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W Uusi lumqjlnen Weisl,

lMVaismas nyt caicki ihastuwat, Tulewan
kewään caunin, Wastuudest elan.äan
riemasiuwat, Luodut ca«ck suwen tuo-

at, Ir,ca lindu lenda Cumpanins cans,
wi, Metz' pauha iloisans, Ia noista sydän-
i canda.
2. Ain HENra Pyhän saatyns suori, Min
uwan cuin Mailma seiso, Hänen edesans on

nuori, WailH' muutoxet tapahtu
e>sä, Syryn talwen, vn joca wuon Su-
m kewan on edes tuon, Ce HCRran sm-
lus suuri.
3. Suwi raukene suwen suloisen, Ia mur-

k wäisen päiwan, Cosca kewalla nähdän
laiset, Nijtulla ja kedolla käydes, Minun
»min on cuin kylmä jää Cuin sydämen sisall
)pi kyllä, Eip palawa päiwä sitä lammit.

muut leikitzewät wertaisens cans,
l ilcha wiettawät aicans, Minun tavty olla

M



ain alallans, Täsä ia foeapaicas, Colca vlu!
heillä puhutan selkiäst Lähden ulos ilost lewiä>tZAydän cmtengin itke ja huoca.

5. O silloinen sulba lEsu Christ, Mmm
ylkän pstäwän armas, Rueouxen puolen cor,
was callist, Waicka se wipyne camvan, Oa,
nos kerta wiel: mun sielun,! Mä tahdon sm
omista mielellän, Kchllita sun armos ja ilos

6. Armosta ojenna ulos kates,, Lasse se eau
salien caunist, Hala mua coscan tulen etees
Sairas olen rackanden taudis, Että murhe
wiel sydimnien k'tkis, 'Anna mmulle», suut
taalda lahteis, Emb' ikänäns epäile sitä.

7. Jos ilo wytä sndämeKen, Makin «,

suloinen snwi Amia lo»ta »ällens ''lkämiehei,
loca on poiseadonnut juuri, Pää»rä häne
ccvHans Sitä tes-towä suloista uu
ta wuotta, ja sangen caunista elo.

8. lost Is'n Jumalan olcon kitoS, PM ja Hobäll hengell, Cu»! wahwann pi '
aina liittons bän lupm's W '
pahd meit köyhiä s,'nd'si, Wie meit eläm,
nueles jalken. Ensin tääl) sitt Ta.wan ill«
Llmcn.

Toinen/yxi surullinen Wcisu.
ilittci ikm.'nen, on ko»!

IW si'!idinm,V!!h tain s.lrkian elon, ,l'
<e-'«cs muos murhellisen memn. '
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2. on aiman mmhen pesä, Olis tal-
wi eli kesä, Tain fyll ,'tze cukin tietä, Eikä

' taida Yöisin Im>ta.
?. Cosc ihminen Aitist sondy. Itkemän hän

ensist >'ldy. Tietä murheseen tulcwans Ia suu/
reen waiwaan wu uwans.

4. Casiva cmn kedon Cuckainen, eli mnös
rri Lehtinen, Hulludes wiettäpi a'cans, Eik'
wältt" mid' surma paickaans.

?. Coft wahänkin moimaans tule: Murheen
eoht haikiaan tule, Tas synnin suruises laros
Ia mailman pahas maxos.

6. 110 ei ole lap/ud s. Maan suru, mur,
he caswae«. 110 ei /»äll löyta, Waan
murhen canst on paljon työtä.

7. 110 ci "le woimudes, Maan suru, mu»
fe elaes; Tma ei wahwudes, Waan mur-
he woiman puuttues.

8> 110 on poiss rauwennut' Ia perät' tyh-
fär lanwennut; Taudit, kiwut saa-
wat. Synnin myrcky, cuollon haawat.

9 Mllcken saatta suuri köyhys. Muryen
wiheljäisvs; Murhen suuret sairaudet,

Mllrhen suuret ahneudet.
10. Murhett' on joca ihmisell, ensimmaisell

ja wijmeisell; Miehill, Maimoill, wanhoill,
nuorill', Trengeill', pijcoill', pienill', suurill'.

ii. S«'N' taäll' on am' sumun hauta. Pal-
eax saadan wahwa lauta, Mlirhe vmbi Isäll,
3l'ti«, Pienell lapM> »wewäiM.

»2. Cuos



i«. Cuolema wijmein ambu nuolens Mei<
hin, ja corjapi puoleens, Eroitta toisen toije<
stans, Miehen ja Waimon cohdastans.

13. Silloin meidän murhem loppu, MaanMen-jääneiH tule hoppu; Murhe on sitt' hei,
dan leipäns,la c«umat kyynelet sarpimens.

14. Kylmää sydandä candawae Ia surun
wirtta laulauwat; Silmät myös wettä wuotas
wat, Sydameft rastasi huocawat.

is. Cuicuttawat cuin Curkinen, Eli Lindu
pieni Mettinen, Huocawat itkein astudes, Maa-
tes, nostes, ja istudes.

16. Näitä Christel Smull walitan. Jopa
nys wirteni lopetan, Lohdut HERra lEsu!
meitä, Ala meit köyhiä pois heitä.

17. O HENra lEsu Lohduttaja Ia cai<
kest murhest Vapahtaja, Meitä Sinun köy-
hiä lapsias, Iloon saat' Isä laupias.

i- Custa kijtost ain weisamme, Ia woiton
wirtta keisamme Isäll, Poiall, HenZell Hy<
wäll, Coco Colminaisudell Pyhäll, Amen.

Colmas.

ssVhmisen elämän surkeudest, Cuollsn jo
VN/taudin cowudest', Aiwon mä lyhyess

weisata, ia tämän wirren Kisata, Hwleras cowa cuolema.
2. Silmät monen wettä wuotawat, Josydamest haikiast huocawat, O' cuolema jul<

mudes ylitze, 101 l täwelet cmckein pMitze!v i wleras cowa cuplema.
3.W



3., Vhdtn siliä temmcit tuonelaan. Maan
toinen jääpi huolemaan, Kylmä sitt' sydandä
candele, Itcun rauk wirttä laulele, O! wie-
ras cowa cuolema,

4. Nappat myvs pois wanhemmat. Ia
lapset jaäwät pienimmät, lotc woi! woi! H,
ten huutawat, Ia suruisell sydämell huocaw.u:
O' wieras cowa cuolema.

s. S«'tt' curjat kylis niucuttelen Käywät,
cuin Curjet cuicuttellen; Ei turwa enä cuin
liuduisell, loc' lendamän lähte huomeneld. O!
wieras cowa cuolema.

6. Cosc sijs muut ilosa laulawat, Ia riemu
wirttä pauhawat, Silloin heit murhe murtele.
Ia suru sydämen rundele. O! wieras cowa
cuolema. .

7. Lestein pääll moni hyppeli/ Ia Orwoi
parcoi lyckele, Joit Mi pyytä suojella Cuin
cana poikians »varjella. O! wieras cowa
cuolema.

8. Tai toder' kyll nähdän picaiseld, Cuing'
cuolem temnm vois äkild', Monen cuin aina
kakeli, Monda wnott' eläxens arweli. O!
wieras cowa cuolema.

9- Maan alkäm me näihin suuttuco, Eik
uscost coscan puuttucu, Mutt' Christuxehen
turwateam, Ia Hänen päällens luottacam:
Han wieras cowa oli cuolemall.

'O. Sill' hän meit' synnist puhdisti, Iasian Taiwaseen walmisti: S'l!s vlcam ensinwurhesa, S'tt' saamme ilon Taiwasa, Cu<
yung' Jumal meit' anttacon.

Nel-



Neljäs.

5V< e- lEsuZ armon aitta le<

WAERRA ole minull Mi, losa ei ole
HM mitän wllpif, Sun Kalduus ihen annan,

Armos minulle canna; Mmm» siellln
tygos etzi, Cosc miiä tääldä lähden-
.2. HENra sinun kätees, Annan sielun tääld'

lahteis, Sinä foca mun päästit, Poicascautt'
cuolemast säästit. Min,in :c.

3. T»aös huudan taiwas. Auta minua waio
was, Cosc' en woi nähd' el'cuulla, Engä myös
tygös tulla, Minun :c>

4- S>m Poicas nnln osti, Ia ristiin itzensnosti; Hin tahto mick sen cautta Taiwahan
iloon saatti, Minun:c.

?. Sentähden HZRra sanon, Ia ero taäld
anon,,Aica on muld kyll peitettV Waan m
Sinuld pois heitett', Minun):.

6. Cuin cuoloma tule sotaan. Ia näöttä
meille otans; Auta silloin HENra Christel
Ia fijtä hädästä päästä. Minun:c.

7. Anna minun mennä rauhas. Ia leooy
saada tarues, Ia sinne Aänes cuulla, Cose.
Sinä kästet tulia. Minun;c.

8. Noscat cuollet ylös! Minä olen tasä ilos;
Iloon menqät te omaan'. Minä otan teidän
huomian', Minun ?c< ,

9. kunnia 'noiin kerran, Andacat ain HEr-
rall, Pojall', jq Pyhäll' HenZell',Seka sitt'

etls



että ennen: Minun sielun tygvs chi, Cosc mi-
nä taäldä lähden.

Wljdes.

lMMriste lEsu aina Mull armos laina.
sydämen paina, Ett' woisin totta Ali,
tzen woitca synnit, ann' arnios coitta.

2. Auta minua HERra Että' pääsisin kerran
lapitzen wirran. Sen fungian cuohlin,i
tin pauhun long' kestell minä jouduin.

3. Ricoxet suuret, wanhat ja nuoret, Nl>>:
myös ne tuoret, Joit tehnyt lienen cautt' pi-
tun suonen, Zlnder ne Junia! mull suone.

4. L'.Mswsani lEsn, Sma holhoMisu, A-ä pääldäni rijsu Sinun ansios caapu,
suo armos aou, Pohi pois sielusta» kipu.

s. En »htan löyuny, eng mailmas lienny,
lost apu lienne, Paitz lEsus Smua, toiwon
ettes minua Hyliä, sitt' kiitän Sinua.

6. Tahdon siis totta, Sun päälles luotta.
Ia tviwoni lifttä, Rucoilen nöyräst, ettäs mi-
nust köyhäst murhen pidäisit laupiast.

7. HErran sui-ri piina, se Weri ihana,
loca juoxi aina Meidän syndcimme tähden,

kyll nähden; S>ll' vijnall meit amuar
tehden.

8. O! cuinqa monda Kyll weri-suonda Ia
synnin ,'uonda 'Sma lEsu kärseit; Cowin kyll
wärisit: Knlkes on keihäll pistet'.

9. O! lEsu tätä ann' mielejan pitä, Cosc'
tuoleman hätä, Miin päälleni lange, Cowin
W tunge, Itcust mua iloon cnZä.

10. M!
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ia. Ah! HERra Hurscas, Holho' minua
tuscas caut Sinun Cunnias, Synnist meit e-
stä. Elämään päästä, Piinas cautt'helwetistä.

11. Niin sanoit Sinä Ett pääsin minä,
Wapaari siinä, Että'Wercs woimall, laptj-
nallas cowall. Synnist meit päästit irrall.

12. Päällisex iloit, Mahdan myös riemuit,
Ett' synnit pois ott', Ia lEsu Christe, Cuin
meit caitze, Synnist meit päästit itze.

lz. O.' jos peljättänne, Meitä sondimme,
Koli sammuttane, Christuxen Weri loca Hä,
nest eri, long' cautt saan autlluden peri.

14-. Jos tahdot käändä, sydames waanda,
Cuul' HERran Aändä: Waick jyndi on
canda Rastas cuin sanda, Kyll lEsus ilon
anda.

is. Catz tllhca ia mulda Cuins cannat cul-
da. Et kärsi tuulda, Langel cuin heinä, Et
kärsi enä. Maar, «nullax mätanet sinä.

i6. Äh ! HERra linrscas Cuin olet Taiwas,Minä suures waiwas Nyt huudan tvaös, Au-
ta minua yivs; Pyhi pois siindini inyös.

17. Mull olis wielä, Jos saisin elä o! lE-su täällä, A'wn sils Sulda, Ettes pois mut-da Ottais Sun Sanas culda.
,8. Luojalle Isäll, lEsuxell Pojall ja Py-

W' Ylistys olcon, Cunma tulcon,
Han meitä aina myös cuulcon!

l9. Jo Wirteni päätän Ia toiwoni lijtän
Eng epail' mitan; Waick et sinä luule KulJumala cuule, Ia wi/mein auxeni tule.

Lv. Nyt



20. Nyt lEsu clcklcon, Ia läsnä olcon;
tast Hcmel tulcon, Ylistys suuri yrinäns juu-'
ri. Amen.' sanocan wanha ja nuori.

Cuudes.
lEsuxen Christuxen Ylistys Wirsi.

V. c.Rijtos olcon Sull Is<! maan jaD»in>.
lEsu Christ! mun lohdutuxen aino,
Sm Armos minull Nimes tähden lai,
na, Ett' Sinua woisin oikein ylistä,

Mua sishen auta, pyhit', malmista.
. 2. Sä olet Tähti jalo Jacobista, Sä Cu-

mngas siunattu Zionista; Sun YlistyreS om-
si määrätöin, Waan minä ylistämään mah-dotoin.

3- Sä Auring olet, joca aina coitat. A'
damin synmn svngeyden woitat, I>, caicki sä*
tehilläs wirwotat, Cuin Poicas uscoll tygönS
oita»vat.

4. Sä Cuningas armost, hywydest ricas,
Cunnicis Nimi juuri on, ja kircas, Äh! cuu-
le köyhän nöyrä rucous, Ia ota Corwijs tur-
jan huocaus.

5. O! Hsßra joca näet minun hätän,
Sun halduus mä sielun uscon, jätän, Händ'
auta, puhdist, pese, caunista, Ia Morsiame,xes nai ja malmista.

6. O! lEsu, Isäs Cunnian kircas loisto;
Walollas sielun songeys pois poista. Armos
ja woimas laina minulle, Ett' elää woisin suo-
fio>' Sinulle.

7. To-



7. Tosin olin monass muryellinen,
Cuing elämän Sull olis otollinen, Waan i»
Hesan ei hywää minusa. Siis etz,!> apu ainsos
Siinlsa.

8. Ah! Jumala, Sa Teuvan ja Maan
Luoia, Ole mun sielun lohdutus ia siiosa; Ar-
mahda vaalien, sill' en apua, Taick turwa
misan löyd ia lepoa.

?. O ! siunattu Sä Siemen Pyhi, Isäst»
Ihanaisin Cuckainen Parad.sist. me
lapset Ewvnl pakenem, Cuin tunnem synnin
mutaan waipunemi.

>c>. Me Sinua sijs noyrast kijttä mahdam,
Ett's annoit rackaudes Taiwast maahan S>-
nuus täi!,' w?tä luondom ottamaan, ja meit'
cuolemast wiottamaan.

n. long Nimes lEsus Christus tietä an-
da, Ett s woideld' olet six cuin meit paranda,
Dpettaa: hallitzee ja sowittaa, Ia niM meil
lnnastuxen toimittaa.

12. Simi olet sielun Sulhainen jalo, Kirc-
kambi cuin Auringon kircas walo, Sinull on
istuin corkein Jumalan, Cuin Engeleild myös
yalnll' catzellan.

i?. 5i kenaan ol' wiel' ftnoo ennättänyt,
Cuinq Isa Smun liene synnyttänyt, luma,
ludensa rickaudesta, Pojaxens ijancaickisudesta.

'4 Sä Neitz"est Mariast luonnom ottaa
Dchdo't, ja niin linalas edes tuotta Sen A-
damis cadonnen elämän, longs woitit jallens
eahleist cuoleman.

is. Mik



is. Miehlldes sijs st pensas on, jos tuli,
lumaluden palaa, Eik sen wnor culu, long.
caut meit cuiwi puita tuorehix Saatat, ia-. -

rackaudes palawix. .^
16. Sci Aronin cucostawainm fauwa; Meit

"

jotca cuiwat ollet olem cauwan, lall saata
sinus hedelmöitzewix, Nesieestas tehden meit
vsullisix.

17. Sns paälles caiken toiwon, lurwan pa-
nen: O lEiu! fmuld hädas awun saanen,
S«ll sinä arnwn lähde wuotawa, Mull wir-
lvotuxen runsan tuottawa.

'8- Salomon on sun kyllä tuta siianut, Ia
Wijsaudes smua julistanut. Dawid,o sinul
Kijtos-Psalmeisa, Myös weisa caunist,/har-
tas hengesä.

19. O sinä Wijsauden lähde ialo! Juma-
lan walkcilden kircas walo l Sielllsan ihes
sot, kircasta, Six cuin sun Sanas sinuntodista.

«o. Sinus Isä on, hywall suosiolla; Sunmyös ilos ihmisten cans on olla: Siis päälo
len köyhän, cur,an armahda, Ia puolen ar,
mollisest catzahda.

21. lumalisus on aiwan wafa mmus, Cui,
tengin pydän aina rippu sinus, Cuin olet apu,
autuus, m Erätöin ; Ehk minä heicko,
huono, kelwotoin.

22. Siis smä armon runsas lähdeAukene ia miws uloswuodat' sinus, Nisn mi-
mi" b!»nl!, käy, ja ftdämen Mä ilol hartast
tygos nostanen.



23. Ah anna mun culn lapsen itzen käyttää
Wastahas, ettän armon mahdan löyta. Sv- !
damen mieles jälken ojenna, Cans curit ja
mun ruorman huojenna.

24. Al) opeta mua henges elämähän Si«,
null, ja oman tahtoi, kieldämähän. O lEMple minus wäkewä, Nijn sinus olen ,lon nä-
kemä.

n. O IE SU anna caicki cauwas jää-
dä ! Cuin minua siM pyytä waarään wie-
da. Ann ettän aina cunniax sinulle, Uhrai-
sin eaick cuins lainat minulle.

26. Mull Nimes, lEsus Chrisms, anna
tuta, Ia nijneuin Paimen .milnlst waarinota,
Et cootuxi- wljmein Engelis jouckoon
Lammas huoneseen.

27. Suo silloin nähdä pyhät Caswos siellä,
O Jumal Z älä sitä minuld kiellä. Ett saisin
sinua kijttä iloisesi, Jo tääll ja siell sit ijan-
eaickisest.

Seitzemäs.
N), e. IlLsus cunnian crmlnun canda le»

<3l!Esus ilon, elämäni, lEsus minun cun,
>-»», nian, Minun paras tawaran, Corwas/

cm/an ääni, Costa laros kyynel-
TyZös HENra huutelen.

s. Ihmiset muut' racastawat, Mitä turhutt'mailma, Edestuopi cawala, Halmststi nou-
dattamat Culda, raha, cunniaa; lEsus waan
muU' tawara,

3. M-



Uscowaisten caickein pita, Muchey..!
arsiä', Ristii, pilca, hapiä, Cuiteng'on muL
,Iö sijtä, Että caicki muutetaan. Iloon suuren
laiwahan.

4. Waicka wiela minua waino, Wiecas
häijy mailma. Satana myös cawala, Cui-
img olet lEsu aina, Minun sielun lohdutus,
Pois siis wakia walitus.

s. Tokönäs o lEsu racas. Taidan olla
lurwasa, 3ewos suures Fosa, Apu olet jocao
paicas; En si>s surmaa cuulcman Pelka, jul-
mut satanan.

6. Wuodatclla kyyneleitä, Saamme taal«
la yldaisest, murhetti myös sydamest, Cuiteng
lohdutta se Ett ne owat luetut, Leilijn
HENran corjaiut.

7. Autuas sijs cuin HENraan luotta, Hall
on ilo suuri taall, Suuremb Mela taiwan paali,
HENra banel aw.m motta, Elamäs
>emas, Wierahas ja Isan maas.

8. Ia cuin wihdoin wijmein tule HetU cos
wa cnoleman, Minua täälda ottaman, S>e»
lun huuto silloin cuule, Wahwist, auta iloi-
sell.Pojes mmm sydämell.

Cahdcxas
W. e. Nyt päiwä edes euwn sn:^

lEsus puhdas 'sydän luo, Gi>
nun Henges walo minull suo, Pois

»sH) mmust syM ahdista; Mua totudes
silswahwista.



sinua haloian, Wämen
Mua tlmnit MEtt Nn a', Woln eyesi
auta Imnola MmUn sieluil synnin '

pääsi, la'cowa<l cuu!l)n HOas säästi
4. Man canhan seiso.

wist toiwosa/Mck tD hyws karsi,
Mys /.PlMiMsta 'wastvink,äl)Mis2S<

'

s. iurhudetl^PyMn'perän
Ämuude?', Ia wijm istlda taiwahcls, Ca?

clla saisin CuMas.


