
Kolme uutta, kaunista/
Hengellistä Wirttä,

-Ensimmäineni
Joudu jo lEsu tulemas, tt.

Joka on tehly muthen sumUZ ja otwoin humusi
W, k walicm mahta ihminen, :c.

Ah! HCMra herä wiel kerran, ja minull
apu tuo, jot'wihamichesei suo, Ah! riennä Luo»
ja, aika minull suo, fitt sinua kiitän, itzen ttzgös
liitän; Koff riemulla tääld kuljen, jailoll uhri-
ni suljen, Kuul' ääni köhhä, joka ei ole löyhä,
joudu jo tulemas, jo olen kuolemas, kuing'täy-
tyy parkuu, ei auta karku: waan mailman sar:-
gar, joka on angar, tygömtungee.tääl, ja Tai-
wan panee pääll, minun kuin olen waiwas,
mutt Isä on Taiwaas, jok' autta wiel, niit'
kuin on surun tiell', hän lietvittä mvös, kuin
olem thös: minun pääni päästä Tuskist,
woist säästä, ranka-ja lumi/atccst, eik'huoli ka°
stest; nyt huudan wiel ett' täyty niellDrwoin
ah! orjutta, jota moni horjutta, syy on minull,
ett sanon sull sydändän pistää neulall; minun
kuin olen keulall, jo meri pauhaa, jakosti lau-
haa, auta Isa minua, Kost' huudan Sinua.

Toinen:
lEsu sielun tawara, Aino:c.

W. k. Vls sielun ilonen :c.

Kolmas:
lEsuxen Nimi kallis, pyhä tt.

lEsurcn Nimest ja hymistä Töistä.
W. f. Ah! Sielun annk wallit -HERran «.
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Axi surullinen Weisu.
jo lEsu tulemaS, Korwas kans ol<

kon kuulemas, Nyt murbellisten sumuaIa orwo lasten humua.
2. Drwoin jylinä äänetöin, loill tila ombi

jäänitöin, lotk' wihatan, ja sortaild Polje»
taan myös pois portahild.,

3. baluisest kuiteng' halawat, Isän thgo
jäll valamat, Avua Häneld' anomaan/ Kiito»
xen Luojall sanomaan.

4. Astaitzit mhöstin mielesäns, Drwoin or.
jutta niellesäns, Ettei ol' apu angareill, Mail»
man suurill Sangareill.

5. Nyt wiettäwät aikaa ahdast tääll, Mur«
hen ja surun laron pääll, Et ombi pojeS laa»
tunut, Isä ja Äiti heild' maatunut.

6. Nykyisen ajan waikiuS, Ia elon tämän
baikius, Murhe shdämmen siirtäpi, lotk' it»
kull äändä piirtäpi.

7. Ei Äiti täsä äändele, Ehk' smu shdänd'
wäändele, Waan kyynelit wuodatta alans.
Jolla sitt painapi palans.

8. Siis Isää kiittä kielellöns, Turwatoin
mabta mielelläns, Ett mailman tustist pääs»
täpi, Ia ilon hänell saästäpi.

9. Hartvoin Drwoi kyll totellan, Waan
leipä heildä oletan, Sitt jäawät parwin len»
delcen, Joit' lvibamies ain äändele.

10. Ehto



10. Ehto Wiel kosta ennättä, Drmoit kuin
linnut lennättä, Majoist he heitä karkotta, Ia
piileill perään tarkoitta.

li. Niin kaikki kauwas kaatuivat, Härill
mailman maatuwat, He toinen toisist eriwät,
Jotk' Ylhall kuiteng perimät.

12. Rikkat ratk' wielä pvsywät Wäärhde»
säns, ja kysymät: Jos ormoill olis kalua,
Ctt heill siihen on halua.

13. Ihme se ombi aiwan suur, Ett Leski
raukka syöstän juur, Turwattomaxi Turulle',
Jotk' äänen anda surulle.

14. Kusa sitt kurjat, makawat, Harwat on
jotk' heit takawat, Mutt parta-weitzell wii-
lewät, Rauhaa ja oikiut piiiawät.

15. Itkuun alatin heittämät Lesket, jollkas»
Wons peittämät; Niin kyynelet wuota postill,
loill merta töhttäwät kuin kostill.

16. Kaikk Drwot owat surun sääll, Tuskan
ja itkun aallon paäll, Täs ahtas murhen la-xosa, Mailman pahcs maxosa.

17. Ali! hera HERra awux wiel Niille
kuin owat Orwoin tiell; Niin Lesket Sinua
kiittäwat 11011, ja Sinuun liittäwat.

18. Ylhäinen Ylkä ihainen, Hlä Lestill ol'
wjbainen, Kost apuu anowat huutain/ Istui-sa pääll ehkä luutain.

19. Duomari totinen on taiwaas, Jokakaik-
ki autta waiwas, Tunnustaa toden tullesans
Cik' oikeut kiellä kuolesans.

ZO. Chk' einen sinuld nappawat, Ruumin
ja Lapses tavpawat, Kuitengin Sielu jaa
rauhaan, Kostas tulet tuonen kauhaan.

21. Nyt



21. Nyt Auring piltvell pimitet, Waan ma.
ja ei ol' nimitet, Mutt olen orall liehuwall,
Ia kosten reunall kiehuwall.

22. Itkewät kaikki mielelläns, Ia kiittä.
wät lEsust kielelläns, Se sydänd sisäld hor«
jutta, Et kärsii täyty orjutta.

23. Uutt wirttä weisan Drwon mäel, Joi»
den wihamies on säell; Humain yli päiwä
ja yöt, Ett mailmas on paljon työt.

24. Kiitosi sanon sinull Isa, Armos pisar
minull lisä, Pojall ja Pyhall Hengell myös,
Kuin meitä autta kaikes työs.

2Z. Amen! Aut lEsu minua Ett rakastat,
sin Sinua, Sitt riemull perin Tawaras Tai»
jvan Salis, juur awaras.

Toinen:
sielun tawara; Aino ilon awara,

Hän mull kaikki kalkkis on, Lohdutus loppu»
matoin.

2. Jos mailmaa rakastan, Ia sen tawarat
halan, lEsus kallin Werens kans/ Thdhttä
parhain omans.

3. Jos mua wiekas wihamies/ Wainoo
woimall joka ties; lEsus autta tussista, Shn»
nin kuollon kukistaa.

4. Jos kipu ja sairaus Saawutais mun
taas joskus; lEsus paras Lääkar ain, Terwex
mun jäll tehdä woi.

6. Jos köyhys ja puuttumus, Kohtais
myös onnettomus; lEsus tarpet lainaa kaikk,
Ruan, juoman runsast ratk.

6. Jos mä maan kulkeuteen Joudun, taik
muuhun



muuhun murhefeen; lEsus murhees muistaneViipeins aLa suojanne.
7. Jos vilkkaa ja häpiää, Tähdhis niellä

kipiä, lEsus kärsimään autta Ristii, ja mond'
kowutta.

8. Mesi, Soker, Hunaja, Suloisen maun
anda, Waan mun rakas lEsuxen Makiamb'
on nautitanen.

9. Siis O! lEsu Sulhaisen. Sua ain
halaa sydämen, Sinä lEsu, olet mull Sie»
lun halu kielell, suull.

10. lEsus ilo korwisan, lEsus kaunis sil°
misän, lEsus maku kielcsän, lEsus kallis kä«
desän.

11. lEsus ruokan, juomani. lEsus Kii»
tos, wirteni, lEsus kallein osani, lEsus sy«
damesäni.

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

Kolmas.
Nimi kaLis. pyhä, Mun aino kil«

pen, kallion, Mun ilon, woiman, toiwo hhwa,
Mun tawarankatomatoin. Sen kautta synnin
kuoleman Mä woitan, ja myös satanan.

2. lEsuren Nimeen johdatettu Mä olen
joukkoon ustowain; lEsuxen nimeen puhdistet»
tu, Mä wioist fyndein kauhiain: Sun lEsu
pyhään Nimehes Mä olen ruumis jäsenes.

3. lEsuren Nimeen olen tullut, Mä yhtey»
teen Jumalan, lEsuxen Nimeen mun woi-

dellut.



dellut, on Hengi pyhä korkian, lEsuxen Ri-
meen wahwistet Ma usios, toiwos perustet.

4. lEsuxen Nimes on mull rauha, Kans
lohdutus ja lepo suur, Jos satanas ja kuollo
pauhaa, lEsus on Linna luja juur, lEsuxen
Nimi pelastaa, Koff' kuollo kowin ahdistaa.

5. lEsuxen Nimes ilo suuri Mull alla ri«
ftin katkeran; lEsus sataman hywä juuri,Kosi
aallot waiwan ahtahan Mun päällen kowin
pauhawat Ia sielu parkaa waiwawat.

.6. lEsuxen Nimeen lyavauden Mä olen saa<
nut orjudest; lEsuxen Nimeen rikkauden Mä
löysin, pääsin köyhhdest: lEsuxen NimeS tu»
ta saan, Ett omisti mua Jumalan.

lEsuxen Nimeen Jumalala, Mä oikein
taidan palwella, lEsuxen Nimeen mailmata
Pois kieldä taidan todella, Kans lihan ristin-
naulita, Ia walda«synnin kuoletta.

8. lEsuxen Nimeen waitvaisuden Ma köh«
ha tunnen itku suull, lEsuxen Nimeen heikkou»
den Muistan, «alitan: HErrakuul'! lEsuxen
Nimeen autuan, Elämän wiettä tahdon ain.

9. lEsuxen Nimeen lähden raukka Syndiä
wastan sotimaan: Sun apus kans äl' ole kau»
kan, O! lEsu opet sotiman Wastan satanaa,
mailmaa, Syndiä ja myös kuolema.

10. lEsuxen Nimeen itzen luotan, Pääll
Luojan Kaikkiwaldian, lEsuxen Nimeen awun
tuotta Se HERra kuin on Haldian; lEsu-
xen Nimeen toiwon sen, Ett Jumal on mull
armoinen.

11. lEsuxen Nimeen menen kirkkoon, Käyn
eteen HERran Marin, lEsus mun opettajan

olkon,



olkon, Slunatkon weisun, Psaltarm; lEsuxen
Nimeen sydämen Ulönnan ylös taiwaseen.

12. lEsuxen Nimeen Ehtollisell Mä tulen
epäkellvotoin: Ah! siuna minua silla hetkell,
Mun Lunastajan wiatoin, Aut! Sinua oikein
nautitzen, Ö! lEsu minun sulhaisen.

13. lEsuren Nimeen rukouxen Wuodatan
eten Jumalan; lEsuren Nimeen huotaux?n,
Tungewat läpitz taiwahan; lEsuren Nimeen
toiwon sen, Ett HENra katzo puolehen.

14. ICsuren Nimeen uskollisesi Waelda tah.
don wirasan; lEsuxen Nimeen taiwaisest,
Toimitan kaikki asian; lEsuren Nimeen uskonsen Ett' HERrald' saan siunauxen.

15. lEsuren Nimeen maata panen, Ia le-
poon menen ehtolla, lEsuxen Nimeen päiwänsaanen Katzella jällens aamulla, lEsUxen Ni-
meen nostuan Mä wirkan työt kaikk' toimitan.

16. lEsuxen Nimeen HERraa kiitän, Ede-
stä armons awaran; lEsuxeen minä itzen liitän,
Hän on mun varas tawaran; lEsus rikkaus
köhhhdes, lEsus Kunnia nöyrydes.

17. ICsuren Nimeen päitvan päätän Maan
poween menen lepämään; lEsuxen Nimeen iloll
jätän Tain wiheljäisen elämän. Minua tue!
lvahwist Jumala, Koff kowin pauhaa kuolema.

18. lEsuxen Nimeen ylösnousen Käyn eteen
HERran Duomion; lEsuxen Nimeen tulen

toiseen Eloon, long lEsus ansain on;
lEsuxen Nimeen Taiwaseen Käyn

iloll ibanoisehen.
. LDPPU.


