Kahderan erinomaista,
.

Jumalista kaunista lohdullista

Witttt,

Ensimmäinen.
Mailmas nyt kaikki ihastuwat,:c.
Toinen.'

Walitta mahta ihminen, joka:c.
Kolmas.

Ihmisen elämän surkeudest,

3c.

Neljäs.

HENra ole minulle kilpi, u.
Wiides
Wriste lEsu aina mul armos?c.
Kuudes.

OlEsuW)nst,munLchdmuxen:c.
Seitzemäs.

lEsus Ilon elämäni, Mstls,:c.
Minul lEsu puhdas sydän luo, A.
Prändatty Wuonna 1787.

Vxi Uusi Jumalinen Weisu.

kewän kauniut, Wastuudest elämään
riemastuwac, Luodut kaikk suwen tuowat,
Joka lindu lendä', Kumpanins kans, Meri,
Metz' pauha iloiians, Ia iloista sydändä

,kanda.

2, Ain
HENran Pyhän säätyns suori, Niin
kanwan kuin mailma seiso, Hänen edesans on
jokapäiwa nuori, Waikk Mliutoxet tapabtu
meisä Syryn talwen, on joka wuon Su»
wen kewän ain edes tuon, Se
r.aus suuri.
3, Suwi raukene suwen sulolsuttn,la
he fewaisen paiwän, Kosta kewallä
kukkaiset, Ninulla ja kedolla käydes, Minun
rumin on kuin kylinä jä Kuin sydämen sisäll
laypi kyllä, Eip' palama päiwä sitä lämmit.
4, Koff muut leikitzewät wertaisens kans,
3a ilolU wiettäwäc aikans, Minun täyty olla

ain

am alatwis,

täsä m foka

paikas, Kossa pu»

pllhutan selkiäsi Lähden ulos ilost lewiäst,, Sydän kuittngin itke ja huoka.

hciNa

O suloinen

sulka lEsu Christ, Minun

ylkä!! ystäluän armas, Rukouren puolen kor»
was kallist, Waikka wiipyne käuwan',
S.mos kerca wiel! mun.sielulle»! Ma tahdon
armos ja
sun omista mielellan, Kihlata
Uos
6. Armosta oienna ulos kätes, Lasse kau,
lallcn kanl,ist, Hala mua kostan tulen etees
Sairas olen rakkauden taudis, Että murhen
witl sydämmen kälkis, Auna minullen suuta

se

sua

se

ikänäns epäile sitä.
tääldä lähttis,
sytty
svdämehen, Makia kuin
7. lost ilo
suloinen suwi, Anna löytä jällens ylkämiehen,
Joka on poiskadonnut juuri, Päästä hänen
kai sians katzeleman,Sitä tehtywä suloista uut»

sangen kaunista elo.
8- lost'lsän Jumalan olkon Kiitos, Po»
jall ja Pyhäll hengell, Kuin wahwana pitfl

ta

wuotta->

ia

aina liitons, Mitä hän lupais kerran, „Wa«
pabt meit köyhja syndisi, Wie meit elämän
milles jälkeä, Ensin tääld sitt. Taiwan ilon
Amen.

Toinen yri surullinen

myös

Weisu.

mahla ihminen, Joka on köyhä
syndimn, Ylitzen tain surlian elon, Jo
murlMiscn menon.
2. Tääl

2. Täällä on aina murhen pesä,,Olis tal»
wi eli kesä, Tain kyll itze kukin tietä, Eikä
taida toisin lyötä.
3. Koffa ihminen äitist syndy,lckemanl>Hn
murheseen tulewans Ia suu»
ensist yldy, Tietä
ren waiwan juotawans.
4. Kaswa kuin kedon kukkainen/ Eli myös
yri Ahtinen, Hulludes wjettäpi aikanS, Eik
wältca taid' surma'paikkans.
5. Kosta wähängin woimans tule, Murhen

koht

yaikkian tule, Täs synnin suruises
ja mailman pahas maros.
6. 110 ei ole lapludey, Maansuru
kaswaes, 110 ei kest ijäll löycä, waan mur<
hen kans on paljon työtä.
7. 110 ei ole woimudes, Wacm suru umrhe eläes, Tätä ei ole wanhudcs, Waan murhe woiman puuttues.
8. 110 on poijes rauwennut, Ia perän wh'
jar lauwennut, Taudit kiwm wallan saamat
Synnin myrcky kuolion haawm.
9. Murhen saatta suuri lyöyhys, M«rhen
saatta wiheljäsys, Murhen juuret fturudet,

Murhen suuret ahneudet.

on joka ihmisell, EMminäiftl ja
wiiMeistl, Miehil, waimoil, wanhoil nuori!,
Drengeil piikoil, pienil suuril.
n. Olla täällä on ain suru haukan, Palkat annetan wahwa lauta, Murhe ombi IstA
äitil, pienil lapsill imewaisill.
,32. K'uo«
lO,.

Murhet

«2.

Kuolema wiimein ambu nuolens/ Mei»

ja torjapi puolens, Eroitta toisen coisestans, Miehen ja waimon kohdastans.
13. Silloin meidän murhem loppu, Waan
jälken janeil tule hoppu Murhe on sit heidän
leipäns, ja kuumat kynelet särpimens.
«4. Kylmää sydandä kandelewat Surun wir,
ta laulamat, Silmät myös wmä wuotawat,

hin

Sydämesi

rastast huokawat.

Kuikuttawät kuin kurkinen, Eli lindu
pieni Mettinen, Huokawat itkein astudes, Maa»
15.

nostes istudes.
Näitä Christe sinul walitan, Jopa nyt
wineni lopetan, Lohdut HERra lEsu meitä
Alä meit köyhiä pois heitä.
1?. O HENra lEsu lohduttajan Ia kajl«st
murhest wapahtaja, Meitä sinun köyhiä lap»
sias, Ilon saat' Isa laupias.
18. Kusta klitost ain weijamme, Ia woiton
t«s

16.

Wirttä teisamme, IM, Pojall, Hengell hy»
wäll, Koko Kolminaisudell Pähäll, Amen.

Kolmas.
5 ohmisen elämän surkeudest, Kuollon

ja

taudin kowudcst, Aikoin mä löhyest
tvelsata, Ic» tämän wirren keisaM/ O wieraS
kowa kuolema.
«.Silmät monen wettä wuoeawat, lasy,
dämel haikiast huokawat, O kuolema julmu»
dens ylitz?n> 10l käwekt kaiNn päälitzm, O
wieras kowa kuolema.
3>

M

3

Phden sinä temmat

tuonellan, Waan toi-

nen jaäpi huoleman, Kylmää sitt sydädä

kan,

delee, Itkun ratk wirtä laulee, O wieras ko<
wa kuolema.
4. Rappat myös poijes wanhemmat, Ia
lapset jämät pienimmät, lotk moi moi yhc<n
huutamat, Ia suruisel sydämel huokawat, O
wieras kowa kuolema.
5- Sit kurjat kylis kuikuttellen, Käymän kuin
kurjet kuikuttellen, Ei turma enä kuin linduisel
lotk lendämän lähte huomemld, O wieras ko,
wa kuolema.
6. Koff siis muut iloja laulamat, Ia riemu
wirtä pauhawat, Silloin heit murhe muttele,
Za suru sydämen rnndele, O wieras :c.
7. Astein yääl moni hyppele, Ia orwol
parko» lykkcle, Joit aita, pyytä suojella/ Kuin
lana poikians «arjella, O wiews oc.
8. Tai todw kyll nähdan pikaiseld/ Kuing
kuolem temma. pois äkild Monen kuin aina katelle, Monda wuot eläxens arwele,,,Q wieras
kowa kuolema
Z. Waan alkam me näihin suuttuko >Eik
ustost kostan puuttuko, Mut Christuleen mr<
watkam,

Ia hänen paäMMllotcakaln,Hanib

wieras kowa ol' kuolemal.
ic>. Sill han meit synnist puhdisti, Ia sian
taiwasen walmisti, Siis olkam ensin murhesa,
Sitt saamme ilon Taiwasa, Kuhung Jumal
meit

auuakon.

Neb

Neljäs.
N), k.

lEsus «rmsn

aitta, ?c.

ole minulle Kilpi, losa ei ole mitän wilppi, Sun haldus itzen annan
Armos nnnulle kanna, Minun sielun tygös
«tzi, Kosta minä täälda lähden.
2. HERra sinun kätees, annan sielun tääld
lähteis, Sinä joka mun päästit, PoikaS taut
kuolemast säästt, Minun :c.
3. Tygös huudan taiwas, Auta minna
lvaiwas, Koff en woi nähd' eik' kuulla', EngH
myös. tygös mlla, Minun !c.
4. Sun poikas mun osti, Ia ristiin itzens
nosti, Hän tahto kaikk sen kauna, Taiwan
ilon meit sacma, Minun n.
5. Semähden HERra sanon, Ia ero täal<
dä anon. Aika» on minuldkylpenet, Waan
en sinuld pois heicet, Minun:c.
6. Kilin kuolema tule soman, Aa näyttä
meille otans; Ama silloin HERra Christe,la
siitä hädästä päästä, Minun :c.
7. Anna minun mennä rauhas, Ia lepo»
saada turpes, Ia sinne sänes kuulla, Kosta
sinä kästcc lulla, Minnn lc,
8- Nostac kuollet ylös, Minä olen täsa ilos,
Iloon mergät te omaan, Minä otan teidän
huomaan, Minun :c.
9, Kunnia monin kerran, Andakat aina
HMral, Pojal ja Pphäl Hengel,Sekä sm

että

että ennen, Minun sielun tpgöS <tzi, Kossa
minä tääldä lähden.

Wiides.
lEsu aina mul armos laina, Sy»
Ahriste
dämen paina, Et woisin
Wtzen
totta

woilta Synnit, an armos koita.
2. Auta minua HERra Et pääsisin kerran
Läpitzen wirran, Sen syngiän kuohun, helwe»
tin pauhun, long kestel minä jouduin. .
3. Rckoret suuret, Wanhat ja nuoret, Niin
myös ne tuoret, Joit tehnyt lienen Kaut pirun
juonen, Andex ne Jumal mul suone.
4. .Lunastajani lEsu, Sinä hoHojani wifu, Ala ,päldäni riisu Sinun ansiot kaapu,
Suo armos apu, Pyhi pois sielustan kipu.
5. En yhtä» löynny, Eng mailmas lienny,
lost apu liene, Paitz lEsus sinua, Toiwon
«ttes minua Hyljä, fitt kiitän sinua.
6>. Tahdon siis totta, Sun päällcs luotta,
Ia toiwoni lijttä. Rukoilen nöyräsi, Ettäs
.

minnust köyhäsi, murhen pidäifit laupiast.
7. HERran suuri piina, Se Weri ihan«,
Joka juori aina Meidän syymme tähden, Kärseikyll nähdän,Si!l pimall meitautuari tehden.

8. O kuinga monda, kyll Weri suonda Ia
synnin juonda, Sinä lEsu karseit; Kowtn
kyll wärisit, Kylkes on keihäll pistec.
9. Mutt lEsu tätä Ann mielesän pitä,

Koff kuoleman hätä, mun päälleni lange Ko»
win kyll tunge, Itkusi minua ilon engä.
19. Ah

,o.

Ah HCNra hurffas,Holhl> minua tus.

kas/ Kaut sinun knnuias, Synuist meit estä,
Elämään päästä, Piinas kaut helweustä.
n. Niili sanoit sinä, Ett pääsin minä, Wa»
pari siinä Ett Werens woimal, Ia piinallans
kowal, Synnist meit päästit irral.
12.
iloic, Mahdan myös riemuit,
synnit
pois
Ett
ott, In lEsu Christe, Kuin
meit kaitze, Synnist meit päästit itze.
13. O jos peljättänne, Meitä syndimme, kyl
sammlitiinne, Christuren Weri, Joka hanest
autuden peri.
eri, long kaut
14. Jos tahdot käändä, Sydämen wäändä
Kuul HErran Kändä, Wailk syndi on landa
Rastas tuin sanda, Kyll lEfus ilon anda.
1;. Katz tuhka ja ml!lda,Kmns kannat tul»
da, Ec kärsit tulda, lauge kuin heinä, Ett
kärsi enä, Maas mullax mälänet sinä.
16. Ah HErra hurskas, Kuin olet Taiwas
waiwas, Nyt huudan tygös,AuMinä
ylös,
Pyhi pois sylidini. myös.
ta nuuua
17. Mull olis wielä, Jos saisin elä, OIE«
täällä, Mon siis sulda, Ettespoisminulda

Häälliser

suures

su

Oltais sinun
18.

,

saam

sanas kulda.

Luoialle Isäll,lEsurill Pojal,la Py,

häU Henget, Mstys olkon, Kunnia lulbon,
Hän meitä aina myös kuulko».
19 Jos wineni päätän Ia toiwoni lii"
tän, Eng epäil mitan; Wait et sinä luu«
le, Kyl Jumala kule, Ia wiimein minun
aurem wZe.

20.

Nyt

2S.

hänel
Ameu

Nyt lEsu kuulkun Ia läsnä olkon, täst
lulkon, Ylistys suuri., Yrinäns juri,
sanokam wanha ja nuori.

Kuudes.
lEfuren Christuren Ylistys Wirsi.
su! Isa maan ja taiwan, ?c.
Christ, mun Lohdutuxen aino,

W. k. Kiitos olkon

H) lEsu

Sun armos minul NimeS tähden laina, Et sinua woisin oikein ylistä, Mua siihen
aum, pyhit. malmista.
2. Sä olet Tahti jalo Jacobista, Sä Kuningas siunattu Zionista, Sun Vlistyxes om>
bi maarätöin, Waan minä ylistämään mah,
dotoin.
3. Sä auring olet, joka aina koitat, Ada»
min synnin syngeyden woitat, Ia kaikki säte»
hillat winvotat, Kuin Poikas Ustol tpgöns
ottawat,

4. Sä Kuningas armosi hywydest rikas,
Kunnias Nimi suuri on ja kirkas, Ah kuule
köyhän nöyrä rukous, Ia ota korwiis kurjan

huokaus.

HERra ioka näet minun hätän,
Sun halduus mä sielun' uffon jätän, Hand
autol," puhdist, pese, kaunista, ja Morsiameres
»5i ja walmista.
6. O lEsu Isäs, Kunnian kirkas Loisto!
Walvllas sielun syngeys pois poista; ArMos
ja woimas laina minulle, Et elää woisin suo»
siox sinulle.
5.

O

?,

Tei,

?, Toisin olin siit monast murhelllnen, Kuing
elämän sul olis otollinen, Waan itzesa ei hy»
wää minusa, Siis etzin apu <u'nos sinusa.
8. Ah Jumala! sä taiwan ja maan Luoja,
Ole mun sielun lohdutus ja suoja, ArmaKda
päällen, sill «n apua; Taik wpwa misan löyd

ja lepoa.

sä siemen pyhä Isäsi, Iha«
Kukkainen
Paradisist. Togös me Lap»
naisin
pakenem,
Kuin tunnem synnin
Ewan
set
9.

O siunattu

taan waipunen.

Mä sinua siis nöyräsi kiittä mahdan,
annoit
rakkaudes taiwast maahan. Si»
Ettäs
nuus länn wct! Luondom ottamaan, Ia meil
io.

kuolemasi jällens woittaman.

long NimeS lEsusChristus tietä anda,
woideld
olet sir kuin meit paranda, O»
EttS
petta, hallitzee ia sowim, Ia niin meil Luna<
ftuxen toimitta.
12. Sinä olet sielun fulhainen jalo, Kirk,
kambi kuin Auringon kirkas wals, Sinus on
isthin korkein Jumalan, Kuin Engeleild myös
ii.

halull katzellan.

13. Ei kengän ol wiel sano ennättänyt, Kuing
liene synnyttänyt lumaludensa ril,
kaudesta, Pojarens ijankaikkisudesta.
74. Sa Neitzyest Mariasi Luondom otlan,
Tahdoit ja niin Lihasas edes tuotta Sen A»
damis kadonnen «laman, longs woitit jallens

Isä sinun

kahleist kuoleman.

15. MW

Miehudes siis se pensas on, jos tuli,
lumaluden palaa, eik sen wuor kulu, long
15.

kuut meit tuiwi puita tuorehix, Saata, ja
rakkaudes palawix.
16. Sä Aronin kulostawainen sauma;Meit
jotka kuiwat ollet olem kauwan, läll saata
sinus hedelmöitzewir, Nesieestäs tehden meit

sallisix.

17. Siis päälles kaiken toiwon,turmanpa»
nen: O lEsu! sinuld hädäs awun saanen, sil
sinä armon lähde wuomwa/Mull wirwoturen

runsan

tuottama.

sun

kyllä tnm saanut, Ia
is. Salamoi, on
julistanut.
Wiisaudes sinua
David jo sinull
Myös
Kiitos Psalmeisa,
weisaa kaumst,hartas hergesä.

O siliä Wiisauden lähde jalo! luma<
lan Walkeuden kirkas walv! Sielusan itzes
osot, kirkasta; Sir kM sun Sanas sinun
19.

«dista.
20.

Sinus

Isa on,

hywäl suosiolla; Sun

myös ilos ihmisten kans on Dlla, Siis paalien
köyhän, kurjan armahda, Ia puolten armoNi»

seft katzahda.
23. I«malisus on aiwan waja minus,Kui«
tengin pyydän aina rippu sinus, Kuin olet
apu, aumus maärätöin, Eht minä heikko;
huono, kelwotoin.
22. Siis sinä armon runsas lähde minus,
Aukene ja myös ulos wuodat sinus, Niin minun hywin käy, ja sydämen Mä ilol hartast

tpgös nostanen.

28.

Ah

23. Ah anna mun kuin lapsen «'henkäyttä,
Wastahas, ettän armon mahda» löytä, Sy»
dämen mieles jällen ojenna, Kaus kurit ja
mun kuorman huojenna.
24. Ah opeta mua henges elämähän, Si<
null ia oman tahton kieldämahän. O lEsu
ole minus wäkewa, Niin sinus olen iloil nä»
kewä.
25. O lEsu anna minust kaikki kauwas
jäädä! Kuin minua sinust pyytä wäärään wiedH. Ann ettän aina kunniar sinulle, Uhraisin
kaik kuins lainac minulla
26. Mul Nimes,lEsus Christus, anna tu»
ta, Ia niinkuin Paimen minnst waarin otta,
Ett koomri wiimein tulisin, Engelis joukkoon
Lammas huonesecn,
27. Suo silloin Mhda pyhät Kajwos fiM,
O Jumal! älä sitä minuld kiellä, Ett saisin
sinua kiictä iloisesi, Jo tääl ja siel sit ijankaikki scsti.

Seitzemas.
W. k. lEsus kunnian kruunun kanda,

ilon, elämäni

ic.

lEsns minun kun«
tawaran, Korwaas
Kosta laxos kyynelden,
z

cx) nian, Minun paras

om kurjan ääni,
Tygös HERra huutelen.
2. Ihmiset muui rakastamat, Mitä tnrhutt'
mailma, Edestuopi kamala, Haluiftsti noudat»
tawat Kuloa, raha, kunnia; lEsus waan
mul.
I. Usto

g Ustowalsten kaikkein pitä/ Murhen laros
hapia Kuiceng on mut
kärsiä, Ristii,
ilo siitä, Että kaikki muutetaan, Iloon suuren

.iaiwahan.

4. Maikka wiela minua waino,Wieras
häijy mailma, Satana myös kamala, Kuiteng
olet lEsu aino, Minun siilun lohdutus: Pois

walims.
siis waikia
Tykönas
o lEsn rakas, Taidan olla
5.
Mwasa, Lewos suures ilosa, Apu olec joka»
paikas; En siis surmaa kuoleman, Pelka jul-

mut sacanan.
6. Wuodatella kynneleitä, Saamme taallH
yldaisest, Murhelti myös sydäinest, Kuiteng
lohdutta meitä, Ett ne owac luccut, Leiliin
HERran korjatut.
7. Autuas siis kuin HErraan luotta, HM
on ilo suuri täal, Suuremb wiela taiwan pääl;
HERra hanel awun tuolia, Elamas ja kuo-

se

Wierahas ja Isän maas.
Ia kuin wihdoin wiimeii, tule Hetki ko»

lemas,

8.
wa kuoleman, Minua täälda ottamaan, Sie»
lun huuto silloin kuule, Wahwist, auta iloi«
lest, Pojes nukku sydamell.

Kahdexas.
W. f. Nyt psliwä

3n!?inull
miinist

wahwista.

«des kulun on sc.

lEsu

puhdas sydän .luo, Si<
Henges walo minul suo, Pois
synnit ahdista; Mua totudesas
?.

Sun

2.

sinua

Sun «ttts owen awajan, Käy ty>,
halajan, Woimallas täytä sydämen,

Mua kiinit siihen yhtehen.
'3. Ett Nimes suurta kunnia, Woin edesaut»
ta, Jumala Minun sielun synnin wioist pääst,
Ia towaS kuolion hädäs sääst.
4. Mun kantzcm seiso sodasa, Mua wahwist
ustos, toiwosa, Mul lisä hwä kärsimys/ Pois

poista wastoin käymisys.
5. Aut unhotaisin turhutzen, Pyrkisin perän

autuuden, Ia wilmeiseldä taiwahas, Ka»
tzella saisin Kunnias.

