
Kötwe uutta, kaumsta, OengeUistä
Wirtta,

Ensinnnäinen.
Joudu io Mu tulemas, ze.

Joka un tehty murhen sumus ja orwoin, humus.
W, k. Watitta mahla ihminen, lc.

Av! herä wiel kerran, ja minull aM

Koff riemulla tääli) kuljen, ja iloll Uhrim Mjen,
Kuul' ääni köyhä, Ma
lulemas, je parkuu,
ei aura karku: waan mailman samgat, joka on
angar, tyköin /ttNUce taäl> ja waiwan panet
pääll, nnnun fmn olm>.waiw.as, lsä on
Taiwaas, jok' auta wiel, niir kuin on stttuntiell, hä-n liemittä myös, kuin olein t^ös: minun
pääni päästä tussistalvnwoist säästä, eauka ja,
lumisatecst, eik' huoli kajM; nyt huudan wiel
ett' täyty nielt Orwoin ah! orjutta, jom moni
horjutta,syy on minull, ett sanon sull, sydän-
dan pistää neulatl: minun kuin ol<n keulall, js
meri pauhaa, jastosti lauhaa, nma Isä minua,

Koff' huudan Sinua.
Toinen.

lEsu sielun tawam, Aino:e.
W. t. Ole sielu iloinen:c.

Kolmas.
lEsuren Nimi kallis, vM, :c.

lEfUxen Nimefi iä hymistä Töistä.
W. f. Uchl Sielu anna wallit HERran ic.

Prandältu Muunna





M surullinen Weisu.
Udu jo lEsu> tulemas, Korwas kalis
olkon knulemas, ,Nyt murheUisten su-
mua, Ia orwo. lasten humua.Orwoln jplina äänetöin,, loill tila om-

bi jäänitöin, lock' wihatan ja sortaild, Pol-
jetaan Nlyös pois ponahild.

z. Haluisest kuiteng' halawat, Isäin' tygö
M palawat, Apua Häneld' anomaan, Kiito-
jen Luojall sanomaan.,

4. Waitzit mpössin nnelesänsj, Arwoin' or<
jutta mellesanS, Ettei ol' apu angareill!, Mail«
man suurill, Sangareill-.

5. Nyt wiettawät aikaa, ahdast taall, Mur»
hen ja surun pääll,, Et ombi pojes kaa-
tunut, Isa ja, heild' maatunut.

6. Nykyisen ajan waikius, Ia elon tämän
haikitts, Murhe sydammen siirtäpi, lotk' it<
kull aanda piirtapi.

7. G Aiu räsch aändtle, Ehklsurun sydänd'
wäändele, kyynelit wupdatta, allans,
Jolla sit painapi palans.

8- Siis Isää kiitti kiclMns, Turwatoin
mahta mielelläns,. Ett mailman tuffist päaft
tapi, ja ilon, hanell säästapi.

y. Harmoin Orwoi kyll totellan/ Maan
leipä heitda ocetan, Siic jääwat parwin len»
deleen, Joit' wihamies ain qändelc.

, l<3. Ehlo



;c>. Ehto wiel kossa ennättä, Orwoit kuin
linnut lännällä,. Maioist he heitä karkotta,la
piileill perään tarkoitta,
i,. Mn kaikki kauwas kaatUwat, Aärill

mailman maatumat, He toinen toisisteriwät,
lotk' Ylhält kuiteng perimät.

12. Rikkat ratk' mielä ppsywat. Wääryde-
fäns, ja kusywät: Jos orwoill olis kalua,
Ett'heill siihen on halua,
I?. Ihme se omdi aiwan suur, Ett Lesti

raukka syöstan juur, Turulle,
lolk' äänen anda surulle,

14. Kusa sitt kurjat, makawat, Harmat on
joik' heil takawat, MMt parta» weitzell mii-
lewät, Rauhaa ja oikiut piiläwät.

15. Itkun akuin heittämät, Lestet, joll kas-
tzv)os peittämät; Niin kyynelet wuot,a positzl,
loill merta täyttawut kuin kostill.

16. Kaick Orwot omat surun sääll, Tustan
ja itkun allon paält, Tas ahtas murhen la-
fosa, Mailman pahas maaosa.

17. Ah! hera HERra awuf wiel Niille
kuin omat Orwcin tiell; Niin Leffet.Sinua
kiittawat 11011, ja Mttäwäc,

18. Ylhäinen Ylkä ihainen, Alä Lestiil ol
wihainen, Koff apuu anomat huutainj, Istui-sa päall ehkä luutain,

iy. Buomari tonnen on taiwas, Joka kaik-
ki autta waiwas, T'.lnnustaa toden lullesans
Ek yikeut kiellä kuolejans.

26. Ehk einen sinuld Mppawat, Ruumin
ja Lapfts tappamat, Kuitengin Sielu M
sWhan, Koffas Mltt M°nen kauhan.

Zl. Npt



21. Npt Aurina pilwel pimitet,Wian ma-
fa ei oi' nimitet; Mutt olen yM
Ia kosten reunall kichuwall.

22. Ickewät kaikki mielellans, Ia kiittä-
wäc lEsus kielelläns, Se sydänd sisald hor-
jutta, Ett kärsii täyty orjutta. "

2z. Uuttwirttä weisaan Hrwon mael, Joi»
den wihamies on saell; Humain yli päiwä
ja yöt Ett mailmas on paljon työt.

24. Kiiwst sanon sinull Isa, Armos pisar
minull lisä, Pojall ja Pyhall Hengell myös,
Kuin meitä amta kaikes työs/

25. AmenlAUt ZEsU minua Ett rakastaa
sin Sinua, Sitt riemull perin Tawaras Tai-
wan SaNs,.juur awaras.

Toinen.
(^"tZsus sielun tawara, Aino ?ilon awara,

Hän mull kaikki kaikis on, Lohdutus
loppumatoin,

2. Jos mailmaa rakastan, Ia sen tawarat
halan, lEsus kallin kans, Tydpttä
parhain omanS.

3., Jos mua wiefas wihanms, Wainoo
woimall joka ties; lEsus amta tussista, Syn«
uin kuollon kukistaa.

4. Jos kipu ia sairaus SaawMais mun
taas joffus; lEsus paras War ain, Drivep
mun jall tehdä woi

5. Jos köyhvs ja puuttumus, Kohmismyös
onnettomus; lEsus tarpet lainaa kaikk,RlP
an, juoman runsast ratk

6. Jos M maan kulkeuften:loudUN, lTailk
, muuhun



muuhun wUrheseen;'lEsus murhees muistane
Siipeins alll suojanne.

7. Jos pilkkaa ja Häpiäa/Tändyis 'niellä
kipiä, lEsus kärsimään autta Risti ja mond'
kowuua.

8. Mesi, Soker, Hunaja, Suloinen maun
anda, Waan muu rakas lEsuxen Makiainb'
on nau itänen.

9. Siis O! lEsu Sulhaistn, Sua ain
halaa sydämen, Sinä lEsu, olet nnlll Sie-
lun halu kielell suull.

>O. lEsus ilo korwisan, lEsus kaunis sil-
misän, lEu maku kiclesän, lEsus kukku ka«
dcsän.

n. lEsus ruokan, juomani, lEsus Kii-
tos' wirceni, lEsus kallein osani, lEsus sy-
damesäni.

12. Nyt O! lEsu laupias, Suo sunristis
ja Haawas, Piinas, kowa kuolemas
mull, M Miwahas.

Kol mas.
Nimi kallis, pyhä, Mun aino

H kilpen, kallion, Mun ilon, woiman,
wiwo hywä, Mun tawaran katoma-

loin. Sen kautta synnin, kuoleman Mä woi-
tan, ja myös satanan.
, 2. lE,'ren Nimen johdatettu Mä olen
joukkoon Hfowain; nimeenpuhdistet-
tu, Mä wioist syndein kauhiain: Sun lEsu
pyhään Nimehes Ma- olen ruumis jasenes.

3> lEsuren Nimeen olen tullut, M 6 yhtey»
teen Jumalan, lEsuren Nimeetl mun woi»

sellut,



Kellut, on Hengi vyha korkian, IGsuren Ni-
men wahwistet Mä uffos, toiwos perustct.

4- lEsufen Nimes on mull rauha, Kans
lohdutus >a lepo suur, Jos satanas ja kuolio
pauhaa, lEsus on Linna 'Uja juur, lEsuxen
Nimi pelastaa, Kosi' kMo komin ahdistaa.!

5- IWxen Nimes ilo suuri Mull alla ri-
stin katkan; ICsus sataman hyroä jlluri,Koff
aallot Hvaiwaan ahtahan, Mun päällcn kowin
paUhawat, sielu parkaa waiwawat.

nut orjudest; Nimeen rikkauden Ma
löysin, pääsin roydydest: IKmen Nimes tu-
ta saa",. Elt omisti mn I,!ma!an.

.7- Nmeen Jumalala, Mä oikein
laidan palwella, IZsufen Nimeen mailmata
Pois kielda taidan todella, Kans lihan ristin-'
naUlitta, Ii walda» synnin kUoletta.

8. Nimeen waiwaisuoen Mä köy-
hä mn> en itku suUll, IZsMn Nimeen heikkoU»
den Muistan, walitan:HErra kuul'! lEsilfen
Nimeen autUan, Elämän wielta tahdon ain.

9. ITlUten Nimeen lähden raukka Syndiä
wastan sotimaan; Sun apus kans al ole kau-
kan, O! IssU optt otiman Wastan satattaa,
mailmaa, SyUdiä ja mpös kuolemaa.

io. I3sufen Nimeen itzen luotan, PM
Luojan Kaikki waldian, lEsuM Nimeen a-
wnn tuotta Se HERru kuin on Haldian;
I3suM Nlmen toiwon sen, Ett Jumal on
mull armoinen»-,

i l.lZsuren Nimeen menen Kirckoon,KäyN
ttnn Ältarin, lEsus mun vpellajnn

,hlkon,



olkon, Ciunarkon Misun,Psattann;lEsuM
Nimeen syoäMeS VlönnH ylös taiwcueen.

12. lEsuren Nimeen Ehtollistll Mä tulen
epäke!woll»in: Ah! siuna minua siltä hetkell,
Mun lunastajan wicuoin, Am! Sinua oikein
nauntze»-, O! lEsu minun sulhaisen.

iz. IZsuxen Nimeen nckouren Wuodatän
ettn I imalan; IZsuxen Wmecn huokaUren,
Tungewat läpitz'Taiwahan; lEsunn Nimeen
toiwon Cu HERra katzo puolehen.

i§. IssMn Nimen UffoAstst Waelda tcch»
don wirasan; lEsufen Nimeen taiwcufest,
Toimitan kaikki asian; IZsuxen Nimeen ustonsen Ett HERrald' saan siunaupcn.

15. lUuxen NiMeen Maata, Ii le»
poon menen ehtolla, lEsuxcN Nimeen pckwän
saanen katzella jällens aanmlla, IZmren Ni»
Meen nostuan Mä wirkan työtkairti toinutan.

16. lEuren Nir.leen HCrraa kiitän, edestä
armos awaran; lEnncn mitta itzen liitän,
Hän on paras mwaran; lEsus rikkaus
köyhydes IZsus Kunia nönrydcs'

17. IKstt.ren Nimeen paiwän päätän Maan
porocen n?enen lepämaan; lEsuz'en Nimeen iloll
jacan Tain witzeljäisen eiämän. Minua tue!
wahwist Jomala, Koff kowin pauhaa kuolema.

'B> lEsuFen Nimeen vlösnoustn Käyn eteen

totiseen Elon~
lEstUen Niineen TaiwasemKäpn.

s iloll ihanaisehen.
LQPPU.,


