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Uusi Jumalinen Weisn.

WWailmas nyt kaikki Tuleman
VMS kewa.u kam!«n,W»l!Uudcst el mäan
riemastuma!, Luudut k>M suwen tuomat,

lindu lendaä, kans. Me-
ri- Mctza pauhaa ilolsaus, Ia iloista sydan-
da kandaa.

2 A>n HCRra Pyhän sMyns .suorij, Nijn
kuuman kuin moilma seisoo, Hänen cdejäns o»

nuori, Waick muutoret tapahtuu
meisä. Syron talien, on jokamuon, Su-
wen kewan ain edes tuon, Ee HERran siu-naus snuri.

3. Suwi r nikenee suween suloiseen, lamur-
he k wäiseettpäiwäan, Kosta kewallä nahdan
kukkaiset, NijtulK ja kedolla käydes, Minun
ruumin on kuin kylmä ia,Kuin sydämen sisäll
käppi kyllä, Eip' palama paiwä sitä lemmit.

4. Koff



4. Koff muut leikltzewat wertaisens kans,
Ia ilolla wiettäwät- ackans, minun täytyy olla
ain alallans, Täsä ia ,oka paikas, Kosta pu«
heillä puhutan sclkiast, Lähden ulos »lostlewiäst,
Sodan kuitenkin itkee ja huokaa.

5.0 suloinen sulha Christ, Minun
ylkan ostäwän armas, Rukouren puoleen kor,
was kallist, Maikka se wijpune kauwan,
Sanos kerta wiel: minun sieluni! Ma tahdonsun omistaa mielellän, Kihlata sua arn>os ichlos.

6. Armosta ojenna ulos kttes, Laffe se kau,
tallen kaunist, Hala mua kostan tulen etees,
Sairas olen rakkauden taudis, Että murhen
wiel sydämmen kätkis, Anna minnllen suuta
tääidä lahteis, Emb' ikanäns epäile sit.l.

7. lost ilo sytytä sydömehen, Makia kuin
suloinen snwi, Anna löytää jällens ylkamiehen,
Joka on piMadonnm juuri, Päästä hö«en

kanhaus katzelemaan, Snä tehtywä suloisia
uutta wuotta, Ia sanken kaunista eloo.

8 lost Isall lumalall olkon Kijtos, Po,
jal ja Pyhäll Hengell, Kuin wahwana pitää
aina lijttons, Mitä hän lupazs kerran, Wa-
paht meit köyhiä syndisi, Wie meit elämään
mielees jälkeen. Ensin tääld sitt Taiwan iloon
Amen.

Toinen yri surullinen We'su.
mahta ihminen, Joka on koyhH

syndinen, Ylitzen tain surkian elon Ia<VN? myös murhellisen menon.
2. Täällä



2. Täällä on aina murhen pesä, Olis lal-
wi eli kcsa. Tain kyll itze kukin tietää, Eikä tai»
da toisin Nöytää.

3. Kosia ihminen äitist stndyy, Itkemäänhän
ensiji »ldy, Tietä murheseen tulewans Ia suu-

reen waiwaan joutuwans.
4. Kaswaa kuin kedon kukkainen, Eli myös

yri lehtinen, Hulludes wiettäpi aikans, Eik
wälttä taid' surma paikkaans.

s. Kosta wchängin woiulaan tulee, Murhen
koht haikiaan tuiee, Täs synnin suruises laxos,
ja mailman pahas mnxo^.

7 1100 ei ole lapludes, Waan suru murhe
kaswaes, 110 ei kesi' iiäs mur,
hm kans on paljon työtä.

7. 1100 ei ole miehudes. Waan <uru mur<
heeläes, Tälä ei ole mur,
he woiman puuttues.

z. I!o ou pojes rauwennut,la peräti tyh-
jär Taudit kiwut wallau saawat,
Synnin myrcky kuolion haawat.

9. Murhen saatta snuri köyhyys, Murheen
saatta wiheljäisyys, Murheen suuret sairaudet,
Murheen juuret ahneudet.

io. Murhet on joka ihmisell, Ensimmäiset ia
wiimeilel. Mieyll Waimoil, wanhoil nuonl,
Drengeil oiikoil, vienill suuril.

11 Sillä täällä on ain surun hauta,
kax annemn wahwa lauta, Murhe ombi Isäll
aitill, Pienii lapsill imewäisil.

12.Kuolema wijmein amduu nuolens, Mei-
hin



hin ia korjapi puoleens, Eroitta toisen toise,
Miehen ja waimon kohdastcms.

Fz. Silloin meed n murs'"m loppuu, W an
jälken l tulee on sitt he dän
lcip ns, Ia kuumat kyynelet skpymens.

i4.K:)!m iä Suninwirt,
ta laulamat, S lmät myös wettä wuotawat,
Sod mest huokawat..

is. Kuluttamat kw n Kurkinm, Eli lindu
pieni mcttinen, Huokawat itkein astuudes,

nostcs istud^s.
,6 Cwste sm'.'ll walitan, nyt

w»rteni lovean, Lohdut HENra lEsu meitä,
Sl,l

. 17.0 HEKl>a lE»u lohduttajan kaikcst
murhest wapuhlaia, Meit - sinlin köyhiä lap,
fias, Iwon saat' Ia laupias.

18. Kusta kutost oin ' eilamme, Ia woiton
wmcä welsamme, Isll.Poiall, hy,
wäll, Koko Kolmlnaisudel Pyhäll, Amen.

Kolmas.
elämän surkeudest, Kuollun ia

>M? taudin kowudest, Aiwmn mä lyhycst
WV weisata, Ia tämän mrren keizata, O
wiera? kowa kuolema.

2. Silmät monen mettä wuotawat, Ia sy<
dämest haikiast huokawat, O kuolema iulmu-
des lol käwelct kalkkelN päälitzen,O
Vieras nilwa kuolema.

z. Z)hdm sinä temmat tuonellan, Waan toi^nen.



nenjääpihuoleman, Kylmää silt sydändä kan-
delee, Itkun rauk wirttä laulelee, O wieras lo-
ma kuolema.

4 Nappat myös pojes wsnhemmat, Ia
lapset jääwät pienimmät, lotk woi woi yhten
huutamat, Ia suruisel sydamel huokawat, O
wicras kowa kuolema.

5 S>'t kurjat kylis niukuttellen, Kaywät kuin
kurzet kuikuttellen, Ei turwaa tnä kuin lmduisel,
lotk lendämäan lähtee huomeneld, O wieras
kowa kuolema.

6. Koff siis muut ilosa laulawat, Ia riemu
wirttä Silloin heit murhe Murte»
lee, Ia suru suoamen rundelee. O! wieras ko-"

kuolema.
7. Lestein päall moni hyppelee, Ia Orwol

parkoi Joit Äiti pyytä suojella Kuin
kana poikians warMa. O! wieras kowa kuoi
lema.

8. Tai ludex' kyll nähdän pikaiseld, Kuing'
kuolem' temma pois akild', Monen kuin aina
kökcli, Mo-ida wuott' elaxens arweli. O!
wicras kowa kuolema.

9. Waan ölkäm me näihin suuttuko, Gk'
ustost kostan puuttuko, Mutt' Chrjstmehen
tmwakam, Ia Hänen päällens luottakam;
Hän wieras kowa ol' kuolemall.

io. S>ll' Hän meit' jynnist puhdisti, Ia
sian walmist!, Sijs olkam ensin
murhein, Sitl' saamme «lon Taiwasa, Ku<
hung' Jumal meit' auttakon.

Neftäs



Neljäs.

W e. lEsus armon aita:c.

ole minun Ki pi, Jos ci cle
MM nitän wl'!o)i, Sun haldus itzen annan

Arm"« niinulle kanna. Minun sielun
tygös K sta w' taä'dä lähden.

2. sinun k tecs, A-man sielun tääld
lähteis, Sinä ioka mun va stit, Poikas kaut
kuolemasi säästis, Mimm:c.

huudan Tanvns, minua
Koff en moi ,'ähd' el' kuulla, EngH

M!)ös tu'!a, Muun:c.
4. Sun poikas mun osti. Ia rWn ihens

ncsti, »>än tahtoo kaick sen kautta, Taiwan
iloo" 'e, Minun«.

s. S« n ähd.-n HERra sanon, Ia eroo tä 'l«
a on, A kc.n on m ld ky!» peuett', Waan en
S"'uld ois he tett'. Minun?c.

6 Km> k io<? m m e solaan. Ia naytta m.'ille
mans: Aina HErra Christel Ia sijtä
h-'.d stä päästi. Minun lc.

?, Anna! minun mennä rmchas, Ia lepo
saada
S !'

- k,sttt tulla. Minun lc.
8 N ff"s k!o,tl»!ös!Minä olen täsä ilos;

Iloo>! m>! a » le omaan', Minä otan teidän
huomaan'. Minun tc.

9 Kuuma monin kerran, Andakat ain HEr-
M, PoM', jaMM' Hengeli', Sekä ftl'

että



että ennen: M nun sielun tygös ctzi, Krst mi-
nä tääldä lldden.

Wiides.
s!)dan.e:npaina, Ett' woisin totta Zlitzen
woitta synnit, Ann' arn os ko-tta

2. Auta nunna HE»ra, Ett' nääsisin kerran,
läpitzen roirrcn Sen,. s!,ngian kuohun, helwetin
pauhun, lonZ kcstcll minä jouduin.

2. RWret suuret, wanhot ja nuoret, Niin
myös ne tuoret, Joit tehnyt lienen kaut pirun
juonm, Auder n? 'nmalnwl! l!!0!!e.

4 Lunastajani Isw,Si>!a holhmani wisu,
plaldäni rilm S>mm ansos kaapu, suoarmos apu, P>'l)i pois sielusta,! kipu. '

5, En yhtön l innlf, eng Mlnlmas lienny,
lost apu liene, 'Pmtz lEsus Emua, loiwon
ettes minua Hr»l!ä, sitt' kijlän Sinua.

6 Tahdon siis wtta, Sun pwllcs luotta
Ia t! iwoni lijtta, Rukoilen ncyr st, ettäs mi-
nnst ksi,h. st, Murheo oid.'isit lc-'l!!'is!st.

7°. HErran suuria i na, se Wm ihana. Jo-
ka uu>xi aina M"'d n syndeimme täbden, Kar-
sti kyll nähden; Sill vijnall meit auniar tchdän.

8,0! Klinga nionda Kull
syilnin ilwnda, Sinä lEsu Kowin kyll
wärisit: Kylk.s ll Mett'.

Z.O! lEsu tätä Ann' lmelesän pitää, Koff
kuoleman hätä, Mun päälleni langee, Kowin
kylttungee, Itkust mua iloon engcm.



n. Ah! H3Rra Hurffas, Holho minua
tuffasKaut Sinun kiinnias, Syynist meitä estä.Elämään päasta, Pimas kautt' helwetistä.

n. Niin sanoit Sinä, Ett' pääsin minä,
Wapnaxi siinä, Etl' Weres
nallas kow, 11, Sonulst meit päästit irrall.

12. Päällistx iloit. Mahdan myös riemuit',
Ett' stiinit pois ött'. Ia lEsu Christe, Kuin
meit kaitze, meit päästit itze.

13. O! jos peliatänne, Meitä sondimme,
Kyll sammuttane, ChmftunnHVeri JM Ha-
nest eri, long' kau.'t' saan autuuuden perij.

14. Jos tahdot käänoa, sydämes wäandä,
Kuill'HErran Aandä: Waicksyndi'onkandaa
Ristas, kuin sanda, Kyll lEsus ilon andaa.

is.Katz tuhka ja muldaKmns kannat kuldaa,
kärsi tuulda, LanZeetkuin hunä, Ett kärsi

enä, Maax, mullax m'tanetsinä.
16. Ah! HEra hurstas Kuin olet Taiwaas,

Minä suures waiwas Nyt huudan tygös,3luta
Minua ylös; Pyhi oois jyndini myös.

17. Mul! olis wic!ä,los saisin elää o! lEsu
täällä, Anon siis Sulda, Ettes psis muloa
Ottais Sun Sanas kuldaa.

18. Luojalle Mll / lEsuxell Pojall sa Py.
häll' Hengell' Mstys olkon. Kunnia tulkon,
Hän meitä aina myös kuulkon!

19. Jos Wirteni päätän Ia toiwoni liitän
Eng' epäil' mitän: Waicket sinä lmik Kyll
Jumala kuules/ Ia wijmein auxeni tulee.

20. Nyt



2a. N»t lElu kunnon, Ia läsnä olkon;
last H.'nel Wkon, Yi-stos suuri yxinäns Ml
ri. Amenl sanMm wanha ja nuori.j

Kuude?.
lEsuxen Christnren Z)!istys wirsi.

W c, Rijros olkon SuU Isa maan ja Taiwan lc.
lEsu Clmst! mun lohoutuxen amo,
SunUrmos minullNimcs tähden lai«

Mua s«'hsn auta, pohit', walm sta.
2. S o!et TM ,alo licodista, Si

Kuningas Zionista; Sun »listvres
ombi : äärätuu/, Waan minä ylistämään
mahdo^oin,

3 S« A'rmq ol<t, joka ama koitat. A-
damin sonnin sinä?!?'en woitat/ Ia kaikki sä,
tchiUäs wirwotat, Kum Pvikas usioll tygöns
yltawat

4 Si Kuninans armosi, hywydesi rikas,
Kunnias Ni, .i suuri on, ,a kirkas. Ah! kIM
le köyhän nöyrä rukous Ia ota Korwijs kur-
jan huokaus»

5. O! HERRA joka näet minun hätön,
Sun halduus mä sielun uffou jotän, Hand'
auta, puhdlst, pese, kaunista, Ia Morsiame-
xcs nai ja malmista.

6, O! lEsu„lsas Kmmmn kirkas loiste;
Walollas sielun syngeys poist poista, Armos
l'a woimas laina minulle, Ett' elää moisin
suosior Simllie, -



7 Tosin olin siit monast murhellmen, Kuing
elämän sul olis otollinen, Maan itzesän ei hy-
wää minusa, Sijs ctzin apuu ainuas sinusa.

8. Ah Jumala! sä taiwan ja maan Luoja,
Ole mun sielun lohdutus ja suoja, Armahda
paalien, sill en apua; Taick turmaa misän löyd
ja lepoa.

9.0 siunattu la siemen pyhä Is'st, Iha-
nainn Kukkainen Paradisist. Tygös me Lap»
set Evan pakenem, Kuin tunnem synnin mu-
taan waiounem.

io. Me sinua siis rwyräst kijttä mahdam,
Ett's annoit taiwast maahan. Si-
nuus tann wetä'; Luondom ottamaan. Ia
meit kuolemast jällens woitmman.

ii.longNimes IVms Chiistus tietaandaa,
Ctts woidcld olet sir kuin meit parandaa, O<
petta, halllhee ja ftwltta, Ia nijn meilLuna-
sturen toimuta.

12. Sma olet sielun Sulhainen jalo, Kir-
kambi kuin Auringon kirkas walo / Sinus on
istuin korkein Jumalan, Kuin Engeleild myös
halul katzellan.

13.E« kengän olwiel sanoo ennattänot, Kumg
Isa sinun lienee sunnlttänut, lumaludensa rik-
kaudesta , Pojaxexs ijankaikkijudesta.

14. Sä Neitzest Mariast Luondom ottan,
Tahdoit ja nijn LihMas edes tuotta, Sen A-
damis kadonnen elämän, longs woitit Mens
kahlkist kuoleman.



15.Michudes sijs se pensas on, jos tuli, In-
Maltlden palaa, eik sen wuor kutu, long kaut
meit kuiwii puim tuorehix Saata,ja raikau-
des palawix.

16. S>! Aronin kukostawaincn sauwa; Meit
jotka kmwat ollet olem kauwan, läll saata si-
nus hedeimöitzewix, Ncsteestäs tehden meit o<
sallisix.

17 Sijs päalles kaiken toiwon, turman pa-
nen: O lEsu! sinuld hädäs awun saanen, sil
sinä armon lHde wuotawa, Mull wirwotuxenrunsan tuoimwa.

18 Salomon on sun kyllä tuta saanut, Ia
Wljsaudes sinua julistanut. Dawid jo sinul
Kl!tos-P!almeisa, Myös weisaa kaunist, har-
tas henaesä.

19 O sinä Wiisauden lähde jalo! Ilma-
lan Wilkeuden kirkas walo! Sielusan itzes
osot, klrkasta; Six kuin sun Sanas sinun
todistaa.

20. Smus Isa on,hywäl suosiolla; Sunmyös ilos ihmisten kans on olla: Sijs paalien
köyhän, kurjan armahda/ Ia puoleen armolli-
sesi kahahda.

21. lumalisus on aiwan wafa minus,'Kultengin pyydän aina rippu sinus, Kuin oletapu, autuus maarätöin, Ehk minä heikko:huono, kelwotoin.
22. Sijs sinä armon runsas lähde minus,

Aukene ja mvös ulos wuodat sinus. Niin mi-nun hywin kay, ja sydämen Mä ilol hartastlygos nostanen. 25 Al)



23. Ab anna mun kuin lapsen ltzen käM,
Wustahas ett n ar.non mah.an löulä, Sy-
dämen mieles l.lken oj.nna, Kans k -r.t a «nuu
kuorman huoienna.

24. Ah opeta mua heng's elumahä-',
null »a oman cchdon kieid n. O E!u
ole minus wckewä, N>jn sinus olcn tlon nä-
ke.vä.

25.0 ?Esu an''a mmust k, ikki kauwas iaä,
däl Kl,lin minua sinnst pyytä wli ra n wicdi.
Ann etten aina knnniax sinulle, Uhrasin kaikk
kuins lmnet mia.lle.

26. N!mes,l ssus Ehristus. anna tu,
ta, I.: niinkuin Pnlmm minnst waarin ota,
Ett kootuxi wijmem tulisin, Engelw joukkoon
Lammas huonesecn.

27. Suo silloin nGdä pyhät Kaswos ilell',
O Jumal! älä sitä minulo kiellä. Ett saisin
sinua kiittä iloiftsi, Jo taäl ja siel sitt i)an»
kaikkisest.

Seitzemas.
W- c. kunnian kruunun kanda !c.
SWEsus ilon, elämäni, lEsus minun kun<

nian, Minun paras kamaran, KorwaS
ota kurjan aani, Kosia laxos kyyuelden

Togös HErra Huutelen. '

2-Ihmiset muut rakastamat, Mitä tr.rbut
mailma. Edestuopi kamala, nousut»
tawat Kuldaa, rahaa, kunniaa; lEsus waan
muU mwara.



3. Ussowaisien kaikkein pitä, Mllrhen laxos
kyrsiä, Nistij, pilkkaa, häpiaä, Kuitengonmull
ilosijta, Että kaikki muutetaan, Iloon suureen
tmwahan.

4. Waikka wielä minua wainoo, Wieras
häijy mailma, Satana myös kawala, Kui-
leng olet lEsu aino. Minun sielun lohdutus:
Pois sijs waikia walitus.

s. Tokönäs O lEsu rakas, Taidan olla
turwasa, Lewos suures ilosa. Apu olet loka,
paikas; En sijs surmaa kuoleman, Pelkä jul-
mut satanan.

s.Wuodatella kyyneleitä. Saamme,'M,
lä yldäisest, Murhetti myös sydämesi, Kui-
«ng lohdutta se meitä, Ett ne owat luetut/
Leilijn HERran korjatut.

?. Autuas sijs kuin HENraan luotta, Hall
on ilo suuri tääll, Suuremb' wielä Taiwan
paäll, HERra hanell awun tuolta, Elämäs
l'a kuolemas, Wierahas ja Isan maas.

8. Ia kuin wihdoin wijmein tulee Hetki ko-
wa kuoleman, miuua taaldH ottamaan. Sie-
lun huuto silloin kuule, Wahwist, auta iloi»
sest, Pojes nukun sydämell.

Kahdexas.
W.c. päiwä edes-kulun on:c.

WDinuU lEsu puhdas sodau luo, Si«
nun Henges walo minull suo, Pois

»»»« minust synnit ahdista; Mua tomde-
fts Mhwista.

2. Eu



2.Sun ettes owen awaian, Ku) wg'm,
sinua halajan, Woinallas täytä sydämen,
Mun kijnit siihen ys'.! ben.

3. Etc nimes pnitta konnia Wmn edes aut<
ta Jumalan, M>nun
Ia kowas kllollon h das ftäst.

4. Mm> kansan seisu sodala, M'ia wabwiff
Wos, toiwosa,Mnl lisä k,rsimys,Pois
poista waswinkäymjsys.

5. Ant unhotaisin tuchuden, Purkisin perän
amuudck/ Ia tiwuhas, Katzilla!

jälsin Kunnmas.


