
Kolme uutta,, lalmista. Hengellisiä
Wirt t <i,

Ensimmäinen.
Joudu jo IE su tule ma s, ?c.

Joka on tehty murhen sumus ja orwoin humus.
N, k. Walicta maht» ihminen «.

Ah! HERra herä^wM'kerran, ja minull apu
tuo, jot'mihamics e>luo> Äh! rienä, Luoja aika
minull suo , sitt sinua kiit.Hn / itsen tygös liitän ;

Kost riemulla tääjH- ja iloll uhrin!
Kuul' älni köyhä,'!joka ei ole löyhä, joudu jL
tulemas, jo olen kuolemas, kuin' täytyy parkuu,

i auta karku- waan mailman sangar, jota on
u,qar, tyköm tungec tääl, ja waiwan panee
;ääl, minun kuin olen waiwas, mutt Isa on

vaas, auta wiel, niitatuin on surun
111, hän liewittä myös, kuin olen» työs: minun

n päästä tustisi, waiwoist säästä, rauka ja
isateest, cik' huo-li käsiesi; nyt huudan wiel
täyty niell Orwoin ah! orjutta, jota moni

syy on minull, ett sanon sull, sydän»
pistää neulall; minun kuin olen keulall, js

neri pauhaa, ja koski lauha, auta Iss minua,
Kofi' huudan sinua.

Toinen. "
'

su sielun tawara, Aino ?e.
W> k- Ole sielu iloinen >c.

Kolmas,
suksen Nimi kallis, pyhä se.

lEfufsen Nimesi ja hymistä Teistä.
W. Ah! Sielun ann» walit HERran

Viipurissa »»e.



Aksi, surullinen WLisu.

jo lEsu tulemas, Korwas kans
olkon luulemas, Nyt murhellisien su-

mua, Ia orwo lasten humua.
2. Orwoin jylinä aänetöin, loill tila

ombi jäanetöin, lotk' wihatan ja sortaild,
pois portahils.

3. Haluisest kuiteng halawat, Isäin tya,ö
jäll palawat, Avua Häneld' anomaan,

Kiitoksen iuojall sanomaan.
4. Ästaitsit myöskin mielesäns, Orwoin

orjutta mellesäns, Ettei ol' apu angareill,
Mailman suurill Sangareill.

5. Nyt wiettawät aikaa ahdast taäll.
Murhen j<i surun lalson pääll, Ett ombi po-

kaatunut, Isa ja Äiti heild' maatunut.
6. Nykyisen ajan waikius, Ia elon tä-

män haikius, Murhe sybämmen siirtäpi,
lolk iikull äanda piirläpi.

7. Ei äiti tasa aändele, Ehk' sy'
dand wäändele, Waan kyynelti wuodatta
<u«ns Jolla sitt painapi palans.

,8. S



8. Siis Isää kiillä kielellänS, Turma-
toin mahla mielelläns, Ett mailman tuskist
päästäpi, ja ilon hänell säästäpi.

9. Harmoin Orwoi kyll totellan, Waan
leipä heildä oletan, Sitt jäämät parwin
lendelen, Joit' »vihamies ain äändele.

ic>. Ehto wiel kosta ennättä, Orwoit kuin
linnut lennättä, Majoist he heitä karkotta,
Ia piileill perään tarkoitta.

ii. Niin kaikki kauwas kaatumat, Äärill
mailmaan maatumat, He toinen toisist eri-
wät, lotk' Ylhäll kuiteng perimät,

12. Rikkat ratk' wielä pysywät Wääry-
desäns, ja kysymät: Jos orwoill olis ka-
lua, Ett HM siihen on halua.

i3. Ihme ft ombi aiwan suur, Ett ie-
sti raukka syöstän juur, Turwaltomaksi Tu-
rulle, lotk' äänen anda sDrulte.

14. Kusa sitt kurjat, makawat, Harmat
on jotk' heit takawat, Mutt parta - weitsell
wiilewät, Rauhaa ja oikiut pilewät.

15. Itkun alann heiläwät, lesket, joll
kaswons peittämät, Niin kyynelet wuota po-
sti ll , loill merta täyttämät kuin kosiill.

16. Kaikk Orwot omat suurun sääll Tu-
stan ja itkun allon pääll, Täs ahtas mur-
hen laksosa, Mailman pahas maksosa.

1?. Ah! herä HErra awuks wiel Niille
kuin owat Orwoin liell; Niin lestet Sinua
liitläwät 11011, ja liittäwät.

18. Ylhäinen Ylkä ihainen, Alä lestill
oi' wihainen, Kost apuu anowat huutain,
Istuisa pääll ehkä luutain. 13.



ly. Duomari totinen on taiwas, Joka
kaikki auta waiwas, Tunnusta, toden tul-
lesans Eik' oikeut l«llä kuolesans.

22. Ehk' einen sinuld nappawat, Ruu«
mm ja lapses tappamat, Kuitengi Sielu
jaa rauhan, Koskas tulet tuonen kauhan.

21. Nyt Auring pilwel pimitet, Waan
niaia ei ol' nimitet; Mutt olen-oksall lie-
huwall, Ia kosken reunall kiehuwall.

22. Ilkewät kaikki mielelläns,' Ia liit-
täwät lEsus kielelläns, Se sydänd Md
horjulta, Ett karsii täyty orjutla.

22. Uutt wirttä weisaan OrwoN mäel,
'Joiden wihamies on säell; Huutain yli päi«
wä ja yöt, Ett mailmas on paljon työt.

24. Kiitosi sanon sinull Isä, Armos pi»
sar minull lisä, Pojall ja Pyhäll Hengell
Myös, Kuin meitä autla kaikes työs.

25. Amen! Aut lEsu minua Ett raka-
staisin Sinua, Sitt riemull perin Tawa«
raS Taiwan Salis, juur awaras.

Toinen.

sielun tawara, Aino ilon awara
Hän mull kaikki kaikis on, lohdutus lop«
pumatoin.

2. Jos mailmaa rakastan, Ia sen ta-
»arat halan, lEsuS tallin Werens lans,
TydpttH parhain omans.

s. Jos



3. Jos mua wiekas wihamies, Wainoo
woimall joka ties; lesus auta luskist,
Synnin kuollon kukistan.

4. Jos kipu ja sairaus SauwutaiS mun
taas joskus; lEsus paras iäkär ain, Ter«
weks mun jäll tehdä woi.

5. Jos köyhys ja pullumus, Kohdais
myös onnetlomus, lEsuS tarpet lainaa
kailk, Ruan juoman runsast ralk.

mä maan kulkeuteen Joudun,
T«ukl muuhun murheseen; lEsus murheeS
muistane Siipcins alla suojanne.

7. Jos pilkkaa ja häpiaä, Täydyis niel-
lä kipiä, lesus kärsimään auta Risti, ja
mono' kowulta.

8. Mesi, Sokeri, Hunaja, Suloinen
maun anoa, Waan mun rakas lEsukser,
Makiamb' on nautitanen.

9. Siis O! lesu Sulhaisen, Sua ain
halaa sydämen, Sinä lesu , olet mull
Sielun halu kielell suull.

,v. lEsus ilo korwisan, lEsus kaunis
silmisän. lEsu maku kielesän, lEsuS kuk-
ka kädesen.

11. lEsus ruokan, juomani, lEsus
Kiitos wirteni! lEsus kallein osani, lE-
suS sydämesani.

12. Nyt O! lEsu laupias, Suo sun
ristis ja Haawas, Piinas,.kowa kuolemas
lewoks mull, ja taiwahas.

KOL,



Kolmas.

Nimi kallis, pyhä, Mun aino
ki^pen, kallion, Mun ilon, woiman, toi«
wo hywä, Mun tawaran katomatoin. Sen
kautta synln, kuoleman Mä woitan, ja
myös satanan.

2. lEsuksen Nimeen johdatettu Mä olen
joukkoon uskomain: lEsuksen nimeen puh-
disteltu , Mä wioist syndein kauhan: Sun
lEsu pyhään Nimehes Mä olen ruumis
jäsencs.

2. lEsuksen Nimeen olen tullet, Mä
yhteyteen Jumalan, lEsuksen Nimeen
mun woidellut, on Hengi pyhä korkian,
lEsuksen Nimen wahwistet Mä ustos toi«
wos perustet.

4 lEsuksen Nimes on mull rauha-,
Kans lohdutus ja lepo suur, Jos satanas
ja kuollo pauhaa, lEsus on iinna luja
jur, lEsuksen Nimi pelasta, Kost' kuollo
kowin ahdistaa.

5. lEsuksen Nimes ilo suuri Mull alla'
ristin katkeran-; lEsu sataman hywa
Kost aallot waiwaan ahtahan, Mun pääl-
le kowin pauhitwat, Ia sielu parkaa wai«
wawat. '

6. lEsuksen Nimeen wapauden Mä olen
orjudcst; lesuksen Nimeen rikkauden

M 5 lyysin, pääsin köyhydest: lEsuksen
Nl«i s tuta saan, Ett omisti mua Jumalan.

?. IE-



?. lEsuksen Nimeen Jumalala, Mä
oikein taidan palwella, lEsuksen Nimeen
mailmata Pois kieldä taidon totella, Kans
lihan ristinnaulitta, Ia walda - synnin
Kuoletta.

8. lEsuksen Nimeen waiwaisuden Mä
köyhä tunnen itku sull, lEsuksen, Nimeen
heikkouden Muistan, »valitan: Herra kuul'!
lEsuksen Nimeen autuan, Elämän wiettä
tahdon ain.

9. lEsuksen Nimeen lähden raukka
Syndiä wastan sotimaan; Sun apus kanS
äll' ole kaukan, O! lEsu opet sotiman
Wastan saatanaa, mailma, Syndiä ja
myös kuolemaa.

iv. lEsuksen Nimeen itsen luolan,
Pääll tuojan Kaikkiwaldian, lEsuksen
Nimeen awun tuotta Se Herra kuin on
Haldian, lEsuksen Nimeen toiwon sen ett
lumall on mull armoinen.
ii. lEsuksen Nimeen menen Kirkkoon,

Käyn eteen HERran Altarin, lEsus
mun opettajan olkon, Siunatkon weisun,
Psaltarin; lesuksen' Nimeen sydämes V-
lönnä ylös laiwaseen.

,2. lesuksen Nimeen Ehlollisell Mä lu»
len epäkelwoloin: Ah! siuna minua silla
hethell, Mun lunastajan wialoin, Aut'! Si-
nua oikein naulitsen, O! lesu minun sul-
hasin.

12. lesuksen Nimeen rukouksen, Wuo-
ten Jumalan; lesuksen Nimeen huo«

kauk-



kauksen Tungewat läpits? Taiwahan;
suksen Nimeen, laiwon-sen, Ett Herra kat«
fd puolehen.,

14. lesuksen Nimeen uMlisest Waclda!
tahdon wirasan; lesuksen Nimeen taiwai.?
seft, Toimitan kaikki Wan; lesuksen Ni-
meen uskon sen Ett' Herrald' saan siunauk-sen.

15. lesuksen Nimeen maata panen, Ia
lepoon menen ehtolla, .lesuksen Nimeen
päiwän saanen katsella jällens amulla, Ie«
suksen Nimeen nostuan Ma wirkan työt
kaikki toimitan.

16. lesuksen Nimeen Herraa kiitä.n, e«
awaran; lesuksen minä itsen

litan, Hän on mun paras tawaran; le-sus rikkaus köyhydes. lesus Kunnia nöyry-
deS.

17. lesukson Nimeen päiwän päätän
Maan powe.cn menen lepämään; lesuksen
Nimeen iloll jätän Tain wiheljäisen elä:
män. Minua tue! wahwist Jumala, Ksst
kywin pauha kuolema.

lB' lefuksen Nimeen ylösnousen käyn
eteen Herran Duomion; lesuksen Nim?eu

lulen totisten Eloon, long lesus ansai'.
on; lesuksen Nimeen TaiwasenKäyn

iloll ihanaisehen.
IOPPU.


