
tzemen Uutta
HmgellistaMirtll

Ensimmäinen:
W. E Engel Vaimenil puhui silneil näillä
Muxen mmsto tlotnen/:c>

Toinen:
ftdämment walmis ob

con/ la/zc.
Colma^^

Amoastans tMov Zeit
Jumalan pääli / «.

Nelicks: '^

O HErra Mu waiwastm
auttaja/ Orws/ zc.

Wijdes
O Zssu pt<ms cMM/ A

Cliudesi
O Herramlnua tt

Seitzemes 5

Hma <o duomtol tule/ tt
PrMMyWusnna/,<^



Muisto iloinen/

A>HOn syvämme suloinen/
cuin huuldm hunaja

Cauntmmast cumaja.
i. Ei» Veisata sulllistmbaa/

tzaicka muulla cannchembaca)
Eij ajatella
Cuin ITsuss lUmalan Poieas.

? Se nimi o.y «pimalllnen i
tzaiwaas maasa cunnialiincn/
long ainoan
Armo ja ssumus cann^an.

4. I 3 us lurwa camwaisten/
Armollinen on anmvajsttn/
Edeöwastaja eVziwäzsieGiHdullisin lsytäwclisten.

;. Eij ticli «ida kerrata/
tzaict tuioituxist werrals /

Mutt coeleilm coht lll,<l/
Mm on hänv rMjssa. sÄ

6. lEfus
Ilon alci' Mikcus/
HM caiktn ilo- ''ljtz käy /

Naick eij nijn «.uftillc Uliy.
ITsM Kunnian Cuningas /

He«a laiwaae ja Maas<

uil'sangen «uloinen/
ileinen



«. lEsils Si,lun'iiöi ils/
Oet<l Sielun matta elo /

Crunu päänsnsil kunnian /

Waiwois wahw»
?. lEsusmctaus iloisin/

Gielul on suurest suloisin /

?uhae kerta telwollifin /

Omal lunnol onnelifin.
10. lesus ombi armon Alm/

loca meille Taiwan lailla/
Elämän ichoe loppumatoin/
Paradiss puullumaeoin.

,i. lesus laupius loppumatoin«
Sielun pito puutlumatoin /

HErra Taiwast caitttin hywin /

iunafiafa tosin luin.
'!. Olesu pyhä puhdistus/

Ia «scollistm udifius/
Gincl läclll täytät suloisefi /
Sydämen iloll iloistft.

/«. >z. Cosc tij tielen laids
Cikä huulen täydest huhUU /

Cn siis cuieengan waitene/
Raetaudefia raukenen.

»4. Ractaudes ijälpyHy/
Jota eij mailma kysy /

Mu» mulle lesus mesi on/ -

Elämän leipä iong uscon-
-6 »;. lesufi minä chn fynM i

IlostitkewäjsillVilmill/
Polwillen panen ractahaft/



ls. I,M mliis haläjan harlshafi /

Huocaan hänm peräns rauahast/Coscas mu i 1101 l iloikatt/
Caflvoillas caunix caunWtt.

«?. häntll lannan/
KyylUlnllil annan /

El>e, mull syndn soimaisi/
Waan a«'uun armosi annaifi.

>8 hanti, pljnans päälläpi/
Werens wiacoin näytlapi /

lonq c,utta me lunastlltin /

Sy <n«n simjiä päästetlin.
'y. lEsu racas 13,u PM,

Huocawa,ften lo,wö hywa/
Ilkewäisten isoi ila /

UscoValfien usi elo.
«o. lotct makiu/las maistatval /

Iw»i enammln «sowal/
loec <«" juowm/ janowqe/
Tygös Mio pcjts pyysäwät-

l». Cosca sinua sydän maista /

Sillsin sijuä eoiuus paista /

Wääryys sijl wlssi,t wHtne/Ractaus rmti iHme.
»i. Onnellmn en ft totta/

loca sinun waftan olla/
Gcu si.lun smä rawttzel/Ia lurpel caicti tarchtt.

«l. O! onmtotn on s< oria l
loca omb» ylen «oria /

Cltti hän >anast<,!<huM/



n «4- IClu ciinnia Eng<W/
Eorwisa canvell caunehm /

Suusa on suloisin m»si /
Sydämes elämän wesi.

Oywä on minun rakasta i
lEsusta «iwan armasta»
Mitä minä e«zin enämbi /
Mis mull aueuus omdi,

ls. Cma olen cusll culjen
Sinua alat eyi mieleni
Sic cuin fun löydän suloisen/
Olen n»nz aiwan llomen.

f 2? sun fynni pnä saan/
Mijn minä tulen Isän maan/.
OlMllinen a»na /

Tähän laiwafia armos laina-
Sinun peräs mielen palaa/

Sinua filun aina halaa,
Ginull lEsu suula annan/
lXactauom lygös cannan.

g ip. I«a ltzin ja nyl näen/
Händä tyni pltä täen/
Eccen ractaudest rauteis /

Engä fijlä sillcn lautns.
jo. iae ractaus ratti palas

Hanahafti sinua hal»/
Makiammaft mmä maista/
Palarvammafi Wljnaa palsta.

z». Ofilä suloltt sy>y!ysti
O sim paifitt palawaist
O silä wissi ««rt» ottust /
s«in sn rslt ratasta lesust. )(z zl. I«-



z«. loca lEsufi Nllin'eaeasi<»!/
Oikiast ulcofia wahwafia/saa ractaus en ratc' rauke /

Eitä percll pojes laute.
». Eij se cuollesacan puum/

Eitä myös tyhiäxi muulu /

Waan palawammast paifiap»/
Matiammax myös maifiapi,

)4> O lEsu caunis cuckainen/
Meiyen Marian Poiminen/
Uscolifien Sieluin Ylkä,
Joit ett sinä pa,es hylkä.

zz. Sun ractaudes on ottanut/
Sielun sisäll/ ia luottanut/
Wirwoluxen waiwois wahwan /

HMä «ustis «inull lurwan.
;6. O minun mielen isoi ila/

Vlackaudeni runsas elo/
Sinä minun cortia cunnian /

G«ll< sanon
i- Vle lEsu mit«s,^Mn/

Etten lulis pirun ansan/
WalteudeUas wälaise
Siwllläs minua.suM»

jB. i
locs poistit pinm muchan i
Mye ifiut Isän eikich/
Kädel suurella cunlzia,

5?. Eungas
Ptrss pyrin MW iltoleil/
Sielun sinM huowaas annan/
MW c«tzl,W finulWM 4.A0



4«. Ack lEluinen minun Maisen
Pysy minun sieluni sulhaisen /

2llli minust ercane murhes mustin/
Tule tyköni luimis lustis.

4l O ole lElu minun ilon/
C<äis luolleis minun elon /

iuiast an mun pjlä «ijeos/
Smun olcon suuri lijlos. AME N.

walmis olco»/ Ia mieamyös
on/Kyttämcklevefihywäin eecoin

Cuin HERra ain on nsyttän / Ellä heln
minun on »varjellut / iänä yön (pän) myös suo-
jellut/ Moninaisistwaaroilisumlsti Rqn myös
perkelen juonist.

2. Kyeofi sinull' weilae mahdan/ iunastaja
laupias/Ettei eusta ole cohvan/ Häsä nienas cau»
hias/ Mijn myöslangemuxifia/ Warjcllu.' minM
GynneM/ Etten wahingoon ole langcn/ long e-
dtsi sinua kytän sangen.

f. Wijsaus ala«U eij taida / Hpwyllcls ia ih-meiläs/ myös tieli ulwos puhua Sinun hy.
wiä eecoias/ Sanomattomat ne ow«/ Ijäisest
myös pysywät/ -YErra sius mmun ntzn wiene/
M» waaran ain wcllltlnen.

4. Pö s/p<liw<l) on ,0 edes cuMnnl / PäiwH,
sys) Mene sian lullm/ Aurmgowen hänene tän»
Vclnyl/ Pa,fteNs<» myös n<lyt«lnyt (pote vienyt)
Ole H«rra minun lutenan/ H« lvalkeullasna»»
linen/ iohdUllain sMmmeul lplmsn/ Cosca
MurKee istnmu.

)(4



;. Armsssas H«r« anhex ann« / Mun Gyn-
din jaRlroxen/lolca mn zyoändäni «vaiwaa/ Ia
hänen on myrfyttsn / ett salan pettäjät
Syndijn pyytä wedijtlcz/Wultasinäoj«nnatHEr»
l« / RangMmal monin kerran/

6. Jos lykös olen pois melmyt / Nijn jällens
«des tulen / Gill me olem armon janel/ Caltt
Poicas kcksimyxett/ Ricorian minä en ticliä/ GiBsun armos HCrra wielä/ Suuremmat on tuln
eaick syndln < loua atn iyesäni tunnen.

7- O sinä sielun walfeus tlrctain/Nijn myös
paiste armias/ Sinun halvus minuni annan/
Hllns yön lpän) jaKina myös, Tykönän sinä py»
syne/ Sill loppu ain likenc / Ia mun ftlun sure,
pi suuresi / iohduea sis minua Mckhees.

8. Marille nnnua pcrkclcn pauloist / Pois
käännä pahain wcjmal / Jollaminua pyytämät
wauloms, Nijfi IEsu minua warjelet/ Hlä myös
«mua anna / Ginun lykss pois carkolla/ Cosca
fybämmesäni olet/ Poispoifial sinä pchal nuoleSt

Aamu Wärsy
5. Wircan työhön minä nyt asiun / Turwalli-

sest sitä lthoen/ HERralEsuarmostas anon/
Siunaujias myös sichcn / Ellän wahwan siin sti«
so>sm/ UstMse' ftn MMn / Echa elaluxen
saisin/ Rucoile,!si.äansioslchoen.

Ehto «järsy.
,o. Cosca silmän tini painu / Ia un«n wai<

PUwal/ Sydämen sinun päällcsaina/ Nijn
Myös mielen luoetawat/ Sttlun sun halaaUnesat.nO HErra/ Iong« annan Mn halduslsmsttMil, myös humns. «. TZ«



j». tz<ln<l ysn (piln) anna Olnun sada) Gulck
«en uni ja lepo (iloinen lepo jarauha) Onnetlo»
muscaict po,s cadot/ Siunauxes minull laina/
Sielu ruumis nmä Mull on, Wanhemban ja
myös mcun/ Pstäwäl Vihamiehet ja
con sinun halous annet.

»2. Peljseyxifi minua warjel/ Vlijn wysspM
earcauxifl < Taudifl pahoift minua suojel / Wa-
paho' ssdist ja lastpeluxist / Waltian ja weoen
hädcsi / Rucost picalsest cuolemast / M mun syn«
neisänianil'huttua/ Mu»a ilo ijämen sada.

lz HErra Jumal armiast cuule, Milä lapsee
onrucolliut/ O lEsusinun cunnia tule/ Mun
turman sinä aina ole/ iohounaja Hengi Pyhä/
Wahwifiaja caicten hywään/ Huocauxen sinä ai-
na cuule/ Sill tijtoft sinull weisamme.

A/I"oafians loiwos heil lumalsnihmtsim apu on heicto lääll/
'Jumal on ainoa meidän lurwam/

Muee mailman psäl uftolan turhan.
l. Lelnk2r«zus cunniasneuwo

Callis cappallonopt sen tietämän/
Sen laidat tyll pikailefi cadotla/
Wsan ett cussan M tynni ol«.

~ ChnMxen lauma Mii oppMs
Hlkck ttlcin paneltlcal /
Glll Panelus ombi wika suuri/
loca pois hclwsise monen juuri.

4. Ducmila älä pyyd<l wihollifiMPillts ja. naura ft<l saatana?/



M holwembÄta «yss eoft ylsn/,
s,ll häijy on loppu plpeydell.

;. Ehk rickaus tygös eaamne/
HIH täst ylpeill mue ajattele /

Ett rictcus omhi Herran lahja/
Käytä st cuin hänen kästyne esja.

b. riäe« Awu ja hiljaisus /

Myrys ja pclka caumsius/
Wämsl sull pysywäl cacomat /
Mml cuioa j« raha pois cslowae.

7. hän NtUwo auttama»/
Ia hywisä päiwisäs catzoman/
Köyhäin jK waiwaisien walieusi >

Ise «vaan lah2ol wälllä cadotust.
8. Hywclt tyst muista M hywydell/

Joit unhslta on suuri häpiä weill/
Se tyllä löytän nuotts wanhois /

lolt hywän lyö» kogawat häljyfl.
9. Ws hmjstlla nuomdisia/

Työtä lktelnsn lsss majas/
Sen ezeficie löydät wKuhall ijäll /

Ibs Makin opic nuorna^läis.
ic>. Kyll Wtwa palnzcle. Dmäin edes i

I«k kehuwat sinua
Muusat ja suloistt
Mu« syoäDVtst, pallon? pahaa suowat.

,!, iytty jaHMstus wuullelewal/
Kuoron Myös achwal /
Mutt M s<l
Maan Jumalan sana^lurwatle.

M«ld» mielee sun wihoifos /,

tWs Mn loinnla< ajioilas/ Oill



Gill'!moni 'stn"«k< hormisans'/
Cuinz caeu raiken elinatcans.

>;. Ny» sppi ja opecus ottacam/
As myös hclpe « neuwocan /

,

Sill laicawa cunnias piveiän/Z
Waan tailamacom häwälslän.

»4. Ola myös wastan
Cosca se ann«an sun haldus /

Catz ensiss ymbckrs asijan haarat/
Buomitz oikein sicßaugais pahal.

l;. Pois heit finustas ylpeys/
Miehen ja »aimon on turmelus /

Racasta nöyryl chdclmmeftcls /

Gill ylpiä calo pois edeftäs.
,6. Hwin häÄ lusca wa,Mifts,

Tullut on pääl sun lahimäises/
Holho händä misäs laidae/
Naan älä lisä hänell »aiwa.

,7. Nuusat'itzens on häijy tapa/
Joe Nauroft' lahdoe olla wapa /

Nijn laka pois itzes kehumast /

Bill tämä sun hswäse maahan ajl.
»8. Se ioucto sa vpi wälltälnälU

Isldas häijysi, wiettllän /

Wijsail sä pyydä nöudalla /

Jos tahdot cunnian wsilla.
<?- «tyhmä iloitze toisen waiwast/iKyll wahtngo löytän joca paicaft/

Cost finunzm hiulus kallndywäl/
Kyll pian fict ilss nckilndywäl,

z». Unhoe «m ja wäkiwalda)
Vlammpna» ains Ma// SO



Gill määrin soalu wclclrln /

Waan oiteiy cooilu rauhas l^wZ^
n. V.z hi uuno» ylplys /

Cansa fäymlfw muwen paris/
Ey yx«kän pldttä hynM cdest/Cum iy<ns nosta ylss skist.

Tuxcs luotti watcns pM/
Gen lull hän hclplän
Hän oliS wchlft wo««n saanm /

Jos olis Jumalat tainnut.
?,. Phltl ystäwye anon alat/

i' rata,la Jumalat /

Suo hywcl sinun lähimmclistlles /

Mtjnculn sinä tahvot «tzchcs.

Hin Hcrra tijtäkäm Iloisam /

Cuin armons ombi
Sen tdest hana taicki yllMän.

Y«ra Itsu walwastenauleaia / Orwo
lurwa< ilaccömän apu / Awiea

meitä Isä Herra Jumala/pyhänMtmes
tclhoen ole armolinen.

i. Eij HErra plön omians/ Alitta cai-
test tustaft/ >)ädäs ombi canlam/ Awiea «.

;. Mojes punalsen mecen cytc<ll huocais/ Her-
ra auttihändg/Pharaonin pol3hucka,»/A»D«.

4- Joseph Egyptts/ enD tckiel waiwaa/
Wimein HERrax pM/ Ett HERra peltäis
«lina/ A»tta meilä «.

«.Danielwaict hän luolan heittttin/Jalopa
eain luu/Giliyln tpnl lutittin^wila«. «. Eu<



e. Cucaitclnäns itzens HERran pM luotta)
NylllN O<ss" läikille.'upa awun «uolla'Awila,c.

7. Colme Nuoluca„l uul.nnchlitcclin, Tulen
liecti heidän Pcläldäns pc»s eftettin / Awila «.

l Se esyhä llssl ruotiltin/ lauhs
piwolwclhcll/ O!«u> cans rawiltln / Awtta «<

p. Clial prophclal tarpee luotln rucc» Ctst
<ij Mtlullut/ Puolen Ntijmr u«la< Ay<^«.

,o. Jonas huhvest mnen pohian wiicalinl
Wasn «ll HERraa pelkäisi Cala waal cal»
taisi / awila mettä «.

li. Nijn luoian minclminuni Herran päal/
Hämbcl lupaie mmulAwun anda M/ Awila «.

il. Rucoiicam Herraa caittfilydämest/Armoil»
lans ett corlais, Oulasta hywHdest/ Awtt««.

>;. Olcon ijlos sijs Isän Jumalan i Hanm
poicans Minun mrwanan/ Awila lc.

>4 Se Pyhä Colminalsus mclllamacon/ Wif«
mein laiwan »lon m«,t catcti saa,ti-con/Hwila mel«
tä Isä HERra Jumala/ Pyhcln nimcs lHden
gle armolinm.

u viinas cautta / Ia »iättömän
An andex syndin j<» autot

tte elos jo luonelas.
e. iule län ihminen parca/ Cadu lun syndM

L»le rohtla ,a ej a«a / En hplja sua ijcls.
l Synvi olen tehnyt aina/ Usein sun wihoit-

lan/ En »«en hillil la»oa. Ennen cuin suldran-
laistan.

5. Ranzaifiufi «ins lWMU/ Se o»
MM



mailmalllnen, sw/„z- «madanWndistn'p3älle/
lygsn ole iloinen.

;. Jos olis mun oma «valdan / Mijn sielläi-
sin Jumalan / Waan HCrran wihaa carlan /

Hänen eleens cumarran.
6. Aialellpijma iakipuu' Ahdiffust »uft" fa

waiwa / Cuing helwelis on tim/ Ia pirm alali
waiwa.

7. Muutolnminä «lpeilisin/Cuin ritincutko
sulisans Mcaicten asuwaifien/ Cuin lejon hä-
nen wätewydeslins.

?. Minä iloiycn ettäs tule? / Isän i'a Pyhän
Hengen cans / Ia Engtlileen canft olel/ Täs oi<
tias luwätus maas.

5 Dawid / Pmar fa Maria / Mond muut
on meil / Joel caduil sait armon pian/

O lEju Mll muä"7a cuull.
,0. Waicfas svndi monin kerroin/ Olet tth»

nyl eäsäilmae/ Minä olenDyein HErra/iuö-
la mun pääNn lujafi.

„. C« <«W muuta tietä / Jos ttliwas olla
GdsnTMMMrW WM lbieM Sielun M.
»ä»M<m.

zDttllMHWi«u«N snve/ Maan ettsn
»len laupias/Jos waWsthMminuld ano/ ie»
MzölninrbckAsDW ol« ar<

!iM°ftlf«ädifi sttaWs»lOill «iwoll «u-
-ri ele minun syyls/ C« syndine»

mttan/«OM lahden iygstt pgpls/ Eawwyisi



V- Anna mun pyhädes 'canHa / Taiwan ilo»
pern/ An Vältä pi un ansa / Älä mmufi erij.

,s. Nijn eoua cuin minä elsn/ Ijckn ja<§y<
hän Henqm ccMs, Nijn totta saat ilso peri/tai»
wan walycicunnas.

«7 Nyt olen minä «voiton päällä/ Oletttte»
lylEsuChrist/ leca aulaesynnifiä täällä/ Tai-
wan iloon wIW.

minua auttele/ Sijecl luma«
cansast/ Ia myöstin ulwos pe.

lastele/ Sen wieckan ihmisen anftfi/Sill
sinck Jumal olec mun wclttywyden» Mx annat
mun olla nijn suruliscn/ Ia wihsilllsen
las polte.

e. Anna Mlkeudes ia «mdes paijla/ IscH
minun johbalaistielle/lasinun pyhcl! wuorMs
seista/ Hygös muaistuman wiires/HErran all,ea«
rin tygö minä astelen/ HErran epgsMua KU!<
eele / .t)ändä minä suresti kylän

Minun sielun mix olee nqn MlltMinen/GAsaane mua surulliscx canjas/ Mun,'luojan onsangen lohdullinen/ loca au«a>mua murhenet»
an»'aft/ Hänen päällens tahdon itzenm <lle caitille awun molla/ Sill hän on mun
Jumalan ja HErran.

4. Olcon Isän ijancaictisest kilos/ loca hol-ho jo halllye caickia / Olcon myss Pojan suur
ylifiös/ loca helwettn cukistiratti/ HengelPy-
hä! «ohduttajal/ Olton myss lnnnil, joco aica/
Kiwsl<»MSs/"AMEV»,



jo duomial tule/ Ia armollinenM
mailmas sure/Nyt murhenläh-os) Vttl toden / eowin caicti ahdistewn, Ia su-

l«n cansa waiwalan/ Cuorma cowa päälle panan.
~ Synnin suuret lapahmwat/ Meidän ca«t<

iam mailmas/ loiss syvämme, wawahluwae/
Gillä ne owae julmat/ Costo pä«>ä eulc colM
HERrancowaduomio totta/ Ehta'pitkä odotti»
iiene

j» O IClu ole armias / Meidän waiwasten
«ohtam/ Ole laupias ja ei c«m«as,Po,cas cameasen puhcan/ Ola meitä emais joucton/ Eroita
seurasta pahain / Io«a busmttan «defi.

Aseta oisjal puolellas/ Noheen pahaden
parisi/ Temma duomiclja tuonelasi/ Taiwan i«
lon meit wahwist/ Ola sun siunanuis sccan,En«
gellllts cansa pian / llnhoda synoin ja»ican.

s. Siellä sinua tilamme/ lEjusia Po,ea py,
hä / Corkiaea henge ylistämme/ iohbultajata hy<
wä/ O Colminaisuus ylin/ Olcon finull cun-
»ia suurin/ Ny« ja ijancaitilefi jumi.

IOPP U.


