
Kolme uutta, kaunista, HengellW
Wirtt^,

Ensimmäinen:
'Joudu jo lEsu tulemas, n.

Joka on tehty murhen sumus ja orwoin humus.
W. k. ,N)alitt« mabta ihminen, :c.

Ah! HERra herä wiel kerran ja minull apu
tuo, jot' wihamiesei suo,AH! riennä!Luoja',alta
minull suo, sitt sinua tiitian, itzen tvgös litan z
Kosk riemulla tääld kuljen, ja iloll uhrini suljen,
Kuul' ääni köyhä, joka ci ole löyhä, joudu jo
lulemas, jo olen kuolemas, kuing' täylyy parkuu,
ei aura karku: waan mailman sangar, joka on
angar, tygöm tungee täsl, ja waiwan panet
pM, minun kuin olen waiwas, mutt Isä on
Taiwaas, jok' autta wiel, niit' kuin on surun
liell', hän liewittä myös, kuin olemtpös: minun
pääni päästä Tustist, waiwolst säästä, ranka.jn
lumismeest, eit huoli kastest; nyt huudan wiel
ett' täyty niell Orwoin ah! orjutta, jota moni
harjutta, syy on minull, ett sanon sull sydän»
diin pistää neulall; minun kuin olen keulall, io
meri pauhaa, ja kosti lauhaa, auta Isä minua.,,

Kojt" huudan Tinua.
Toinen.

lEsu sielun tawara, Aino :c.
W. k. Ole sielun iloinen :c.

Kolmas.
lEsuxen Nimi kallis, pyhä, :c.

lEsuxen Nlmest ja hywista Töistä
W. k. Ach! Sielun anna wallit HiLßran le.

Prändauy Wmnna izo^..





Vxi surullinen Weisu.
jo lEsu lulemas, Korwas kans

olkon kuulemas, Nyt su»mua Ia orwo lasten humua.
2. Orwoin jylinä Mmchin, loill tila om-

bi jäänftöin lotk' wihaean, ja soxtaild Pol»jetaan myös pyis portahild.
3. Haluistzst kuitiNg' halawat, Isän tygs

jäN palamat, Apua Häneld' anomaan, K>iw-
M Luojall sanomaan.

4. Astaitzit myöffin mlelesäns, Orwoin or»
jutm niellesäns,

suurill Sangartill.
5. N»t wie,ttämät aikaa abdast taäll, Mur-

hen ja surun laxon pääll, Et ombi pojes taa»
tunu.t, Isa ia Wti heild' maatunut..

6. NvkyiKn ajan waikius, Ia elon tämän
haikius. Murhe, sydälYMn siirtäpi, lotk'it»
kull äändä piirsspj,

?, Ei Äiti täsä sänbele, Ehk' suru sydand'
wäänhele, Waan, kyynelit wuoyatta glans,
Jolla sitt yainqpi palans,

8' Siis Isaa kiittä fieltlläns, Turwatoin
mahta nmlelläns, Ett mailman tuffist pääsi
täpi, Ia ilon hämll sässtäpi.

9. Harmoin Orwoi kyll totellan, Waan
leipä htildä oletan, Sitt jäämät parwin len-
dll«n> lois wihamies ain äändel».

1.0. Ehto



«. Ehto wiel koffa ennättä, Orwoit kuin
linnut lennättä, Majoist he heitä tartotta,la
piileill piräsn tarkoitta.

n. Niin kalkki tauwas kaatmvit, Aärill
mailmaft maatumat/ He toinen toisist «riwät.
Joit' Ylhall kuiteng perimät.

,2. Rikkat ratk' wielä pysywät Wääryde,
säns, ja kysymät: Jos orwoill olis kalua,
Ett heill siihen on halua.

,z. Ihme ft ombi aiwan suur, Ett Lesti
raukka syöstän juur, Turwattomaxi Turulle,
lock' äänen anda surulle.

14 Kusa sitt kurjat, makawat, Harmat on
jotk' heit takawat, Mmt pana»weitzell wii»
lewät, Rauhaa ja oikiut piilawät.

15. Itkuun alatin heittämät Lestet, joll kas-wons peittämät; Niin kyynelet wuota postill,
loill merta täyttämät kuin kostill.

16' Kaick Orwot owat surun sääll, Tuffan
ja itkun aallon pääll, Täs ahtas murhen la-posa, Mailman pahas marosa.

i7.'< Ah? herä HERra awux wiel Niille
kuin owat Orwoin tiell; Niin Leffet Sinua
kiittäwät 11011, ja Sinuun liittäwät,

18. Ylhäinen Ylkä ihainen, Hlä Lestill ol'
wihainen, Koff apuu anomat huutain, Istui-sa pääll ehkä luutain.

19. Duomari totinen on taiwaas, Jokakaik-
ki aurta waiwas, Tunnustaa toden tullesans
Eik' plkeut kiellä kuolesans.

20. Eht' einen sinuld nappawat. Ruumin
ja Lapses tavpawat, Kuitengin Sielu M
rauhaan, Koffas mlet tusnen kauhaan.

21. Nyt



21. Nyt Aurlng vilwell pimilet,Waan ma»
ja ei ol' nimim; Mult ulen orall liehuwall,
Ia kosten reunall liehuwall.

22. Itkewät kaikki mielelläns, Ia kiittä-
wät lEsust tielelläns, Se sydänd sisäld hor,
jutta, Eti kärsii täyty orjutta.

23. Nutt wirttä weisan Orwon mäel, Joi-
den «vihamies on saell; Humain yli päiwH
ja yöt, Ett mailmas on paljon työt.

24. Kiitosi sanon smull IsH, Armos pisae
minull lisä, Pojall ja Pyhäll Hengell myös,
Kuin meitä autta koikes työs.

25. Amen! Aut lE!u minua Ett rakastai»
sin Sinua, Sitt riemull perin Tawaras Tai»
wan Salis, juur awaras.

Toinen.
sielun tawara; Aino ilon awara,

" M Hän mull kaikki kaikis on, Lohdutus
loppumatoin.

2. Jos mailmaa ro lastan, Ia sen tawarat
halan, lEsus tallin Werens kans, Tydyttä
parhain omans.

3. Jos mua wiekas wihamieS, Wainoo
woimall joka ties; lEsus autta tussista, Syu»
nin kuoNon kukistaa.

4. Jos kipu ja sairaus Saawmais muu
taas joffus; lEsus paras Läkär ain, Terwep
mun jän tehdH woi.'

54 Jos könhys ja puuttumus, Kohtais myös
onnettomus; lEsus tarpet lainaa taikk, Rn-
an, juoman rmisast ratk.

6. Jos ma maan kulkeuteen Joudun, taik3
MUUhUI,



ninuhun murbeften; lEsus muistaneWiptzins gssa suojan-e.
?, Jos piittaa ja häpiliä, niellä

kiplä, lEsus tärsmläan auclg Rlstii, ja mond'
ky.^Utta.

8. Mesi, Pokcr, Hunaja Sulonen maun
anda, Maan nmn yakas, Makiamb'
on nMnanen.

Z. Siis O!;?Efu Sulhaisen, Sua aju
Kq!.,a '! dämen, lEsu, olu mull Si«t
lun halu kiM, suull.

kc>. lEws ilo korwisan, lEsus kaunis sil-
nusän, lEsus maku Nelesän/ lEsus kallista»
hesän.

N. lEsus ruokan, lEsus KiK
tos.witmn'/ lEsus kallein osani, lEsus sy«
hämesäni'.

,2. Nyt O! lEsu laupias, Suo sun ristis,
ja Haawas, Plmas, kywa kuolemas tziwoxmull, ja taiwahas,

Kolmas.
Nimi kallis, pyhä, Mun ainy

toiwo Mun rawaran katoina!»
toin, Gen sunnin, kuoleman Mä woi<
tan, ja sac maii,

?. lEsurm Nnnen johhuettu Mä olttl
joukkoon Momain; 'sEsuxen ninWn puhhistet'
tu, Mä wiuist si)!:d>,in kauhiam: Sun lEsu'pyhään Nimchcs Mä ole,, ruum.s zasnes.

3, lEsuxm Nimeen olen tullut, M yhtey«
tcen Jumalan, lEsupsn Ninmn mun! »voi-

dellut,



detlut, on Hengi pyhä korkian, lEsuxen N:-
meen wahwlstet Mä ustos, totwds peruM

lEjuxen Nimes on mull rauha, Kans
lohdutus ja lepo suur> Jos satanas ja kuolio
pauhaa, lEsus on Limia luja jUur, lEsaxen
Niml pelastaaj Kost' kuollo kowin ahdistaa.

5. lEsuten Nimes ilo juuri Mull alla ti'
stin katkeran; lEsus sataman hywa Mri, Koff
aallot waiwan ahtahan Mun päällen kowin
pauyawat Iä sielu harkaa waiwawat.

lEjuxen Nimeen wapauden Mä olen saai
nut orjudest; lEjuxen Ninitt» rikkauden Mä
löysin, pääsin köphydtst: lEsuxen Nimes tui
ta saan, Ett omisti mua luMalan,

7. lEsuren Nimeen lUmalnta> MH dittM
taidan palwella, lEsuxen Nimeen mattinata
Pois kieldä taibali todella. Kans lihan tistm»
naulita,.la walda-synnin kuolnta.

8- lEschin Nimeen waiwcmuden Mä köy<
HH tunen itku suutl, Nimeen heikkoni»
den Muistan, walitan: HErra kuul'! lEsuxett
Nimeen auman, Elämän wiettä tahdon ain.

Z lEsuxen Nimeen lähden taukka SyndiH
tvastan sotimaan; Sun apus kans ole kau-
kan> Ol lElu opet otiman Wastan satanaa,
mailmaa,.SHndiä ja Myös kuolemaa.

tö: lEsuxen Nimeen itzen luotan, PM
Luojan Kaikkiwaldian, lEsuxen Nimeen a,
wun tuotta Se HERta kuin on HaldianZ
lEsuxen Nitnein toiwon jen, Ett Jumal on
mull armoinen.

n. lEsuxen Nimesti menen Kirckoon, KähN
<t«n HERran Altari»/ lEsuS mun opettajan

olton,



clkon, Sjunackon misun, Psaltarin; lEsuxen
Ninuen sydämen Mönnän vlös taiwaseen.

12. lEsuxen Nimeen Ehtollisell Ma tulen
«päkelwotoin: Ah! suma minua sillä hetkell,
Mun Lunastajan wiatom, Aut! Sinua oikein
namitzen, O! lEsu minun sulhaisen.

13. lEsuxen Nimeen rukouxen Wuodatan
eten Jumalan; lEsuxen Nimeen huokauxen,
Tungewat läpitz lEsuxen Nimeen
toiwon sen, Ett HERra katzo puolehen.

14. HEluxen Nnneen uffolliscst Waelda tah>
don wlrasan; lEsuxen Nimeen taiwaisest,
Toimitan kaikki asian; lEsuxen Nimeen ussonsen Elt' HENrald' saan siunauxen.

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

,6. lEsuxen Nimeen HErraa kiitän, Edestäannons awaran; lEsuxeen minä itzen liitän,
Hän on mun paras cawaran; lEsus rikkaus
löyhydes, Kunnia nöyrydes.

17. lEsuxen Nimeen päiwan päätän Maan
poween menen lepämään; lEsuxen Nimeen iloll
jätän Tain wiheljäisen elämän. Minua me!
wahwist Jumala, Koff kowin pauhaa kuolema.

18. lEsuxen Nimeen ylösnousen Käyn «een
HERran Duomion; lEsuxen Nimeen tulen

Eloon,.long lEsus ansain on;
lEsuxtll Nimeen Taiwajem Käyn

iloll lhana»sehe«.
LOPPU-


