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Ml Uusi Jumalinen Weisu.

nyt caicki ibastuwat, Tulewan
kewcian launin. «lämään

V«O«M riemastumat, Luodut <aick suwen tuo-
mat, loca lmdu lendä, Cumpauins caus,
Meri,Mch pauhaa ilojtAns,la iloista sydän-
dä <aildaa<

2. Ain HENra Pyhsn säätyns siwch',N,m
tuuman cuin mailma
jocapäiwa nuori, Waick .muu'»xet mpohm
meisa, Sonm tlllwen, on joca wiwn Mn-wen kewän ain «des tuon, Se HMran sm,naus suun.

3. Suwi raukcne fuwen suloistn/'la'mur-he kewäistn pälwan, Cosca kewällä Nbdan
cuckmset, NiMlla ja kedolla käydes) Mmm
ruumin on cuin kylmä ja Cuin sydämen Wllkävpi kOä, Eip' palama paiwa sitä leckmit.



4. Cosc' muut leikitzewat wertaisens eans,
Ia ilolla wiettäwät mcans, Minun täyty olla
ain alallans, Täsä ja ioca pacas, Colea pu-
heilla puhutan selkiäji Lähden ulos ilosi lewläst
Sydän cuitengin icke ia huoca.

s. O suloinen sulha IW Christ, Minun
yllän ystäwäu armas, Rucouxen puolen cor-
was callift, Waicka se wijpyne cauwan,
Sanos kerta wiel: mun sielunl! Ma tahdonsun omista mielellän, Kihlata sua armos ja ilos.

- 6. Armosta ojenna ulos kätes, Laske se cau-
lalien caumst, Hila mua coscm lulen etees,
Sairas olen rackauden taudis, Että murhe»
wiel sydämmen kätkis, Anna minullen suuta
tääldä lähteis, Emb' ikänäns epäile sitä.

?. lost ilo sytytä sydämehen, Maki>, cuin
snlomeu suwi, Anna löytä jällens ylkämiehen
loca on'poiscadonnut juuri, Päästä hänen
cantzans catzeleman, Sitä tehtywa suloisia
uutta wuotta, Ia sangen caunista elo.

8., Io«r Isan Jumalan olcon Kijtos, Po-
jalla Pyhall HenZeil, Cuin wahwsna yitH
aina lnttons, Mitä hän lupais kerran, Wa,
paht meit köyhiä syndist, We meit elämän
mieles Alksn, Ensin tääld sitt Taiwan, ilon
Amen.

Tomin Ui surullinen Wcisu.
mahta ihminen, Joen on köybi

syndinen, Vlitzen tain suukian
GM? myös muchellisen menon.



2. Täällä on aina mnrhen pesä, Olis tal«
wi eli kesä. Tain koll itze cukin tietä/ Eikä tai-
da toisin löytä.

z. Cosca ihnlinen äitist syndy. Itkemän hän
ensist yldy, Tietä mmhesien tnlewans Ia suu-
ren waiwan joutuwaus.

4 Caswa cuin kedon cuckainen/ Eli myös
yxi lehtinen, Hulludes wiettäpi aicans, Eik
wältta taid' smma paickans.

5. Cofca wälMZin woimanstule, Murhen
voht haikian tule, Täs synnin suruists laxos,
ja mailman pahas maros.s. 110 ei ole lapsudes, Waan suru murhe
taswacs, 110 ei kest' ijäll löytä, Waan mur-
hen caus on paljon työtä.

7. 110 ei ole woimudes, Waan furu mur-
he slaes, Tätä ei ole wanhudcs/Waan mur-
he woiman puuttues.

8. 110 on poies muwennuk,. Ia peräti tM
jäx lanweunut, Taudit klwut mallan
Synnin myrcky cuollou haawat.

9. Murhen saana suur: Mmhensaana wihel)älsys, Murhen juuret
Murtzen suuret ahneudet.

ic>. Murher on iom chmistl!/ELsimm,'>ise! ia
Miehil wmchoN uuvrch

Drengeil Plscoil, pieni! suuril.
n. Sillä täällä on aiu surun hams, Pak-cax anneta» wabwa lauta, Murhe'Möi JM

Pienit lapsill tmelräisil.
n.Cuolima wiMilj ambu M«-



b>n fct cormpi puoleens, Eroitta toistit toise/
stanZ, Miehen ja waimon cohdastans.

?z. Silloin meidän murhein loppuu, Maan
jälken iääueil tule hoppu Murhe on sitt heidän
leipans, Ia cuumat kyynelet järpymens.

14» Kylmää sudändä candelewat Surun witt-
jä laulamat, Silmät myös wetta wuotawat.Sydämesi rascast huocawat.

is. Cuicuttawat cuin Curkinen, Eli lindu
pieni mettinen, Huocawat itkein astudes,
Maatcs nostes' istudes.

16. Näitä Christe sinull walitan, Jopa nyt
wirteni lopttan, Lohtzut HERra lEstt meitä,
A!ä meit köyhiä pois heitä.

17. O HENra lEiu lohdutaian Ia caikcst
murhesi »vapahtaja, Meitä sinun köyhiä lap,

llon saat' Isä laupias.
H. Custa kiitosi am weisamme. Ia woiton

!wittta keis,mlme, Wlt, Wjall, Hengell' hy,
wall, Coco ColmiMfudel PMU, Amen. ,

CoKnM
taudin
weisata. Ia 'tHna»!wirreLKisata/ O

wieras cowa cuöltina.
Silmgr wnvtawat, Jas»-
st hajkiast öuscawat,, O cuolema fulmu,

m, 10l kävelet caickein Malttzen, O
cowa molema.

Wdm sinä ttmmat tuonellan to<>
Mll



nm jäävi huoliman, Kylmää sitt sydsnbä ean-
delee, Itcun rauk wirttä laulelee, O wieras «-

wa cuolema.
4, Napoat mvös pojes wanhemmat. Ia

lapset jäwät pienimmät/ lotc woi woi yhten
humawat, Ia suruisel sydämet huocawat/ O
wieras cowa euolema.

s. S>t culjat kylis niucuttelleN/Käywät cuitl
turjet cuieuttellen, Ei turmaa enä cuin linduisel,
lotc lendämään lähtee hnomeneld, O wieras co,
wa, euolema.

6.Cosc si)s muut ilosa laulamat, Ia riemu
wirttä parhawat, Silloin heit murhe murte-
le, Ia suru sydämen rundelee. O', wieras eo-
wa cuolema.

7. Lestein pääll moni hyppelee, Ia Orwoi
parcoi lyckelee, Joit Aili pyyta suojelin Cuin cana
poikians warjella. O! wieras cowa cuolema.

8. Tai todex' kyll näbdän picaiseld, WinZ'
cuolem' temma pois skild', Monen cuin aina!
käkcli, Monda wuott' elaMs aMelt. , O!
wieras cbwa cuolema.

y. Mian älkäm me näihin suuttuco/Eik'
uscost coscan puuttuco, Mutt' WlstuKhe»
turwacam, Ia Hänen paällens luottacam;
Han wieras cowa ol' cuolemnll.

10. Sill'Hän meit' synnist yuhdisti. Iasian Taiwaften walmisti, Sijs oleam ensinmurhesa, Sitt' saamme ilon Taiwasa, Cu-
hung' Jumal meit' auttaeon.

Neljäs



Neljäs.

W. e. liLsus armon aitta le.'

NMERrs ole minulle Kilpi, losa ei ole
jZM mitän wilppi, Sun haldus itzen annan

Armos minulle canna, Minun sieluntYZös etzi, Cojca minä' tsäldä lahden.
2. HTRra sinun kates, Annan sielun tääld

lähteis, Sina joca mun päästit, Poicas cault
cuolemast säästit/ Minun:c-

3. Tvgös huudan Talwas, Ztuta minua
waiwas, Cosc en woi nähd'el'cuulla, Engä
myös logos lulla, Minun:c.

4. Sun Poicas mun osti, Ia ristijn itzens«osti, Hän tahto caick sen cautta, Taiwan
ilon meit laatta, Minun zc.

s. Sentähden HERra ftnon, Ia ero Ml-
anon, Aican on muld kyll peitetl', Waan en
SlnnH pois heitetl", Minun «.

s. Cmncuolema tule sotaan, Ia näyttä meille
otans; Auta silloin HEna Ctzrifte! Ia jW
hädästä vsästä. Mnun lc.

7. Anna mtnun Wttns rauhas. Ia lew
faada mrpes, Ig sinne Aänes cuulla, Cosc
Sinä käsket tulla. Minun n.
- z. Noscatz cuollet ylös! Minä olen täsa iles;>
Zwon mengät te omaani Minä otan teidät
huomaan'. Minun «.

9. Cunnia monin kerran Andncat am HEI-
Pojall', ja PMll' HenM', Sekä siti'«ttö



että ennen': Mlnun sielun tygös etzi, Cosc mi-
nä tääldä lähden»

Wijdes.

OWhriste lEsu aina Mull Armos laina >

sydämen paina. Ett' woism totta Vlitzen
woitta synnit, Ann' armos coitta.

2. Auta nunna HErra Ett' pääsisin kerran
läpitzcn wirran Sen syngiän cuohun, hclwetin
pauhun, long' kesteil minä jouduin-

2. Ricoxet suuret, wanhnt ja nuoret, Ni>'u
myös ne tuoret,loit tehnyt lienen cautt pirun
juonin, Andex ne Jumal mul! suone.

4. Lunastajani lEsu, Sinä holhojani wisu,
Alä pääldäni rijsu Sinun ansios caapu, suoarmos apu, Pyhi pois Mustan kipu.

s. sn yhtan löynny, eng mailmas tienny,
lost apu liene, Paitz lEjus Smua, toiwon
ettes minua Hyljä, sitt' kijtän Sinua.

6. Tahdon siis totta, Sun päälles luutta
Ia toiwoni liittä, Rucoilen nöymst> ettäs M,
nust köyhäsi Murhen pidaisit laupiast.

?.HErran suuri Ma, ftWeri Hana,llj.
cZ juoxi aina Meidän syndeimme tähden, Kar-
sti kyll nähden; Sill piinall meit <;utuax tehdas

8. O! cuinZa monda Kyll weri-snonda
synnin juonda Sinä lEsu kärseit; Cowm kIMwarisit: Kylkes on keihäll pistett'.

9.0! lEsu tätä Ann' mielesän pitä, Cosccuoleman häm, Mun päälleni lange, Cowmkpll tunae Itenst mua iloon enga.



l«. Ah! HENra Hurseas, Holho mmm
tuscas Cautt Sinuncunnias, Synnist meitä estä,
Elämään päästä, Pijnas cautt' helwetista.

ii. Nijn sanoit Sma, Ett' pääsin minä,
Wapaaxi sijna. Ett' Weres wsimall, Ia pij-
nalias cowall, Synnist meit päästit irrall.

22. Päälliftx iloit. Mahdan myös riemuit'.
Eli' Mnit pois olt', Ia lEsu Christe, Cuin
meit caitze, Synnist meit päästit itze.

iz. O l jos peljätänne, Meitä syndimme,
Kyll sammuttane, Cbristuxen Meri loca Ha-
nest eri, long' cautt' saan autuatzßKerif.

14, Jos tahdot kaändä, sydämes
Cuul' HErran Aändä:Waick syndi on canda
Rastas, «uin sanda, Kyll lEsus ilon anda.

ls. Catz tuhca ja mulda Cui»s cannat culdaa,
Ett kärsi tuulda, Länget cuin heinä. Ett kärsi
<nä, Maax, mullax mätänet sinä.

i6.'AH! HErra hurscasCuin olet Taiwas,
Minä suures waiwas Nvt huudan tugös, Auta
znmua ylös; Pyhi vois syndini moös.

17-Mull olis wie!ä>.los saisin elää o! lEsu
täällä, Anon siis Sulda, EtteS pois mulda
Ottais Sun Sanas tuldaa.

18. kuolalle, IM, ZEWell Pojall ja Py,
häQ' Hengeli' Dlistys olcon, Cunnia luleon.
Hän meitä aina myös cuulcon!

19. Jos Wimni päätän Ia toiwyni liilan
Eng' epäil' mitän: WaKk et sinä luule Kyll
Jumala mule. Ia wijmeln auMi tule.



20. N»t lEsu cuulcon. Ia lästna olcon;
täst Hanel Vlistos suuri yrinäns juu-
ri. Amen! sanocam wanha ja nuori.

Cuudes.
lEsuxen Christuxcn Vlistys wirsi.

W. e. Rijtos olcon Sull Isa m«<m ja Taiwan ic.
ITsll Cbrist! mun lohduluxen amo,
Sun Armss mmull Vimes tähden lai>
«a, Ett' Sinua wolfin oikein Mä,

Mun siihen auta, pyyn', m^linlsta.
2. S 5 olet Tähti jalo Jacobista, Sa

CunmZas siunattu Zionista; Sun PlistyM
vmdi maaratoina Waan minä ylistämään
mahdotoin.

3. Sä Auring olet, joca aina coitat, A<»
damin synnin syngeyden woitat, Ia ca:M sä>
tehl!!as wirwotat, Cuin Poicas uftoll tygöns
ottamat.

4. Sa Cnningas armosta hywydest ricas,
Cunnias Nimi juuri on, jakircas. Ah ! cuu-
le köyhän nöyrä rucous, Ia ota Cmwijs cuv-
jan huocaus.

5. O! HERRA joca näet minun Man,
Sun hnlduus mä sielun nfton jätän, Hand'
auta, puhdist, pese, counista/Ia MFams-xes nai ja malmista.

6. O l lEsu, Ms Cunnlän kircas li
Walollas sielun synZeys pois poista. A
ja woimas laina minulle, En' elää woW
suosior Sinulle.

7.TS'



?< Tosin olin sift monasi Cumg
elämän sul olis otollinen, Waan ihesan ei hy-
wää minula, Gijs etzin apu ainss sinusa.

8. Ah Jumala! sä taiwan ja maan
Ole mun sielun lohdutus ja suoia, Armahda
paalien, M en apua; Taick turwa mifan löyd
ja lepoa.

9. O siunattu sä siemen pyhä Isäst, Iha-
naisin Cuckainen Paradisist. Tygös meLap<
set Evan pakenem, Cuin tunnem synnin mu-
taan lvaipunecn.

ic>. Me sinua sijs nöyrsst kytts mahdan»,
Ctt's annoit ruckaudes taiwast maahan. S"«uus täun w?tä Luuondom ottamaan, Ia
nmt cuolemast lällcns woittaman.

n. lonZ Nimes lEsus Christus tietä anda,
Etts woioeld olec six enin meit paranda, O-
petta, HMtzee ja somitta, Ia «ijn meil Luna-
stuxen wimitca.

12. Sinä olet sielun Eulhainen jalo, Kir,
kambi c.uin Auringon ,k>Ms walo. Sinus on
istuin eorkein Jumalan, Cu«n EnAleild myös
Halul cätzellan.

iZ. Ei kengän ol lM sano ennättänyt, CuinzIsä sinun liene fvnnyttäNl).t,lun,aludmsa ric-
kaudesta, Pojarenb jjMealckijudesta.

14. Sä NeiMst Mariasi Luondsm ottan,
"TalMit ia nijn Lihasas edes tuotta, Ocn A<
dqmis cadonnen elämM/ WnKs "VAtit jäliens
cahW cupleuiM,



n. Miehudzs sijs se pensas on, jos tuli, Ilp
maluden palaa, eik sen wuox culu,long caut
meit cuiwi puita tuorehix, Sama, jarackau-
des palawix.

16. Sa Aronin cucoistawainen samva; Meit
jotta cuiwat ollet olem eauwan, läl!^saata si-nus hedelmöitzewir, Nesteestas tehden meit o-
sallifix.

'?. Sijs paälles caiken toiwon, turwan pa-
nen: O lEsu! sinuld hädas awun saanen, fil
sinä armon lähde wMawa,Mull wirwotuicenrunsan tuottama,

18. SulMon on stln lulla tuta saanut, Ia
Wijfaudcs sinua julistanut. Dawid jo siuul
Kijos-Pslmeisa, Myös weisaa eaunist, har-
tas hengcsä.

13. O sinä Wiisauden lähde falol Juma-
lan Wa'wwen kircas walv! Sielusan itzts
osot, kircasta; S>x cuin sun Sanas sinu»
todista.

22. V''nus Isa sn, hywäl suosiolta; Sun
myös ilos ihmisien cqns on olla: Wjs päällen
köyhän, curjan armahda, Ia puolen armoLi-
ftsi catzahda»

21. lumalisus on alwan waja minus,
Cmtengm pyydän aina rippu sinus, Cuin olet
«pu, autuus määrätöin, Ehk minä heicko;
huono, kelwotoin.

Sijs sinä armon runsas lähds minus)
s ulos wuodat sinus. Niin mi-,
, ja sydämen Ma ilol hartast!

2Z. Ah'



23. Ah anna mnn cuin lapsen itzen käytta,
Wastahas, ettan armon mahdan löyta, Sy-
hamen mielcs jäckcn
cuorman huojenna.

24, Ab opeta mua henges elämähän, Si-
null ja oman tahtvil kield«imahäll. O! lEsil
>l? minus wcckewa, Nijn sinus olen llon nä-

kemä.
. 25. O lEsll anna minust caickl cauwas sää-
dä ! Cilin miilua sinust pvytä waärään wieda.
Ann etlän aina cunniax sinulle, Uhrasin caick
cuins lainat minulle.

26. Mnl Nimes, lEsus Chn'stus, anna tu-
ta, 1,, nAcum Paimen miuust waarin ota,
,At wij!uein tulisin, EnZelis jouckoon
Lammas huonefecn.

27. Suo sillom näkda, pyhnt Calwos siellä,
älä sitä mlmild klella. Ett saisin

sinua NM iloiftst, Jo Ml ja siel sit ljan-
<alckisest.

.M'< lGfts c kruunun canda:c.

5M ams tahran, Corwas
oiccl' lOos kyynelden'
,, , /'

mcastawM, Mitä mrbutt

mulj tawW



3. klscowaisten eaickeilt pitH, Muchen laxos
kärsiä, Ristii, pilckaa, häpiaa, Cuiteng on mull
ilo Mä, Että «icti muutetaan, Iloon suurem
taiwahan-

4. Waicka wlelä minua wainoo, WieraS
häijy mailma, Satana myös cawala> Cm,
leng olet lE'u aino. Minun sielun lohdutus:
Pois sijs waikia wcilitus,

5. Tykönäs O lEsu racas, Taidan olla
lurwasa, Lewos sunres ilosa, Apu olet joca-
paicas; En sijs surmaa cuoleman, Pclkä
mut satanan.

6. Wuodatella kyyneleitä. Saamme tääl-
lä yldäifest, Murhetti myös sydämeft, Cui-'
leng lohdutta se meitä, Ett ne owat luetut,
Lellljn HERwn corjatut.

7.Aumas sijs cuin HERraan luM>Mllon ilo fturi täll, Suurcmb' Mela Mwan
MU, HERra hänell awun ElämasWierohas ja Isän mM

8. Ia cu«n wihdoin wijmein tulee Wikiwa cuoleman, Minua läaldä oltaMMMttlun huuto silloin ruule,
s«st, Pojes nucun sydamev.

CahdeM,
W. c. tTlyt päinxi ebes cuwn dn

OHHinull lEsu puhdas sydän -luo, Si.HI« nun Henges walo minull suo, PM.minust synnit ahdista; Mua!<ls wchwlsta.
3'Sun



s. Suu itees owell awajan, Kau lyZLn,
sinua halajan, Woimallas täytä sydämen,
Mua kijnnit sijhen yhtehen.

Z. Ett Nimes suuna cunnia,Woin edesaut-
ta, Jumala Minun sielun synmn wioist paast
Ia cow <s hadäs säast.

4. Mun canftn seiso sodclsa, Mua wahwistuscos, toiwosa, Mullisahywä kärsimys, PolSpoista wajloinkqymisys'
s. Aut unhomisin tuchuden. Pyrkisin perän

autuuden, Ia wijmciseldä taiwchas/ Ca»tzella
, saisin Cunnlas.


