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Vxi Uusi Jumalinen Weisu.'
<k«Mailmas nyt caicki ihastuivat, TulewaltMb< kewän caunin, Wastuudest elämäänMä» riemustuwat, Luodut caick suwen tuo-
mt, loca lindu lendä, Cumpanins cans,
Meri, Metz pauha iloisans, Ia iloista sydän»
lä canda» ,

2. M HERra Pyhän säätyns suori, Niin
Wwan cuin mailma seiso, Hänen edesäns on
Wpaiwä nuori, Waick muutoret tapabtu
misa, Syxyn tnlwen, on ioca wuon Su-
Vm k.wön ain edes tuon, Se HERran siu-naus «uuri.

3. Suwi raukene suwen suloisen, Ia mur,
i>e kewäisen päiwän, Cosca kewälla nöljdHn
,aickaiset, Nijtulla ja kedolla kävdes, Minun
ruumin on cuin kylmä jä Euin sydämen siM
?äypi kyllä, Cip' palama päiwä sitälämmit.

4. Cosc muut leikitzewät wcrtaisens cans,
!a ilolla wiettäwät aicans, Minun täyty o"a

am



nin alcMns, Tasa ja joca paicas, Colea pu-
-, heillä puhutan selkiäst Lähden ulos ilost

Sydän cuitengin itke ja huoca.
s. O suloinen sulha lEsu Christ, Minuil

ylkän ystäwän armas, Nucouxen pllolen cw
was.callist, Waicka se wijppne cauwan,
Ganos kerta wiel: mun sieluni! Mä tahdoitsun omista mielellän, Kihlata sua armos j.l
llcs.

6 Armosta ojenna ulos katts, Laske se cau<
lalien eaunist, Hala mua coscan tulen ctecs,
Sairas olen rackauden tandis, Että murhm
lpN sydammen katkis/ Anna! minullen sium
täaldä lähtcs, Emb' ikänäus epäile sitä.

7. lost ilo sytytä chdamehen, Makia cumsuomen suw:> Anna löyta jällens ylkämiehen,
Isea on poiscadonnnt juun, Päästä hänen
can§ans catzeieman, S>tä tehtywa suloista'
ucka wuolta,,la sangen caunista elo.

8. lost JM Jumalan otcon Kiitos, Po<>
jak Pybäll Hengell, Cnin wahwalia p
Ma lijtons, Mitäs hän lupais kerran, JM"
paht meit kölhia synW Wie meit elämän
mieles ljälken, Ensin taäld sitt Taiwan iloN'
Alnen.-

Toinen yxi surullinen Weisu.
WUalitta mahta ihminen, loca

syndinen, Vlitzeu tain surkian elon / Is.
myös muchellism mmon.

~ 2, Täal<



.-,,' 2.,T-Wä on aina murhen pesä, Olis tal,
~ M eli kesä, Tain kyll itze.eukilv tietä/ Eikä pi-

dä toisin liKa.
Z.Costa ihminen aitist synd», Itkemän hän

, ensist yld», Tietä mucheseen tulewans Ia suu-
ren wsiwan joutuwans.

4. Caswci cuin kedon cuckainen, Eli myös
yn lehtinen,'Hulludcs wiettäpi aiccms,'Eik
walttä taid' surma paickans.

s. Costa wähängin woimans tule, Murhen
loht haikian tule, Täs synnin suruises laM/
ja mailman pahas mnros.

6. 110 ei ole lapsudes, Waan suru murhecasw-es. 110.n kest' iiM löytä, Waan mur-
hen cans on, paljon työtä. , -

7. 110 ci ole woimudes, Waan suru mur-
he ei ole wanhudes, Waan mur-
he woiman puutlucs.

8. 110 on pojes rauwennut, Ia peräti tyh-
jar lauwennut, Taudit kiwut wallan saamat.Sl)'nnin luyrcki) cuollon haawät.

9. Murhen saätta .suuri köobys, Murhen
siatta wiheljaisys, Murhe sairaudet,
Murhen suuret .ahneudet.

in. Murhet on joca ihmiselle EMmmaisel in
wi>mu'sel, Miehil waimoil. wnnMl nuoril,

' Drengeil pijcoil, pienit suuri!
n. Silla täällä on aill surim hauta/, Pnl-

' car annetan wnhwa lauta, Muche owbi Isält«itill, Pienil lapsill imwM.



,2. Cuolema wismein ambu nuolens, Mei<
hin ja corjapi puolens, Eroitta toisen toise<
fians. Miehen ja waimon cohdastäns.

iz. Silloin meidän murhem loppu, Waan
jälken jääneil tule hoppu Murhe on sit heidän
leipäns, Ia cuumat kynelet särpimens.

,4. KylMa sodälldä candelewat Surun witt<
tä laulamat, Silmät myös wettä wuotawat,
Sydamest rascast huocawat.

is. Cuicuttawat cuin curkinen, Eli lind»
pieui mettinen, Huocawat itkein astudes,
M«'lites nostcs istudes.

,6. Näitä Christe sinull walitan, Jopa nyt
»virteni lopetan, Lohdut HERra lEsu meilä,

Wlä meit köyhiä pois heitä.
i?.O HERra lEsu lohduttajan Ia caikest

mucheft wapahtaja, Meitä sinun köyhiä lap»
sias, Ilon saat' Isa laupias.

18. Custa kiitost ain weisamme, Ia woiton
wintä keisamme, JM, Poiall, Hengell hy<
wäll, Coco Colminaisudel PulM, Amen.

Colmas.
6lthmisen elämän surkeudest, CuoNon <«

taudin cowudest, Aicoin ma lvhß
weisata, Ia tämän winen keisata, l>

wieras cowa cuolema.
2. Silmät monen wettä wuotawat, Ia 5»

damel haikiast huocawat, O cuolema julmu»
dens ylitzen, 10l käwelet caickein päälitzen, ö
wiecas cowg cuolema.

3. V



3. K,.M ftna temmat tuonellan, Waan toi-
nen jääpi huoleman, Kylmä sitt sydandä can-
dele, Itcun rauk wirtä laulele, O wieras co»
wa cuolema.

4. Nappat myös pojes wanhemmat, Ia
lapset jäwät pienimmät, lotc woi woi yhten
huutamat, Ia suruisel sydämet huocawat, O
wierakcowa cuolema.

kylls niueuttellen, Kaywät cuin
curjet cuicmellen, linduisel,
lotc lendämän lähte huomeneld, OX«ras co-
wa cuolema.

e. Cösc siis muut ilosa laulamat, Ia riemu
wirtä pauhawat, Silloin heit murhe murtcH/Ii suru sydämen rundele, O wieras:c.

7« Lestein pääl moni hyphele, Ia orwoi
parcoi lyckele. Joit äiti pyytä suojella, Cuin
<ana poikians warlella, O wieras «.

8. Tai todex kyll nähdan picaiseld, Cuing
euolem temma pois akild Monen cuin aina käki-
le, Monda wuot eläxens arweli, O wieras co-
wa cuolema.

9. Waan alkäm me näihin suuttlico, Eik
useost coscan puuttUco, Mut Christuxen tur-
wacam, Ia hänen päallens luottacam, Hanb
wieras cowa ol' cuolemal.

»o. Sill hän meit synnist puhdisti, Ia sian
taiwasen »valmisti, Sijs oltam ensin murhesa,
Sit saamme ilon Taiwasa, Euhung Jumal
meit auttacon.

Vel-



Neljäs.
W. (. IHsus armon aitta, lc.

ole minulle K.lpi, losa ej ole
MH mitän wilppi, Sun haldus itzcn annan

Armos minulle canna, Minun sielun
tvgös ctzi, Costa minä täälda lahden.

2- HMra sinun kates, Annan sielun tääld
lähteis. Sinä joca mun päästit, Poicas caut, !
cuoleimist säästit, Minun:c^

3. Tygös huudan taiwas, Auta minua
waiwas, Cosc en woi nähd' el' cuulla, Enga
tnuös tpgös tulla, Minun :c. <

Or. Poicas mun osti, Ia ristijn itzensnosti, Hän tahto caick sen cautta, Taiwan
ilon meit saatta, Minun :c.

s. ScntähdenHEßra sanon, Ia ero taäl->
dä anon, Aican on minuld kyl peitet, Waan
en sinul.dpois heitet, Minun :c.

6. Cuin cuolema tule sotaan,, Ia näyttä
meille omns; Auta silloin HErra Christe, Ia

hidasta päästä, Minun:c.
7. Anna minun Mennä rauhas, Ia lepoo

ftida tnrpes, Ia sinne aanes cuulla, Costasinä kästet tulla, Minun :c.
.8, Nostat cuollet ylös, Minä olen täsä ilos,

Iloon mengat te omaan, Minä otan teidän-
huomaan, <Miunn:c<

9. Cunnta monin kerran, Andacat aina i

HTRral, Pojal ja Pyhal Henget, Sekä M
että 5,



että ennen/ Minun sielun Mös etzi, Costa
minä tääldä lahden.

,Wiides.
iMMriste lEsu aina Mul armos laina »

Sydämmen paina, Et woisin totta H"
litzen woicta Synnit, ann armos coita.

2. Auta minua HERta- Et pääsisin, kerran
Lapitzen »virran, Sen syngiail cuohun, helwe-
tin pauhun, long kestel minä »ouduin.

3. Ricovtt suuret, WanlM ja nuoret, Mn
myös no moret, Joit tehnyt lienen Caut pirum
juonin, Andex ne, Inmal mul suone. M

4- Lunastajani lEsu, Sinä HolhoMi-Mi,su, Alä pääldäni riisu ansios caapn,
Suo armos apu, Pyhi pois sielustan kipu.

s. En yhtau löunny, Eng majlmas tienny/
lost apu liene, PM ITsus sinua, Toiwon
ettes minua Hyliä, sitt kijtän simm. .

6. Tahdon sijs totta, Sun päälles luotta,
Ia tolwoni lijttä, Rucoilcn nöyrästi Ettäs
minust köyhäst, Mnrhen pidäisit laupiast.

HENran suuri 'pjjna, Se Weri ihana,
loca juori aina Meidän syymme tähden, Knw
sci kyl! nähden, Si!l pijnal nieit autuax tthvrn.

8. O cuinga mouda, kyll Weri suonda Ia
synnin juonda, Sinä lEsu karstit; Cowin
kyll wärisit, Kylkes on keihall pistet.

9. Mutt lEsu tätä miclefan pitä,
Cost cuoleman HW / Mun päälleni lange /

Ewin kyll tunge/ Itcust minua ilon engä. >



ls. Ab HERra Holho minua M,eas, Cayt sinun cunnias, Synnist meit estä,
Elämään päästä, Pijnas caut helwetiftä. i

«. Niin sanoit sinä. Ett pMsin minä, Wa-
paxi sijnä, Et Werens woimal, Ia pijnallans
cowal, Synnist meit päästit irral.

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

iz. O jos peljätänne, Meitä syndimme, kul
sammuttanne, Christuxen Weri, loca hanest
eri/ long caut saam autuuden peri.

z4. Jos tahdot kaändä, Sydämen wäändä
Cuul HErran äända, Waick syndi on canda
Rastas cuin sanda, Kyll lEsus ilon anda.

ls. Cah tuhca ia mulda, Cuins rannat cul-
da / Et karsi tuulda, lange cuin heinä , Ett

kärsi ena, Maax muNax mätanet sinä.
16. Ah HErra hurstas, Cuin olet Taiwas

Minä suures waiwas, Nyt hundan tngos, Au-
ta minua ylös, Pyhi pois syndini myös.

17. Mull olis wiela> Jos saisin elä, O lE-su täällä, Anon sijs sulda, Ettes pois minulda
Ottais sinun sanas culda.

,8. Luojalle IsäN, lEsuxel Pojal, Ia Py-
hall Hengel, Vlistys olcon, Cunnia tulcon,
Hän meitä aina myös euulcon.

'?. Jos wirteni päätän. Ia loiwoni lii-
tän. Eng epäil mitan; Waick et sinä luu-
le , Kyll Jumala cuule, Ia wijmein minun
auxenitule.

20. Nyt



2". Nyt lEsll euulcon Ia läsnä olcon, täst
hänel'tulcon, Wstvs suuri, Wnäns juuri,
Amen sanocam wanha ja nuori.

Cuudes.
lEsuxen Christuxen Ylistys Wirsi.

M. c. Rijtos olcon sul "«aa» ia taiwan, le»

(M 2 lEsu Christ, mun Lohdutuxen aino,
Sun armos minul Nimes tähden lai-M>V «a, Et sinua woisin oikein ylistä, Mua

sijhen auta, pyhit, malmista.
2. Sä olet Tahti jalo Jacobista, Sä Cu«

ningns siunattu Ziomsta, Sun Dlistyres ombi
määrätöin, minä ylistämään mahdo-
toin.

3. Sä Auring olet, joca aina cyitat, Ada-
min synnin syngeyden woitat, Ia eaicki säte-
hilläs wirwotat, Cuin Poicas Uscol tygöns
o:tiw^t.

4» Sä Cuningas armosi hywydest ricas,
Cunnias N>mi suuri on ia kircas, Ah cuule
köyhän nöyrä rucous , Ia ota corwijs curjan
huocaus.

5. O HErra joca näet minun hätan, Sun
halduus mä sielun' uscon jätän, Händ auta,
puhdist, pese, caunista, Ia Morsiamexes nai
ja .malmista.

6. O lEsulfäs, Cunnian kircas Loisto!
Walollas sielun songeys pois poista; Armos
ja woimas laina minulle/ Et elää woisin suo-
sior sinulle.

7. To-



7. Tosin olin M monast murhellinen, Cuing
elämän sul olis otollinen, Waan itzesän ei H),
waä minnsa, Sijs etzin apu ainos smuftl.

8. Ah Jumala! sä taiwan ja maan Lui>'<i,
Ole mnn sielun lohdutus ja suoja., . Armbda
päcillen, sill en apua; Taick turwä misän löyd
ja lepoa.

y. O siunattu s: siemen pyhä Isäsi, Iha-
naisin Cuckaincn Pariisisi. Tygös me Lap,
set Evan pakenem, Cuin tunnem synnin mu-
taan wawunen.

i<?. Mä sinua sijs nöyräsi liatta mahdin,
Ett's annoit rackaudes taiwast maahan.. Si-
nuus tänn wctä Luondoom ottamaan, Ia
iineit cuolemast jallens woittamaan.

n. long Nimes lEsus Chrijwstietä anda,
Ms woideld olet six cuin meit paranda, O-
sietta, hallitzee ja soivitta, Ia nijn meil Luna-
zsturen toimitta.

12. Sinä olet sielun Sulhmnen jalo., Kirc-
tambi cuin Auringon kircas lvalo, S>nus on
Guin corkein lumchm, Enin Engeleild myös
Halui eatz lian.

13, Ei kengän ol lvicl sano ennättänyt, Cuing
M sinun liene synnyttänyt, lumaludenfa ric-
Faudesta, Pojaxcns ijalleaicksudesta.

14- Sä Neitzyest Mariasi Luondom ottan,
Tahdoit ja nijn Lihasas edes tuotta, Scn A-
i»amis cadonnen elämän, longs woitit jallens
tchleisi cu.l,man>

is.»



15. Miehudes siis se Msas ott, jos tuli, In^
maluden palav>. eik sen wnox culn, long caut
nmt cuiwi puita tuorchix, Sama, ja rackau-
des palawix.

16. Sa cucoistlUvamen sauwa; Meit
jotca cuiwnt ollet olem cauwan, läll saata si-
nns hedelmöitzewir, Nestecstäs tehden meit o-
sallisix.

17. Sijs päällW caiken wiwon, tumanpa-
nen: sinuld hädäs awun saanen, sil
sinä armon lähde wuotawa, Mull, wirwotchmrunsan tuottama.-

?8. Salomon on sun kyllä tuta saanut, Ia
Wiisaudcs sinua julistanut. / Dawid jo sinut
Ktjtos<Psalmcisa> Myös weisaa caunist, har-
tas hengesä.

19. O sinä Wlisaudett lähds ialo!
lan Walkcuden kircas walo! Sieiusan itzes'
o'ot, kircasm; Six culn sun
todista. .

/

20.'Sinus Isä on, h»wiil juosiolla; Onn
my,ös ilos ihmisien cansonolla: Sijs päällen
köyhän, clirjan almahda, Ia puolen armolZi-
sest.'catznh!)a.

"25. > lumaWs' on niwan waja minns,
CuitenZin pvydan aina rippn sinus, Cuin olet
apu, autuus maärätöim, Ehk minä hcicko;
huoiw,

22. Sjjs sinä armon runsas lähde minns,
Aukene ja myös.ulos wnodat sinus, Niin mi,
nun hywin käy, ja sydämeni Ma ilol hartasttygös no-zianen. . 23.



23. Ah anna mnn cnin lapsen ihen kayttä,
MastahaS, ettän armon mabdcn löyta, Sy-
dämen mielcs jällen ojenna, Cails curit/amun
cuorman huoienna.

24. ?lh opeta mua henges chmahän, Si-
Mll ja oman tahton kieldämahcn. O lEsu
ole minus wakewä, Nijn sinut olen ilon nä-
kemä.

25. O lEsu anna minust caicki cauwas jää-
dän Cuin minua sinust puylä näärään wiedä.
Ann ettän aina cunniax sinulle, Uhraisin caick
«uins lainat minulle.

26. Mul Nimes, IMs Clxistus, anna tu-
ta, Ia nijncmn. Paimen miiust waarinota,
Ett cootuxi wijmein tulisin, Engclis jouckoon
Lammas huonesten.

27. Suo silloin nähdä puhät Caswos siellä,
O Jumal! älä sitä minuld liellä, Ett saisin
sinua kijttä iloisesi, Jo täal ja siel sit ijan-
caickistst.

Seitzcmäs.
W. t. IKsus cunnian cruunun canda, :t.

ilon, elämäni, lEsus minun cun»
nian, Minun paras Corwas
ota cmjan ääni, Cosca laros kyynelden,

Tvgös HErra huutelen.
2. Ihmiset muut racastawit, Mitä turhutt'

mailma, Edestuopi camala, Haluisesti noudat-
tamat Cnlda, raha, cunniaa; lEsus waan
mul tawara.

4. Usi»



z. Uscowaisten ealckein pita,' MuHen laros
fä.siä, Ristii, pilcka, hapiä, Cuiteng on mut
ilo sijtä, Että caicki muutetaan/ Iloon suuren
taiwahan.

4. Waicka wiela minua waino, Wieras
häijy mailma, Satana myös cawala, Cuiteng
olet lEsu aino, Minun sielun lohdutus: Pois
sijs waikia walitus.

5 Tykönäs o lEsu racas, Taidan ollatur-wasa, Lewos suures ilosa, Apu olet jocapai-
«as; En sijs surmaa cuoleman, Pelkä julmut
satanan.

6. Wuodatella kyyneleitä, Saamme täällä
yldäisest, MurheM myös sydämesi, Cuiteng
lchdlilta se meitä, Ett ne owat luetut, Leilijn
HErran corjatut.

7. Autuas siis cuin HErraan luotta, Häll
on ilo suuri tääl, Suuremb wielä taiwan
päal; HENm hanel awun tuotta, Elämäs ja
cuolemasj Wierahas ja Isän maas.

8. Ia cuin wihdoin wijmein tule Hetki co-
wa cuoleman, Minua tääldä ottaman, Sie-
lun huuto silloin cuule, Wchwist, auta iloi-
sesi, Pojes nucun sydämell.

Cahdexas:
W. e. päiwä edes culun «n :e.

lEsu puhdas sydän tuo, Si-
nun Hcnges walo minul suo, Poisminust synnit ahdista; Mua totudesas»-hlvtsta.

2. Sun



t' 2. Sun etees omn MaftlN >' My wgött,
halajan, Woilttallas tchtaHdamen,

Mua kiinnit sicheu yhtehen.
3. Ett Nimessiurta cunnia, Noin edesaut-

taa .humala Mmun sieluaMcowas cuckn hädas sääst. >
<4, MIM can§an !'ejso wahwistilscos, toiwo!li, Mul lisä hywa kärsimys > Pois

PdM^wastoinMymisysi
5. Aut, mchotaisin '.tl-:»hudeu> Pyrkisin veran

:

tzclla ikisin-Cunnias.,


