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Mi Uust lumalizzm NeifU

nyt kaikki ihastuMt, HulewD
kauniut, WastuNdest «lamaan

Luodut kaikk suwen tuo»
löka lmdu tenda', Kumpanins kaus.

Meri, Metz pauhn ilöisans, Ia iloista sydans
ha knnda'.

2. A'N HENrau Pyhän jäatyns stwri) Niin
kauwali kuin niailma seiso, Hänen eöest on
jokapäiwä nuori, Waikk MuutMt
tneisa Svryn ialwen, on joka wuon Su-
iven kewän ain edes tuon, Se HERran M
imus jumi.

3. Suwi raukene suwen suloisuten, Iä mut-
he kewaisen päiwan. Kosta kewalla nahdanVkiitulla ja kedolla käydes,' Mmm
rumin on kuin kylmä jä Kuin sydämen sisäll
kaypi kyllä/ palama päiwä sitä lämmit«

, 4. Koffj muut leikitzewat wertaisens kans,
Ia elylla wiettäwät aikmis, Minun täpty ol<i

KW



>itt MMS, t'sä ia jotza halkas, Kosta p,b
heillä pubuian Miäst Lähden nlos ilostlviast> Sydän kuitengin itke la h-oka.

5. O suloinen sulha lEsu Christ, Mtnu„
ylkän ystawän armas/ Rukouren puolen kor,was tallisi, Waikka se wii»yne kauwatL
Sanos kerta wiel: mun Mä tahdo»sm, omista mielellä», Kihlata l«a armus ,«

ilos.
6. Armosta oienna utos kates, Lasse se kW

lallen taunist, Hala mua koffan men ecees
Saitas olen rakkauden tcmdis, Että murhen
»vie! sndämmen kätkis, Mna minulleN suunMldä lahtes, Emb' ikanäns epäile sitä.

7. lost ilo sytly sydämehen/ Makia" kuiii
suloinen suwi, Anna löytä jällens ytkämiehen,
Joka on poiskadoNnut juuri, Päästä häne»
kanhans katzeleman, Sitätchtyroa suloista um»
ta wuotta> ja sangen kaunista elo»

8. lost Isän Jumalan olkon Kiitos, Po<
jall ja Pyhuli hingell. Kuin wahwana piti
oma liitons, Mitä hän luziais kttran, Wll»
pM mejt köchin sondisi» Me meit elämän
Utieles Men> Ensin täald sitt Taiwan ilon
Atnen.

Toinen Ui surullinen Weisu.
mahla ihminen, Joka on köyhä

syndinen,Z Kimsurkian elon. Iamyös muchellisen menon.
2.Täal



Z. TaMä on ftina murhen pesä, Olis t«A
wi eli kela, Tain W jtze ?Mn Eikq
taida tojsin lyötä,

Z. Kosta ihminen äitist syndy, Itkemän hän
tnsist yldy, Tietä mucheseen tuley)aytz Ia sM-waiwan joumwans,

4. Kaswa kuin fedon Eli myus
yri lehtinen, HMudes wiettäpj Ei?
walttä taid' surma paikkans.

s, Kosta y)ähangin woimans tule, Murhen
foht haikian tule, synnjn suruises laxhse
ja mailman pahas maxos.

6. 110 ei ole lapsudes, Waan suru murhe
kaswaes, 110 ei test ijäll löyta, waan mur-
hen kans on paljon työtä/

7, 110 ei ole woimuhes, Waan suru
he elä?s, Tata ei olewanhudes, Waan mutt
h? woiman puuttues,

8. 110 on poiies ralMnnm, Ia peräti tyh-
jar lauwennut, Taudit kiwyt, wawn, saazvat,
Gynnin myrcky kuolion haawcch

9, Murhen saattss juuri köchys, MurheN
saatia w«l>eljäisys, Murhen juuret sairudet.
Murhe» suuret ahneudet,

>«. Murhtt on joka ihmisell, Ensimm!M ja
wnmeisel, Miehil waimvil, wanhoil nuor<l,
Drengeil piikoil, pieni! suuril. >

il. SAä täällä on ain suru hautan, Pal
kar annetan wahwa lauta, Murhe ombi JM
mtil/pienill lapsill imewaisil.

!2. Kuo<



wiimein Mbu nuVlsns, M<i<
hin ja korjapi puolens, Eroitta wisen toise»
stans, Miehen ja waimyn kohdastans.

iz. Silloi» meidän muchem loppu, Waay
zälken ianeil lule hoppu Murhe sn sit heidän
lejpans, jakuumat, kynelet särpjmens.

14. Kylinä spdändä kandelewat Surun wix«
tä laulamat", Silmät myus wettä wuotawat/
Sydämesi rastasi huokawat.

55. Kuikuttawat kuin kurkinen, Eli lindx
pieni mettmen, Huokawat jtkein astudes,
tes nostes istudes.

16. Näitä Christe ssnul walitan, Jopa nyt
wimni lopetan, Lohdut HERra Issu meitä
M meil köohiä pois heila.

17. O HERra lElu lohduttajan Ia kaikefl
«nurhesi wapahtaja, Meitä sinun köyhiä lW
sias, Ilon saat' Iss lauoias.

18. Kusta kjitost ain weifamme, Ia woiton
wirtta keisamme, Isäll, Poiall, Hengell hy«
zvaN, Koft Kulminaisudell Pphall, Amm«

KolMgS.

lhmisen elämän surkeudest, Kuolion i«
taudin kowudest, A:koin ma lyhyesi
weisata, Ia tämän wixren keilata? Oi

lvieras kowa kuolema.
2. Silmät monen wettä wuotawat. Is sy<

damel Haitiasi huokawat, O kuolema julmu»
dsns ylitzen, 10l käweltt kaikein päälitzen, O<
Mms kowa kuolema.

3. M



5. Mdensinä temmae tusttellan, Wasn to.»
nenjäapi huoleman, Kylmä sitt sydändä lane
dele, Itkuy rWk w>tta laukle, O wisras kos
wa kuolema»

4. NapMt myös pyijes wanhemwae, ZO
lapset jäwät pienimmät, Zotk woi woi yhzen
huugtwat, Ia smuijsl sydämel huokanmt, O
wieras kowa kuolema.

5. Sit kuriat kyliskuikuttelen, Käywät kuin
kmiet kuikutlelen, Ei mrwa enä kuin linduisel,
lotk lendämän lähte wieras ko<
wg kuolema.

6. Koff siis muut ilpss riemu
iVinä pauhawat, Silloin heit murhe murtsle,
Ia suru sydämen rundch, H wieras

7. Lestein paäl moni hyppele, Ia orwoi
Mrksi lykkele. Joit aitä pyytä suojella, Kum
kasia poikians warlslla, O wieras l(.

8. Tai todsr kyll nähdän «ikaiseld, Kumg
kuolem temma pois äkild Monen kuin ainako
kelle, Monda wuot eläxcns arwele, O wmas
kowa kuolema.

9. Waan alkäm me näihin suuttuko. Eik
uffost kostan mnlftuko, Mut Christuxen tur-
wakam, Ia hänen päallens luottakgm, Hämh
wieras kowa ol' kuolemal.

is. Sill hän meit fyMst puhdisti, Ia siM
taiwasm walmisti, Siis olkam ensin murhefK,
Sitt saamme ilon Tckwasa, Kuyung Jumal
meit auttako». </

Nel-



NelM
M, k. lEsus armon aitta, n.

ole minulle Kilpi, losa ei ole ,«;,

tw wilppi, Sun halhlls itzen annan
Armos minulle kanna, Mlnun sieluntygös etzi, Kosta minä Wdä lähden.

.
2. HERra sinun kätes, annan sielun tääld

lahteis, Sinä loka mun päästit, Pojkas kaut
kuylemast säästit. Minun le,

3< DZ«s huudan taiwas, AUti minua
«paiwas, Koff en woj nähd'eik' kMa, Engä
myös tygös tulla. Minun ?c.

4. Oun psikM mun osti, Ia ristiin itzens
nosti, Hän tahw kaick <en kauna, Taiwan
Uon ms/t saatta. Minun zc,

s, Seneähden HERra sanon, Ia «ro tääl-
HH anon, Äikan on minuld kyl peitet, Waanen sinuld pois heim, Minun lc,

6. Kuin kuolema tule sotaan, Ia näyttä
meille olans; Auta silloin HERra Christe, I«sitä hädästä Päästä, Minun lc.

?. Anna minun mennä rauhas, Ia lepo»
laada turpes, Ia sinne äänes kuulla. Kosta
sinä k lstet tulla, Minun ?c,

8. Nostat kuollet ylös, Minä olen tass ilos.Iloon mengät <e omaan. Minä otan teidän
huomaan, Minun:c,

y. Ku nia monin kerran, Andakat
Pojal ja PW Hengel, Sekä sitt

«t<l



M ennen, Mmun sielun tvgös etzi, Kostaminä tääldä lähden,

WiideS.
lGsu aina mul armos laina, Sy»

UH oämmen vailia, Ec moisin toua Zlltzen
moitta synnit, an annos koita.

2. Auta minua HERra Et pääsisin! kerran
Läpitzeu wirran, Sen spngjan kuohun, helwe-
M pauhun / long keffel minä jouduin.

3. Rikoret suuret, Wanhat ja nuoret, Niin
myös ne tuoret, Joit tebnyt lienen Kaut pirun
juonen, Andex ne Jumal mul suone,

4. Lunastamin lEsu, Sinä Holhojam wi-su, Alä päldäni riisu Sinun ansios kaapu,
Suu armos apu, Pyhi pois sielustan kipu.

5. En yhtän löynny, Eng mailmas lienny,
Zost apu liene, Paitz lEsus sinua, Tviwon
ettes minua Huljä, sittj kiitän sinua.

6. Tahdon siis totta, Sun paalles luotta.
Ia toiwoni liitto, Rukoilen nöyräsi, Enäs
ssinnust köyhäsi, murhen pidäisit laupiast.

7. HERran suuri piina, Se W«ri
Joka juoxi aina Meidänsyymme tähden, Kär-
sei kyll nähden, Sill viinall meit äutuari tehden,

8. O kuinga monda, koll suonda Ia
synnjn juonha, Sinä lEsu karstit; Koroin
kyll marisit, Kylkes on keihäll pistet.

9. Mutt lEsu tätä Ann mielesän pitä,
Koff kuoleman hätä, mun päälleni lange Ko«
wi» kyU tunge, Itkusi minua ilon engä.

10. Ah



iv. Ah HERra hurffas, Holl)o minua ms,
kas, Kaut smnn kumnas, Synmst meit estä,
Elämaön päästä, Piinas kaut helwetistä<

n. Niin sanoit sma, Ett pääsin minä, Wa»
vaxi siinä, Ett Werens woimal, Ia pinallans
Vowal, Sonnist meit päästit irral.

!2. Päällisex iloit, Mcchdon myös riemuil,
Ett synnit pois ott, Ia IZs« Christe, Kuin
meit kaitze, Srnnist meit päästit itze.

13. O jos peMänne, Meitä stmdimme, kyl
sammutanr.e, Christuxen Weri, Joka hänest
m, long cnut saan: auluden peri.

14, Jos tahdot käandä, Sydämen wäändä
Kuul HErrav äändä, Waikk syndi on kandq
Rastas kuin sanda, ilon anba°

i;. Katz tuhka m mulda,Kums kannat kup
da. Et kärsit tulda, lange kuin heinä. Ett
karsi enä, Maas mullar mätänee sinä.

16. Ah HErra hurstas,Kum ylet Taiwas
Minä suures waiwas. Nyt huudan tygös, Au-
ta minua ylös, PM pois fyndim myös.

17 Mull olis wiela, Jos saisin elä, O lE-su taalla, Anon sis sulha,Ettes pois mmuldK
Dttais sinun sanas kulda,

18. Luojalle MIl, lEsuM Pojal, Ia MHall Hengel, Ylistys Kunnia lulkon.
Hän meitä aina myös kuulksn.

19. Jos wirteni päätän Ia toiwsm
eän, Eng epäil mitan; Waik et sinä l«M
le, Kyl Jumala Ms, JO Viimein minun
auxeni tule.



22. Nyt lEsu kunlkonla läsnä olkon, täst
hanel tulkon, Mljstvs suu»i, Vxinans jmi,
Ilinen sanokam wanha ja nuori»

Kuudes.
ZEsuM ChristMn Ylistys Wirsi,

W. k. Kiitos olkon sul Isä maan ja taiwan, oc.

lEsu Christ, mun Lohdutmsn amo,
A) Sun armos minul Nimes tähden lai,

siihen auta, puhit, walmista.
2» Sa olet TM ialo Jacobista, Sä Ku-

ningas siunattu Zionista, Sun Ylistyxes om<
bi maärätöin, Wastn minä ylistämian mah«
dotoin.

3. Sä aurmg olet, joka aina koitat, Ada-
min synnin syngevden woitat, Ia kaikki sate-
hilläs wirwotat, Kuin Poikas tygons
ottawat.

4 Sä Kuninaas armost hywydest rikas,
Kunnias Nimi suuri on ja kirkas, Ah kuule
köyhän nöyrä mkous. Ia ota korwijs kurjan
huokaus.

5. O HERra joka näet minun hätän,
Sun ma sielun' uffon jätän, Hand
Mta, puhdist, ves«, kaunista, ja MorsiameM
nai ja malmista.

6. O lEsu Isas, Kunnian kirkas Loisto!
WaloNas sielun syngeos pois voista; Armos
ja woimas laina minulle, Et elää woisin suo»jior sinulle.,

>?«Toi-



7- Tois>N olin ssi? monast murhellnen, Kuing
e! man sul olis otollinen, Waan itzesä ei hy«
nää m>nula, Siis etzm apu ainys sinusa.

8. Ah Jumala; sä laiwan ia maan Luoja,
Ole mun sielun lohdutus ja suoja/ Armahdapaulien, sill en apua; Taik tuma misän löyd,
ja lepoa.

9. O siunattu sä siemen pyhä Isast, 3W
naisin Kukkainen Paradisist. Tygös me Lap<
set Ewan pakenem, Kuin mnmm synnin mu»
taan »vaipunen.

iO. Mä sinua siis nöyräsi kjittä mahdan,Ettäs annoit rakkaudes taiwast maahan, Si»nuus tänn roetä Luondoom- ottamaan, Iq
weit kuolemasi jällens woittaman.

n. long NimeslEsus Chrisius tietä anda,
Etts wojdcld olet sir kuin meit pawnda, O»
petta, halutzee ja lowitta, Iq niin meil Lun<tz'
stur n toimitta.

12. Sinä olet sielun sulhainen jclo, Kirk»
kambi kuin Auringon^kirkas wa.<o/ Cinus vt»
istuin korkein Jumalan, Kuin Cngeleilo myös
halull katzellan.

iz. Ei kengän ol wiel sano ennättänyt, Kuing
Isä sinun liene synnyttänyt Junia'udensa rik-
kaudesta, Pojarens ijankackkiiudesta.

14. Sä Neitzyest Mariast Luondom ottan,
Tahdoit ja niin Lihasas edes tuotta Sen A-
damis kadonnen elämän, longs woitit jaliens

kahleist kuoleman.
,5. Mie-



ts. Miehudes ssis se pensas on, jos mli,
lumalUden palaa, «k sen wuor kulu, long
wut meit kuiwi puim tuorchic, Saara, ja
rakkaudes valawix.

16. Sä Aronin kukostawainen !auwa;Meit
jotka kuiwat ollet olem sauwan, läll saa a
sinus hedelmöltzcwix, Nesteestäs tehden meit o,
sallisix.

t?. Siis päälles kaiken toilvon/ tuman pa"
nen: O lEsu! sinuD hädäs awun saanen, sil
sinä armon lähde wuotawa, Mull wirwotupen
wnsan tuottawa.

iB. Salamon on sun kyllä tuta saanut, Ia
Wiisaudes julistanut. Nuvid jo smull
Kiitos, Psalmeisa, Myös weisaa kauuist, har«
las hengesä.

19. O sinä Wstsauden lähde jalo! Juma-
lan Walkeuden kirkas' walo! Sie.'uian itzes
ojot, kirkasta; S>x kuin sim Sanas sinun
todista.

20. Sinus Isä on, hywal juosioNa; Sun
wyos ilos ihmisten kans on olla, Siis paällen
köyhän, kurjan armahda, Ia puolen armolli-
sesi kahahda.

21. lumalisus on aiwan wnia mwns, Kui-
tengin pyydanZ aina rippu sinus, Kuin olet
apn, autuus mäarätöin, El>k minä heikko;
huono, relwotoin.

22. Sns sinä armon runsas lähde mlnus,
Aukene ja myös «los wuodat sinus, N-lin mi«
nun hywin käy, ia sydäamen Mä ilol har»
tast tygös nostanen.

23 G



2Z. Äh antia muu Klin lapsen itzen kävtts,
Mastchas> ettaM amwl? MuhbaM l§ytä,Oy,
Vameii Mttlcs jälkön ojenna/ Kans tUrii ja
mun kuörmaii hnoDna.

24. Ah opetta Mua henges elaMhaU, Si<
null ja oman tcchlon kieldamahnNi D ICsu
ole mmus wäkewa, Niin sin.is olen ilon nä,
kewä.

25. O ZEKI anna minust kaikkij sauwas
Mda! kuin minua sinust pyytä. wäZräZn wie,
da. Ann ettän aina kuilninx sinulle, Uhtaisiti
kaik kuiiis laidat mlnUlle.

26. Mul NiMes, lEsus Christus, anliK W
ta, Ia niinkliln Paimen minust wamin otta,
Ett kostchi tviimein tulisitta EnMs jtzukkodn
Lammas huomseen.
"27, Suo silloin nähdä pyhät Kaswos

O luMal! ölä sitä minuld kiellä, Ett säisiii
sinua kiittä jlosiest, Jo tää! z'4 si«t sit ijaw
kaikkiftsti.

Seitzemäs.
W. k. ICsus kUimian kluunun kanöä,^

i'on, elämäin', ZEsus Minun kllw
'nian, Minun paws tawamn, Korwas
ota kurmn aani, Kosta laxus kpynelbsn/
HERra huutelen.

2. Ihmilec mum rakastawat, Mitä tuthutt'
mnilma, Cdlsmopi kamala, Haluisesti nolchat-
towac Klilöii/ raha,! kunnia; ZEfuS waan



3. Ussowaisten kaikkein pits, Muchen laxo<
kärsiä, Nistli, pilksa, hapia Kuttcng on mul
jlo siitä > Että kaikki muutetaan. Iloon suuren
MOahcm.

4- Waikkä wielä Minua tvaino, Wieras
häily mailma, Satana Kuileng
olet lEsil aino, Minutt sielun lohdutus: Pois
siis wackia walttus.

3. Tykönäs o lEft rakas, Taidan ollasmwasa,. Lewos suurem ilöjä, Apu olec
Mikäs; En siis suMaa kuoleman, Pelkä jub
«nutsatanano

e. WuodaMa kyyneleitä. Saamme täällä
yldälscst, Mnrhetti myös sydämesi, Kuiteng
lohdutta se meitä, Ett ne owar luetut, Leiliin
HERrän korotut.

7, AuMas siis kuin HEtwan luotta, Hall
bn ilo suuri tääl, Suuremb wielä taiwan
HENra bäNel awun tuotta, Elämäs ja kuo,

Wierahas ja Isän maas.
8< Ia kuin windoin wiimein tule Hetki ko,

wa kuoleman, Mimm täälda ottamaan, Oie-
lun huuto silloin kuule, Wahwist, ama iloi«
stst, Poies nukku sydämelle

'W. k. Nyt paiwä edss kulun on ic.

IEW puhdas shdcn Kio, Oi-
nun Henges walo minul suo, Pois-
minust synnit ahdista; Mm lMhe-sas wahwista.

2. Sun



2. Sun «ees owen awajatl, Käy thgön;
sinua halijan, Woimallas täytä sydämen,
Mua kiiint siihen yytehen.

3. Ett N<mes suutta kunnia, Woin edesautß
ta, Jumala Minun sielun synnin wioist pääst)
Ia kowas kuolion hädas suast.

4. Mun karchan sci o sodasa, Mua wahwift
ustos, toiwosa,Mullisä hpwa kärsimys/! Pois
poista wastoinkaymisys.

5 Aut unhotaisiii turhuden, Pyrkisin perän
aumuden, Ia wiimeiseldä laiwchas,. Ka-

tzella jäisin Kunnias.


