
Kolme Uutta

Hengellistä

W i r t l ii,
Ensimmäinen:

Järki wangix ottakam', )c.

Toinen:
Wös te hurstat, sangarit, nostat, «,

Kolmas:
Kaikk tygöni tutkat, )c.

Präntätty tänä wuonna.





Ensimmäinen.
W. k. Ole sielun iloinen :c.

wangix ottakam', Pyhää Hen-
kee anokam', Joka oikein opetta

Isää, Poikaa tundemacm.
v. 2. Ota lesus ilores Hänen haa-wans turwares, Hänen werens woimaxes

Ansions myös muurires.
v. 3. Niin sä kaitis hywin woit, Seka

paiwNl' että öill'; Saat myös maata tur-wasa Hänen armons helmasa.v. 4. Waan jos hänen unhotat Omin
woimis edeskäyt, Niin sa näännyt, wai-
wut kans', Hukut myös wiel kokonans.

v. 5. Siis' o rakas lesuren! Wedä
minun sydämen, Sido itse sitella, Rak-
kaudes ikeella.

v. 6. Älä orwor armostas, Lester läs-
nä olostas lata minua lesuxen, Rakas
sielun ylkäisen.

v.7.



v. 7. Ei nyt mikän thtytä Minun mi-
ellän' millonkan, Jos sä minust' poittet
pois, Niin mä kohta kuolen myös.

v. 8. Ihanampaa lesusta Ei ole tai-
was eikä maas', Ainoastans, että me Hä-
nen oikein tunnemme.

V. 9. Hän niin. mielen hellittä Sydä-
men myös sulattaa, Että ilo, mielellä
Häneen taitan tytyä.

v. 10. Dl sit' suurta etua. Kuin on
meillä altisna lesuxesa Christures, Aino-
ast' me uskomme.

v. 11. Uskon puutos tekee sen, Ett'me
aina horjumme Mielesämme sinne tänn',
Epäilyxen tiellen jäam.

v. 12. Sentään tasa tarwitan lesupen
paall'katsoa, Joka uskon uudistaa, Werel-
länfa puhdistaa.

v. 13. Woi nyt ihme mailma! Kuin
ett usko totuutta, Joka sinun wapahtais,
Autuar' kans'.

v. 14. Se on aina mailmas', Jok' ei
»le lesures'; E> woi wälttä syntiä, Wait-
ka waiwaa tuntoa.

v. 15. Han nyt sinun pelastais Työ«
läist ajaturistas, Murheist- sopimattomist'
TeLis sinun wapax' niist'.

v. «S, Äl,käm' enää waiwatko lesust'
obofuxella. Jolta kaikke hywää saam' Jo.-

Tm-



Toinen.

Weisataan tuin: Iloitkat Jumalan Lapset «.

Hlöö te hurflat, saugarit, nostat, Huu-
taa :,: lEsu Sota-HERra suur: Taiwas
ja maa owat weri rustiat, Huokaa :,:
Pyhät itkein juur Wihamiesten joukko
Päällem karkaa, Kelwotoin fodast pakenee,
arka, Jättää asens, saalins, hengens,
Wihamies woitta, wie tiehens: Surkia
suruttomuö :,: Herätkät ylös te Jumalanlapset, Pukekat Jumalan sota-aset, Kuul-
kat nostat, Sota-torwi pauhaa ja soi.v. 2. Noftakat silmänne, katzokat,
muuttuu, Nähkät:,:' Sodan merkin jul-
mutta: Uflo sammuu..rakkaus puuttuu:
Armo:,: Synnit paisuttaa, lEsus mei-
dän HERram ristisa rippuu, Weri käsist,
jalwoist ja kyljestä tippuu. Ach ett Ju-malan murhat on: Ehkä sen kautt on
meill woiton tuon: Weri'n sauna, :,: He-
ratkät ylös te :c.v. 3. Aika on tullut, merkit meill
näyttää, Nostam :,: Sotiin kiiwaileen:
Katz tuolla lEsus sodan täyttää; Juos-
kam :,:, Hänen lippuns alen. Rohkiallmielell astukam edes, Hengen walos sotaaset kädes: Lyökam puolestam wihamiehetpakoon, Kyll heidän juonens koht jääwät
latoon: Karitza woittaa :,: Heratkät ylös
te Jumalan lc.

v. 4. Uflokam lujast, alas rukoilkam,
Waik-



Waikka :,: Helwett kuumotta.
, Itzem

kieldäkam, ristim kandakam: Suokam:,:
Itzem uhrata. Heikon lihan, Satanan
wiekkan: mailman häijyn, kuin teroittaa
miekan, Walpaus, wiisaus, rukous woit-
taa: Hiljaisill toiwos armo koitta; Wä-
syneill woima :,: Herätkät ylös te ic.

v. 5. Jos kärsim waiwaa, saam perii
taiwaan: Tehkäm :,: Pyhäin hywät
työt: Jos me kuolem niin me woitam:
Eläm: Armosta-päiwät ja yöt. Me olem
woittanet tallin kiwen, SeN kansia saan-
net uuden nimen: Me saam syödä taiwan
mannasta, Juoda elämän lähtest runsaast:
Hekuma taiwan :,: Herätkät Ylös te :c.

v. 6. Ai kost awatan autuden taiwas,
Hohta :.: Kirkkaudest kaupungi uus:
Siell näem Jumalan Majestetins kunnias:
Kohtaa :,: Esi ilmain ihanaisus., Isan
Jumalan waldias istuin, Ijäisest kunniasi
korkiast kirkastun: Kaswoist singoilee armo-
sätet, Sydämest wuotaa rakkauden nestet,
Iloi'n riemu :,: Herätkät ylös te :c.

v. 7. Karitza Sionin wuorell haawois,
Seisoo :,: Kirkastett, siwiä. Pyhäin parwi
palmu käsis, Weisaa :,: Woiton wirsiä.
Kirkast kiildäwät walkeis waatteis: Iha-
stuwat autuden uusisa ihweis. lesus itz
auringö elämän lähde, Walaisee, wirwotta
ansions tähden. Isowill autuus:,: He-
tätkät ylös te :c.

v. 8.



v. 8. Ach tuota hohtawaa kunnian
kruunu, Jolla:,: Mä koht kruunatun.
Dh ho sit' kiildäwää silkkipuku, losa :,:

Mä myös wihnän, Puetett' wanhurstaun
auringolla., Seison selkian kuunwalolla.
Maistan, katzon suloisutt Herran Jokapäästi waiwoist kunniaan kerran. Heku-
masi juowun, Riemust raukeen, Taas mä
herän wartioisan, Sotiin, woittan nousen
jo toiwosan. lesu herät, lesu wahwist,
Sotin, woittaan, kruunattaa.

Kolmas.
W. k. N-0 298, O! hywä Jumalan, :c.

Hvaikk tygöni tutkat, Paimen paras niin
huutaa: Syndiset kuriat kuulkat, Ett ar-
mo mielenne muuttaa. Jos syndi sydäno
kaiwa, Niin kuollon lohduttaa. Ketä tun-
do oma waiwaa, Sitä weren wirwoittaa.v. 2. Ei niin suurt syndistä; Ei rie-
tast ilkiäta, Ei kurina wiheljäistä: ,Ei
kuollut pensiätä, Ei köyhää saastaista: Ei
tyhjää, paljasta, Ellen mä rakasta, Kuin
ansion' alaista.v. 3. Ett kuulla äänen' nähden: Ett'maistaa ristin' tvaiwat: Ett kärsiä nimen'tähden. Se awaa armo taiwat, Mixkorja murhehdit, Kost köyhii armahdin,

Waikk



Waikk syndis suuret lie. Ne weren' kuin
wirta wie.

v. 4. Sä köyhin kalkkista, lEsusta
kijtä kiiwast, Saat khlläs armosta, Itz
autuun armo-taiwaast. Katz haawan'
huutawat, Syndisill lunastust: Wiel we-
ren wuotawat, Särjetyill wirwoituft.

v. 5. Ach Paimen armoinen, . Kuinga
laumas lahjoitat, Taall mannall autuu-
den, Kans medellä wirwoitat, Elämän ar-
mo lähtest, Mull herkku, puku suur: Kyl-
läynnhn autuun lähteist, Sun pöytäs
äares juur.

v. 6. Siis kiitost weisan ain, Sull ar-
mias lEsu HERran': Ett weres, elos
sain. Dl' kijtet monin kerran: Sun haa-was, werihikes, Sun ristis waiwoisanz,
Awatun sydames, Ain muistan murheisan^

A m en.


