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Ptt Uusi Jumalinen Welsu.
HKAailmas nyt caicki ihastuwat, Tulema»
HHA kewään caunin, Wastuudest elämään
T»HV riemastumat, Luodut caick suwen tuo-
mat, loca lindu lendä, Cumpanins cans.
Meri; Meh'pauha iloisans, Ia jloista sydän-
dä canda.

2. Ain HERra Pyhän säätyne suori, Niin
cauwan cuin mailma seiso, Hänen edesäns on
jocapäimä nuori, Waick.muutoxet tapahtu
meisä, Sy>yn talwen, on joca wuon Su,
wen käwen on edes tuon, Se HERran siu-naus suuri.

3. Suwi raukene suwen suloisen, Ia mur-
he kewäisen päiwan, Cosca kewällä nähdan
cuckaiset, Nijtulla ja kedolla käydes, Minun
ruumin on cuin kylmä jä Cuin sydämet» sisall
käypi kyllä, Eip palama päiwa sitä lämmit.

4. Cosc muut leikitzewät wertaisens cans.
Ia ilolla wiettawät aicans, Minun täyty olla

ai»



ain alaltans) Wä ja »ocapaieas,'Cosca pu-
heilla puhutan selkiäsi Mden ulos ilosi le-
wiäst, S»dän cuitengin itke ia huoca.

5. O/suloinen sulha lEsn Christ, Minun
ylkän ystawän armas NucoUren puolen cor-
was se wijpyne cauwan,
Sanos km; wlel: mun sieluni!' Ma tahdonsun omista mielellän, Kihlata sua armos ja
ilos.

6. Armosta ojenna ulos kätcs, Laste se cau-
lallen caunist, Hala mua coscan tulen etees/
Sairas olen rackauden taudis, Että murhen
wiel sydämmen katkis, Anua minullen suuta
taälda lähtcis, Emb' ikänäns epäile sitä.

7. lost ilo sowtä sydämehen, Makia cum
suloinen suwi, Anna löytä jällens ylkämiehen,
loca on poiscadounut juurt, Päästä hänen
cqnstans, catzelenian / Sitä tehtywä suloista
uutta wuotta, Ia sangen caunista elo.

8. lost Isän Jumalan olco» kijtos, Po,
M ja Pyhäll Hengell, Cum wahwana pita
aina ljjttons, Mitä hän lupais kerran, Wa-
paht meit köyhiä syndisi, Wie meit elämän
mieles jälken, Ensin täald sitt Taiwan ilon
Amen<

Toinen Ui surullinen Weisu.
lsWHalitta mahta ihminen, loca on kuyya

syndinen,Wtzen tain surkian elon, Iamyös murhellisen menon»
2. Täal,



2. Täällä on aina murhen pesä, Olis tal-
,vi eli kesä, ?am k»ll itze cukin tietä, Eikä
taida toisin löma.

3. Cosc ihminen Aitist syndy, Itkemän hän
enyst »ldy, Tietä murheseen tulewans Ia suu-
reen waiwaan joutuwans.

4. Caswa cuin kedon Cuckainen, eli mvös
yxi Lehtinen, Hullndes wlettäpi aicans, Eik'
wälttä taid'surma paickaans.

s Cosc wähängin woinnans tule: Murheen
eoht hastiaan tule, Täs synnin suruises laxos
Ia mailman pahas maxos.

6. 110 ei ole lapsudes, Waan suru, murheeaswaes, 110 ei kess'i/äll löytä, Waan mur-
hen, cautz on paljon työtä.

7. 110 ei ole woimudes, Waan suru, mur-
he eläes; Tätä ei ole wanhudes, Waan mur-
he woiman puuttues.

8-110 on pojes rauwennut, Ia perät' tyh-
jäx' lauwennut; Taudit, kiwut wallan saäwat,
Synnin myrcky, cuollon haawat.

9. Murhen saatta suuri köyhys, Murhen
saatta wiheljäisystz Murhan suuret sairaudet,
Murhen suuret ahneudet.

ic>. Mmhett' on joca ensimmäisell'
ja wiimeisell, MiehiU, Waimoill, wanhoill,
Nuorin', Drengeill', pijcoill', pienii!', suurill'.

ii. Sill' tääll' on ain'surun hauta. Pal-
lax saadcm wahwa lauta, Murhe VMbi Isäll?Otill, Pienill lapsilla jmewäisilli

«2. Cuss



12. Cuolema wismein ambu nuolens, Mei-
hin ja corjapi puoleens, Eroittaa toisen toise-
stans, Miehen ja Waimon cohdastans.

13. Silloin meidän mnrhem loppu, Waan
Men-jääneill tule hoppu; Murhe on sm' hei,
dän leipäns, Ia cuumat kyynelet särpymens.

14. Kylmä sydändä candawat Ia surun witt-
tä laulamat; Silmät myös wettä wuotawat,
Sydämesi rascast huocawat.

is. Cuicuttawat cuin Cmkinen, eli Lindu
pieni Mettinen / Huocawat itkein astudes >

Maates, nostes, ja istudes.
16. Näitä CHriste! Sinull walitan, Jopa

nyt wirteni lopetan, Lohdut H<*Rra lEsu!
meitä, Alä meit köyhiä pois heitä.

17. O! OCRra lEsu Loliduttajan Ia cai-
kest murhest Wapahtaja, Meitä Sinun köy-
hiä lapsias, Iloon saat' Isä laupias.

18. Custa kijtost ain weiftmme, Ia woiton
tvirttä keisamme Isäll, Pojall, Hengell Hy,
wäll/ Coco Colminaisudell Pyhäll, Amen.

Colmas.
OVhmisen elämän surkeudest, Cuollon fa

cowudest', Aiwon mä lyhyesi'
>tM weisata, ja tämän Wirren keisam, O
»vieras cowa cuolema.

2. Silmät monen wetta wuolawat, Ia
sydämesi Haitiasi huocawat, O! cuolema ,'ul-
mudes ylitze, 101 l käwelet eaickein päällitze:
O! wieras cowa cuolema.

3.VH-



z. Wden sinä temmal tuouelaaß, Maali
toinen jääpi huolemaaN/ Kylmä sitt' sydändä
candele, Itcun rauck wirttä laulele, O! wie-
ras cowa cuolema.

4. Nappat myös po,es Wanhimmat, Ia
lapset jääwät pienimmät, lotc woi! woilyh-
ten huutawat,la suruisell sydämell huoeawat z
O! wieras cowa cuolema.

s. Sitt' curjat kylis niucutellen, Käymät,
cuin Curjet cuicutellen; Ei turwa enä cuin
linduisell,loc' lendämän lähte huomeneld.O!
wieras cowa cuolema.

e. Cosc sijs muut ilosa laulamat. Ia riemu
wirttä pcmhawat, Silloin heit murhe murte-
le, Ia suru sydämen rundele. O! wieras co-
wa cuolema.

7. Lestein pääll moni hyppele, Ia Orwoi
pareoi lyckele, Joit Oti pyytä suojella Cuin cana
poikians wmjella. O! wieras cowa cuolema.

8. Tai toder' kyll nähdän picaiseld, Cuing'
cuolem temma pois Md', aina
käkeli, Monda wuott' elärens urwel», O!
wieras cowa cuolema.

9. Waan älkäm me näihin sunttuco, Eik'
uscost coscan puuttuco, Mutt' Christuxehen
turwacam. Ia Hänen päallens luottacam;
Hän wieras cowa ol' euolemall.

io. Sill' Hän meit' synnist puhdisti, Ia
sian Talwaseen walmisti, Siis olcam ensin
murhesa, Sitt' saamme ilon Taiwaft/ Cu-
hung' Jumal meit' aunacon.

Nel-



NePs.W. e. armon armon aitta ic.

ENRA ole minul kilpi, losa el o-liM le muän wllppij, Sun haldus itzen'annan, Armos minulle canna; Minun
sielun tygös etzi, Eosc minä täaldä lähden.

2. HERRa Sinun Katees, Annan sieluntaäld' lähteis, Sinä ,oea mun päästit, Poi<<as cautt' cuolemast säästit. Minun «

3. Tygös huudan taiwas, Auta minua wai-was, Cosc' en woi nähd' el' cuulla, Engä myös
tygös tulla, Minun,«.

4- Sun Poicas mun osti, Ia ristiin itzensnosti; Hän tahto caick sen cautta Taiwahalliloon saatta, Minun sielun tygös etzi :c.
s.Sentähden HERra sanon, Ia ero tääld

anon, Aica on muld kyll peitett', Maan en
Sinuld pois heitelt', Minun:c.

e.Cumnuolema tule sotaan, Ia näyttä meilleotans;Nmc, silloin Christel Ia sijta
hädästä paasta. Minun n»

7. Anna minun mennä rauhas, Ia lepo»
saada turpes, Ia sinne Aänes cuulla, CoscSinä kaiket Minun :c.

B.Noscat cuollet ylös: Minä olen täsä ilos;
Iloon mengät te omaan'. Minä otan teidänhuomaan'. Minun«.

3. CUnnia monin kerran Andacat ain HCr-,all', Pojall', ja Pyhäll' Hengell', Seka sitt'M



että ehnen: Minun sielun tygös etzi, Cosemi<
»a tääldä lähden.

Wides.
sydämen pama, Ett' woisin totta PlitzeN
woitta synnit/-ann' armos coitta.

2. Auta minua HErra Ett' pääsisin kerran
läpitzen wirran, Sen syngiän cuohun, helwetin
pauhun, lonZ' keffcll minä jouduin.
- «."Ricoxet suuret, wanhai ja nuoret, Niin
myös ne tuoret, Joit tehnyt lienen cautt'pirun
juonin, Änder ne Jumal mull suone.
,4» Lunastajani lEsu, Sinä holhojani wisu,

Ala pääldani risu Sinun ansios caapu, suoarmos apu, Pyhi pois sielustan kipu.
f. En yhtän löynny, eng mailmas lienny,

lost apu liene, Paitz lEfus Sinua, toiwon
ettes minua Hyljä, siit' kijtän Sinua.

6. Tahdon sijs totta, Sun päälles tuetta,
Ia toiwoni Mä, Rucoilen nöyräsi, ettäs mi-
Nust köyhäsi Murhen pidäisit laupiast.

7. HErran suuri pijna, ftWeri ihana, Jo,
ta juoxi aina Meidän syndeimme tähden, Kär-
fti kyll nähden; S»lt' pijnall meit autuax tehden.
synnin juonda Sinä lEsu kärseit; Cowin kyll
wärisit: Kylkes ön keihäll piftett'.

9.0! lEsu tätä Ann' mielesän pitä, Ess?
euoleman hätä, Mun päälleni lange, Cowizz
kyll tunge, Itcust mua iloon engä.

«H? Ah!



w. Ah; HERra Hurscas, Hocho' «inua
luscasCaut SinunCunnlas, Synnist meit estä,
Elämään päästä, Pijnas lautt' helwetistä.

n. Nijn sanoit Sinä, Ett' pääsin minä,
Wapaaxi sijnä, Ett' Wereswoimall, Ia pij-
Nallas cowall, Synnist meit päästit irrall.

12. PääUisex iloit, Mahdan myös riemlnt',
Ett' synnit pois ott', Ia lEfu Christe, Cuin
meit taitze, Synnist meit päästit itze.

»3. O! jos pelistänne, Meitä sundimme,
Kyll sammuttane, Christuxen Weri
nest eri, long' cautt' saan autuuden peri.

14. Jos tahdot käändä, sydämes wäändä,
Cuul' HEnanRändä: Waick syndi on canda
Rascas, cuin sanda, Kyll lEWs ilon anda.

is. Catz luhca ja mulda Cuins cannat culda,
Et kärsi tuulda, Länget cuin heinä, Et kärsi
enä, Maax, mullax mätänet sinä.

l6.Ah! HErra hurscas Cuin olet Taiwas,
Minä suures waiwas Nyt huudan tygös, Auta
minua vlös; Pyhi pols syndini myös.

l?« Mull olis «ielä,los saisin elä o l lEsu
läällä, Anon M Sulda, Ettes pois mulda
OttaiS Sun Sanas culda.

,8. Luojalle JM, lEsuxell Poiall ja Py-
Hall' Hengell' Wstys olcon, Cunnia tulcon.Hän meitä aina myös cuulcon!

19. Jos Wirteni päätän Ia toimoni lijtän
Eng' epäil' mitän; Waick et sinä luule Kyll
Jumala luule, Ia wiMin auxeni tule.

2S. Nyt



2c?: Nyt lEsu cuulcon, Ia läsinä
täst Hänel tulon, Plistys suuri uxinäns juu-
ri. Amen! sanocam wanha,a nuori.

Cuudes.
lEsuven Cbristuxen Ilistys wirsi.

W. e. olcon Sull Isä maatt ja Taiwan lt.
lEsu CHrist! muu lohdutuxen mno,
Sun Armos minull N»ms tähden lai-
na, Ett''Sinua moisin oikein ylistä,

Mua siihen auta, puhu', walmista.
2. Sä olet Tähti jalo Jacobista, Sä

Cuningas siunattu Zionista; Sun AistMi»
ombi määrätöin, Waan minä ylistämään
mahdotoin.

3. Sä Aurina olet, joca aiucv loitat, A-
damin jynnin syngeyden woitat, Ia caicki
tehilläs wirwotat, Cuin Poicas uscoll tygönS
ottawat.

4. Sä Cuningas armost, hywydest ricas,
Cunnias Nimi suuri on, ja kircas, Ah! cuu-
le köyhän nöyrä rucous, Ia ota Corwijs cur-
jan huocaus.

s. O! HERRA joca näet minun hätän,
Sun halduus mä sielun uscvn jätän, Händ'
auta, puhdist, pese, caunista, Ia Morsiamespes nai ja malmista.

«. O! lEsu, Isäs Cunnicin kircas loisto;
Malollas sielun syngeys pois poista. ArmoS
ja woimas laina minulle, Ett' elää moisin
suosio>' Sinulle.



?. Tosin olin sijt' monast murheliinck,,Cu!NZ
elämän Sull olis Mlinen, Maan itzcsän eihy,
wää minusa, Sijs etzin>apu ainos Sinusa.

8. Ah! Jumala, Sä Taiwan ja Maan
Luoja, Ole mun sielun lohputus ja juoja;Ar<
mahda päallen, sill'en apua/Taicktur.va mi-
fän löyd ja lepoa.

9.0! siunattu Sä Siemen Pyhä, Isasi;l<
hanaisin Cuckainen Paradisist. Tygös me lap-
set Ewan pakenem, Cuin tunnem synnin mu,
taan waipuneem.

ie. Me Sinua siis nöyräst kisttä mahdam,
Ette annoit rackaudes Taiwast maahan. Si-nuus länn' wetä luondoom ottamaan, Ia meit'
«lslemast jallens woittamaan.

n.' long' Nimes lEsus Christus tietä anda,
Ett's woideld' olet six euin meit paranda, Opet-
taa) hallitzee jasowittaa, Ia nijn meil lunastu-
M toimittaa.

n. Sinä olet sielun Sulhainen jalo, Kirc-
kambi cuin Auringon kircas walo, Sinull on
istuin corkein Jumalan, Cuin Engeleild myös
halull' catzellan.

lz. Ei kengän ol'wiel' sanoo ennättanyt,Cuing
M Sinun liene synnyttänyt, lumaludensaric-
kaudesta, Pojaxens ijancaickijudesta.

14. Sä Neitzyest Mariast luondom ottan,
Tahdoit ia nijn lihasas edes tuotta, Sen Wdamis cadonnen elämän, longs woitit jällens
«ahleist cuoleman.



is Miehudes M se pensas on/ jos tuli,
zumaluden palaa, Eik sen

, aut melt cuiwi puita tuorehix, Saata, ,a>
zckaudes pulawix.

16. Sa Aronin cucoistawainen jauwa; Meit
»tca cuiwat ollet olem cauwan, läll saata
nus hedelmöitzewix, Nesteestös.tehden meit
sallisix. '

i7.Sijs päälles caiken toiwon, turwan pa«
!en: O lEsu l sinuld hädäs awun saanen /

Lill sinä armon lähde wuotawa, Mull wir-
Miixen runjan tuottama.
! 18, Salomon on sun kyllä tuta saanut, Ia
Vijsaudes sinua julistanut. Dawid jo sinut
ntos-Psalmeisa, Myös weisaa caunist, har-
s hengesä.
18. O sinä Wijsauden lähde jalo! luma<

n walkeuden kircas walo! Sielusan itzes
ot, kircasta; Six cuin sun Sanasi sinun,
dista.
2<3.SilMs Isä on, hMäll suosiolla; Sun

yös ;los ihmisten cans on olla: Sijs pääl-
, köyhän, eurian armahda, Ia puolen ar<
ollisest catzahda.
21. lumalisus on aiwait waja minus,

'lmengm pyydän aina rippu sinus, Cuin olet
m, amuus määretöin, Ehk minä heicko;
>ono, kelwotoin.
22. Siis sinä armon runsas lahve minus,

ukene ja myös uloswuodat sinus, Nijn mi<
m hywin käy, ja sydämen Mä ilol hartast
gös nostanen. 23.



' 2. Sun etfes owen.awasan, Käy' tygött,
sinuq halajani.Woimallas täytä.fydämkt?
Muä ki,nnitsijhen yhtehen. " '. -.

3. Et Nimes suurta cunnia, Woin edis,«
autta, Jumala Minun sielukl synmn
vaäst / Ia Hvwas cuollon hadss- saast.'
.'4. Mun catchan sodaft, Mua wch«
wist uscös»,- Mull lisa hWä kärsimys
Pois poista wastoinkäymisys.

, s. Aut unhotaifin mrhuden, Pyrkifin perän.
autuuden/Ia w!jm'e>seldä taiwuhaS,'Ca-

tzella saisin


