
wijsi

Hengellista Wirttä
Ensimmäinen Wirsi, on Rukous wirsi

Rukouxen Lahjasta.
Weis. k. O hywä Jumala, jsld kaikki ic.

lesu opeta Meit, oikein rukoilemaa n,
la Sinun annos kaut, Sydammem

tvuodattaman, Sun tygös, nöyrydss, Kerjä-
maau armoa, Ia hengen köyhydes, Woi<
maa ja apua.

2. Sill ilman awatas, Ön meidän anem
turha, Ia rokourem myös, Sun korwijas
on tyhjä, Sill Luonnon turmelus, Meit
kaikki saastutti, Et apu ole muus, Tule SH
turwari.

3. Nytt aik- on etsiä, Suld' armoo, apuu,
woimaa, Gydammem repiä, Ettei meit syw
di soima. Ach! auta Wapcchda, Meit tur«
meluren ald/ Synnlst ja kuslemast, Ia I«san Hengt ann'«

4. Rukous waikuta, Ia armott Hengi
anna. Sydämmem puhdista, Ia kmvas sij'
hen paina, M' oikein waellam, Ia kuuni,
ares kavm,Sun henges apu lain, Ett myös
SuaylWm.

5« Nytt



5. Nytr 3»all ylistys, Aln armons edest
olkoon lesurellen myös, Kunnia kaikild
tulkon, Ia Pyhäll Hengelle, Kuin meitä
opetta, Ia rukouxelle, Waston myös julista.

Toinen NArsi,
Joja yri nuorukainen wuodatta HH.

nen jydammensck halun, sen raka»
sietun cdesia. Weisatan kuin:

Achl lesu pyiy tykonam,
Uch! lesu tule sydämeen, Ia asu siclus sul»

hamen, Se pudista Sun majares, Ia
pyhlt omax templixes.

2. Ett' sielä taidat asua, Ia sielus aina
pysyä, Amen! tule O lesuinen, Sä olet
wleras suloinen.

z. Sä! täytä rakkaudellas Mun sydäm«
men/ ja Hengellas, Se walaise sun walol»
las/ In wirwot' aina armollas.

4. Ett asuin-siar.Smnllm, Uhrata tai.
dan sydämmen, Sun Henges kautta wakes
wan, Kuin on mun pudtar tekewa.

5. Ach! lesu ylkä armoinen, Ia sielun
sulha suloinen, Mun jydämmen, Sä puhdi-
sta, Ia minus kuwas uudista.

6. Ett' Ginun Nattaudesas Saan elä,
pysy turwasas, Mun tahton,Sinull uhrata,
Sun tahtoos aina noudatta.

7. Ett' rakkaudes palawan Mun sielun,



jota Halaja, Sais maista sulolsndesms,Aln
uuden woiman armostas.

8. Ach! ylösnouse minusa Mun
ett' sinusa, Saan uuden woiman waeldaa.
Ia mailmast pois paeta.

9. Sun Henges anna johdattaa, Ia tiatä
tasaist taluttaa, Etten exyisi Sinusta; Stjs
otaa, waan minusta.

iO.Ett'yllswxer Smullen, Waelda tai-
dan, lesuren. Pyn Isall, Pozal/ Hengel-
len/ Vlistys olkoon ain, amen!!!

Aolmas Wirsi,
Joka näyttä, sen ihmisen tilan, kuin on
aurudensa lsMnyr, lejuxeja ainoasa.
W. k. Ach! sielun anna waUitHerran:c.

sielu joka lesust'halaa, Ia etsi katu-
mureta, long sydän hänen peraans

palaa, Koff kanta kuormaa katkeraa; Sijn
synty uffo elawa, lonq'Pyhä Hengi sntyttä.

2. Se sielu löyta lesuresa, Sijt wirwo.
tuxen lewon kans,Ei euamb'tottel' taiwast
maasta, Wackk! waipuis sielu, rumis, kans.
Hanel on osa lesuxes, Ia pelastus am
köyhydcs

3. Ei enamb' etsi elawata Hau, kuolluin
tenseasa, Eik apu Luontokappaleisa, Eik
ibmisisahuonoisa, Waan lesuxesa löytane,
Mit' hänen sicluns puuttune.

)< 2 4. On



F. Qn kuolemasta pelastettu, Ia shnnin
Mllast wapabdst,; lesuxen Werel puhdt-
ffettu, Ia saastaisudest wirutett, On pääsnyt
pois fangmdest, Ia kuolon kuopast kauhiast.

5. Se sielu kuin osallistlden, On ottein
lönnnnt lesuxes, Ei emi luota töidens pääl'
len, Ett' alga mitään tylimvdes; Waan Ie»
sustansa noudatta, Ia händä aina rakasta.

6. Autuas sielu, jokalöyta, Nain elämän»
sä I"suren, Ei käy hän enämb' pimeit teitä,
Waan hIM kadoturen tien Kans, näkeHsr»nm kirkkahan, Ia suren walon sielusan.

7- On walkeuden Lapser tullut/ Hän, le,smensa Weren kautt! lesus on hänen aa.
nens kuullut/ Ia ulos ahdisturest aut'. Saa
lohdotuxen hänesä Aiuoas, eik enämb' pndä.

8. Nvtt anda ainsastans aiwan, Hänhanens Herran tahdon all', Ia kärsi nöyry,
desä waiwan, long' hänen Herrans tuotta
Hall; Ei noudat' oma tahtoans, Waan ul>ra itfens kokonani

9> Jos oman tahtos kokonansa, Sä uhrat
polto-uhrm,Sen uhrin Herra makiast hai-staa, Ia otta otollisexi. Ann' uhman itsenSttmllen z Sijt' hyödytys on minullen.

10. Gijs rukoilkaalnme nöyrast Herra,
Ett' tulen tuottais taiwahast, Ia sytyttaissen joka kerran, Kuin aamul' nousezn maka.
mMMsi lllal' fijhen pahaldms, Ettei sekoskaan sammu sais,

li. SM



1,. Sill' wieras tuli ei se kelpa, Se om-bi Herrall kauhistus. Ach! leju Isast ulos-
kaypä, Kuin olet kaikkein walisms. Sa! kat»so armos nijden paäl, Kuin Sinua odotta.wattäal!

,2. Nytt kijtos Isall iiat olkon. Ia Ie«suxelien vlistös, Kans Pyhall' Hengell kun-
nla tulkon Ia koko Kolminaisul' myös. Kij.
tost Suli weisaam ijaisest, Ett's huutomkuulet mieluisesta Amtzn;

Neljäs Wtrsi,
Turmeluren haudasta herätetyn sielun
ulasta. Lazaruxen kuwasta otettu.

Weisataan kuin: lesust sielun halaa:c.
heiko olen, Kuitenq puolees kuljen,

Rakas lesurenz Wiheljaista auta,
Sinun Weres kautta, Puhdlst sydämmen;
Ettan taidan hartahan Vllstöxen Sinull'
kanda Niemu. laulan anda,

2. Kunnian Herra suuri, Annos ombi
juuri, Aiwan määrätöin. Rakkaudes palaa,
Laupeudest alat, Puoleen waiwaisten. Jotkataalain ristin päal Toiwos apuu odotta-
wat,Mmost awun saawat.

3. Jos-ma saisin kerran Sinulla, aino
Herran!Weisat'kijtosta. Sinua ain ylistä,
Rattauttas ktjtta, Tavdest mielestä, Jokatutkimaroin on, Ia myös arwamatoin suu»
ri, MeidM kohtaam juuri. 4. Iot«



4- Jotka Heeran mlelett', Huutawaisell'
klelell'; Armoo kerjawat. Armoo armost et°
sein, Tuten M hetken, Mahdottomudens
Ne sen hawait' taitawat, Ettei auta oma
pyhyys, Elk yhdengäan hywyys.

5. Ainoastcms aiwan/ Armon woimal
taiwaau, Tulem Wapaaxi. Sunnin orju.
desta, <-) Kuolon kahleista, Icsus pelasti. Ei
mm siia meit kadotta Mures, tuska/waino,
tuolem', Armost wapaar tulem'.

6. Maan paal perustettu Sanallen raket»
tn Huone, kaatupi. Kalliolle pita, Kulma-
tiwel'lijtta, Se aln' seisopi Tuffain tui.
main tuules aln', Pysy kukistamat' wch.
wast, Eikä lijku paikasi.

7. Wtuas se sielu, Jona.'on lefns wie.
nyt, Synnin wallasta. Fangendest pää-
stän', Orjndesta ottan'. Kuolon warjosta e)
Haudast haisewaisesta, Kutsun' pimeyden
maalda Turmeluxen alda.

8. Waeldamaan wakaa Herran tietä wa-
paa, Autta woimallans. Ehtollista sitten </)
Meidän kansa pita, Omas kammiosans;
Nakkaudens anda myös Meidän tuta/ ai-
wan suuren; Armon maarattölnän.

9. Lazarus nytt laula, Halleluja weisa,
KijttaM lesustans Kuin on hänen kutsun',
Turmeluxen suitsust, Elawitten maal. Sielsaa
5)10h.8:34,35. ö)Ps. l-6: l. c)10h.i1:3!»,44.



sna weisatriemuisest, Armon edest Hand y.
lista Lattmnata kitttä!

is. Kunnia olkoon JM' Kuin on ar.
mons lisänn', Lunasmrens meit'. lesurellen
Herrall'Kijtos monin kerran, Joka armaht'
meit'. Pyhäsi' Hengell' lumalall', Kunnia
mcildä tmkild tulkoon Ylistys kans olkoon!

wljdeswlrsi,
Nähdä ustos nijtä asioita, jotka läsnä
orvat, ja katsella toiwos mlewaisia,
loihin ei särjen silmä ulm.
Welsat. kutu: Sm juwm suloisutta:c.

joudu lesu Vlakas, Ia tule aurem,
Pelasta pieni lanmas, Orjudest babelm

lotk owat olleet kauwan Orjudel angarall'
Sidotut alla watwan; Pelast nytt tuffan
ald.

2. Nytt Herra z meidän Herram, Sott
juur wakewast, Woimallans jokakerran, e)
Hänen kanscms edest, Ia otta wihans kal«
kin Pois heidän kaoesmns/) Anda myös
heille kaiklll' Armon, kyllvdestäns.

3. Waan Herra lupa andaa, Raateljaln
tätehen Rahgan angaran, kandaa Pohjaan
ast juodaxen, Ntll' kuin wainnoneet owat,
Taal'Herran lapsia Ia heitä pilkan' kowast,
Polkein juur noptast.

4-Achi
e)El°s2:lo. /)Es. 5»:«2,!;.



4. Ach! nostaat ylös kaikki Zionin lapset,
nm, Pukekctt paalien ratki Wakewyt le-<mest. Kaunista Sinus jalost S'a pyhä kau>
pungt, Ymbarins leikkamatoln El saa sitt'
hallit, nmt.

5. SillKuningamme kulkeKansam, meit
hallitse, Ia laitumelle sulke Ihauall, ja
kaitse. On opettama oikein, Meit Herraa
tundemaan Ia hänen andans taiten, lunr
tarkast seuramaan.

6. Jo ilo äänen kuulen Kajawan tauni.
W, long' Herran Hengen tuuli Puhals
woimallisest. Nytt kijtos wirtä Herrat'
Saam laula iloisest Weisaten tällä kerrall'
Ia aina,haluisest«

7. Ett' armostans on ottan Meit ulos
oriudest, Ia kuolon kableist päästän, Nytt
saam wapaudes, Taäl wakaisest waeldaa
Polguilla lesuxen. Rukoillen hartast hän<
dä Ett' tutis awaxem.

8. Nytt amen yhteen pauhaa, KaW lap.
set laulakaam, Riemuitkam iloll aiwan,
Jo tääl waeldatsam Isan maall, mante<
rellen, Kotia kulkeisam, Kusa fijt kandeleil.
la, Mosta soittaa saam.

Wasasa,
Prandätty Georg Wilhelm Londlcerlldä.


