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W Uusi Jumalinen Weisu/

nyl kaikki ihastumat, Tuleman
kewän kauniur, elämään

riemastumat, Luodut' kaitt suwen tuomat,
Joka lindu lendä, Kumpanins kanS, Meri,
Metz' pauha iloisans, Ia »loista sydandä
kanda.

2. Ain HERran Pyhän säatyns suori, Niin
kauwan kuin mailm.i Hänen edejäns on
'jokapäimä nuori, Walkc muutoret tapahm
meisä Syryn talwen, on joka wusn Su»
wen kewan ain edes tuon, Se HERran siu»naus

3. Suwi raukene suwen suloifuten, Ia mUr-
he kewäisen päiwän, Koff» nähdän
kukkaiset, Niimlla ja kedolla käydes, Minun
rumin on kuin kylmä jä Kulin sydämen sisallkäypi kyllä, Eiv' palama päiwä sitä lämmil.

4. Kost muut leikitzewät wertaisens kans,
Ia ilolla wimäwät aikanS, Minun täyty olla

ain



ai» alallans, tasa ja joka paikas, Koffa pu-
heilla puhutan selkiäsi Lähden ulos ilost le»
wiast, Sydän kuicengin itke ja huoka.

5. O suloinen sulha lEsu Christ, Minun
yltan ystäwän armas, Rukouxen puolcn kor»was kalilst, Waikka se «viipyne kauwan',
SanoS kerta wiel: mun sielulleni Via tahdon
suV omista mielellän, Kihlata sua armos ja
ilos.

6. Armosta ojenna ulos kätes,Laffe se kau»
laÄen kaunist, Hala mua kostan tulen eteeS
Sairas olen rakkauden taudis, Että murhm
wiel sydämmen kätkis, Anna minullen suuta
tääldä E«nb' itänäns epäile sitä.

7. loK ilo sytky svdämehen, Makia kuin
suloinen suwi, Anna löytä jällens ylkamiehen,
Joka on poiskadonnut juuri, Päästä hänen
kantzans katzeleman, Sitä tchtywä suloista uut-
ta wuotta, ja sangen kaunista elo.

8. lost Isan Jumalan olkon Kiitos, Po»
jan ja Pyhäll henZell,)Kuin wahwana pitä
aina liitons, Mitä hän lupais kerran, Wa»
pahc meit köyhiä sondisi, Wie meit elämän
mieleS, jälken, Ensin täald sm Taiwan ilon
Amen.

.Toinen yxi surullinen Weisu.

mahta ihminen, Joka on köyhä
syndmen, Ylitzen tain surkian elon, Iamyös murhGsen menon.

». Taäl



2. Taalla on aina murhen pesä, Olis wl<
wi eli kesä, Tain kyll itze kukin tiltci, EikH
taida loisin lyötä.

3. Kosta ihminen äitist syndy. Itkemän hän
ensist oidy, Tietä :« nheseen tulewans Ia suu»
ren waiwan luorawnns.

4. Kasma kuin kedon kukkainen, Eli myös
yxi lehtinen, Hulludes wietläpi aikans, Eik
wälttä taid' surma paikkans.

5. Koffa wähangin woimanS tule, Murhen
koht haikkian mle, Täs synnin suruises laxos/ja mailman pahas maxos.

6. IZo ei ele lapsudes, Waan suru murhe
kaswaes, 110 ei kest ijäll löytö/ waan mur»
hen kans on paljon työtä.

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

8. IloVNpoijesranwennut, Ia plrZti tyh»
jär lauwennue, Taudit kiwut wallan saowat
Synnin myrcky tuollon haawat.

9. Murhen siiatta suuri kyöhyys, Murbmsaaua wiheljäsys, Murhen suntis
Murhen suuret ahneudet.

iv. Murhet on joka ihmisell, Ensimmäisel ja
wiimeiscl, Michil, waimoil, wanhoil nuoril,
Drengeil piikoil, pienil suurit.

n. Sillä täällä on am suru hautan, Pal«
kar annecan wahwa lauta, Murhe ombi Isöll
äitil, pimil lapsill mewaW.

12. Do«



12. Kuolema wiimein ambu nuolens, Mei<
hin ja korjapi puolels, Eroitta toisen toise-
stans, Miehen ia waimon lohdastans.

13. Silloin meidän murbem loppu, Waan
jällen jäneil tule hoppu Murhe on sit heidän
leipäns, ja kuumat kynel't särpimens.

14. Kylmää svdändä kandelewat Surun wir-
tH laulamat, Hilmat myös wettä wuotawat,
Sydämesi raffast huokawat.

15. Kuikuttawat kun kurkinen, Eli lindu
pieni metnnen, Huokawat itkein astudeS, Maa-
tts nostes st'dcs.

16. Nällä Eriste sinul walitan, Jopa nyt
wineni lopetan, Lohdut HERra lEsu meilä
M meit köyhiä pois heitä.

17. O HERra lEst> lohduttajan Ia kaikest
murhest wapahtajan, Meitä sinun köyhiä lap«
sias, Ilon saat' Isä laupias.

18. Kusta kiitost ain weisamme, Ia woiton
lvimä keilamme, Isäll, Pojall, Hengell h>
wäll, Koko Kolminaisudell Pahäll, Amen.

Kolmas.
<^35 Ihmisen elämän surkeudest, Kuolion ja

taudin kowudest, Alkoin ms löhyest
weisata, Ia tämän wirren teisatä, O wieras
kowa kuolema.

2 Silnnit monen wmä wuolawat/ Ia sy»
dsmel haikiast huokawat, O kuolema juimu-
d«ns ylitzen, 10l käwelel kaikiin Mitzm, O
wieras kowa kuolema.

3-M-



3. Yhden sinä temmat tuonellan, Maan toi-
nm jäapi huoleman, Kylmää sm sydändä kan-
delee, Ickun ratk wirtä laulee, O wieras ko-
wa kuolema.

4, Nappat myös poijes wanhemmat, I«
lapset jäwät pienimmät. lotk woi woi yhlm
huutamat, Ia suruisel sydam«l huolawat, O
wieras kowa kuolema.

5. Sit kurjat kyliS kuikuttellen, Käywän kui»
kurjet kuikutteNen, Ei turma enä kuin linduisel
lotk lendämäl, lahle huomeneld, O wieras ko-
wa kuolema.

6. Koff siis muut ilola laulamat, Ia riemu
wirtä pauhawat, Silloin heit murhe murtele,
Ia suru sydämen rundele, O wieras:c.

7. Lestein Ml moni hyppele, Ia orwoi
parkoi lykkele, Joit aitä pyytä suojella, Kuin
kana poikians warjella, Ö wieras 3c.

8. Tai todex kyll nähdän pikaiseld, Kulng
kuolem temma pois äkild Monen kuin aina kä»
keile, Monda wuot eläxens arwele, O wieras
kowa kuolema.

9. Maan älkäm m« näihin luuttuko, Eik
ustost kostan puuttuko, Mut Christureen lur-
watkam, Ia hänen päällens luottakam, Hämb
wieras kowa ol' kuolemat.

iy. Sill hän meit synnlst puhdisti, Ia sian
taiwasen walmisti, Siis olkam ensin murhesa,
Sitt saamme ilon Taiwasa, Kuhung Jumal
meit «ullakon.

Nel



Neljäs.

W. l. lEsus armon «ilta, ie.

ole minulle
tän wilppi, Sun haldus itzen azman

Armos minulle kanna, Minun sielun tygös
etzi. Kosta minä täälda lähden.

2. HERra sinun käl«s, annan sielun täclld
lähleis, Sinä joka mun päästit, Poikas laut
kuolemasi sääsit, Minun :c

z, Tygös huudan taiwas, Aum minua
waiwas, Koff en woi nahd' eik'kuulla, Engä
myös tygös tulla, Minun :c.

4. Sun poikas mun osti, Ia ristiin itzens
nosti, Hän tuhto kaikk sen kautta, Taiwan
ilon weit facma, Minun:c.

5. Semähdui HERra sanon, Ia «ro tää!»
dä anon, Aikan W minuld kpl putet, Waan
en sinuld pois heittl, Minun lc.

6. Kuin kuolema tule soioan. Ia Näyttä
meille otans; Auca silloin HERra Christe, Ia
siitä hädästä päästä, Minun sc.

7 Ann minun mennä rauhas, Ia lepvo
saadll lnrpes, Ia sinne äänes kuulla, Kostasinä kässet Minun lc.

8. Nostat kuollet y'öS, Minä olen täsä ilos,
Zleon mengät te omaan, Minä otan teidän
huomaan, Minun Zc.

9. Kunnia monin kerran, Andakat oina
HERral, VoD ja Pyhä! Hmgel, Sckä tt

eits



että ennen, Minun sielun tygös etzi, Kosia
minä läaldä lähden.

Wiides.

A hriste lEsu aina 'mul armos laina, Sy»
dämen paina, El woisin lona Vlitzen

woilta Synnit, an armos koita.
2 Auta minua HERra Et pääsisin kerran

Läpitzen wirran, Sen syngiän kuohun, helwe»
lin pauhun, Jona kestel minä jouduin.

Z. Rikoxet suuret, Wanhat ja nuoret, Niin
myös ne tuvret, Joit tehnyt lienen Kaut pirun
juonen, Ander ne Inmal mul suone.

4. .Lunastajani lEsu, Sinä holhojani wi«
su, Alä päldäni rilju Sinun ansios kaapu,
Suo armos apu, Pyhi pois sielustan kipu.

5. En yhlan löynny, Eng mailmas lienny,
lost apu liene, Paitz lEsus sinua, Toiwon
«ms minua Hyljä, sitt kiitän sinua.

6. Tahdon siis totta, Sun paälles iuotta,
Ia toiwoni lijttä, Rukoilen nöyräsi, Ettäs
minnust köyhäsi, murhin pidäisit laupiast.

7. HERran suuri piwa, Se Weri chana,
Joka luori aina Meidän syymme lahden, Kär»
sei kyll nähdän, Si!! piinall ineit autuari tehden.

8. O kumZa moldi', kvll suonda Ia
synnin Snia lEsu karstit; Kowin
kyll wärifit, Kyikes on keiliäll pistet.

9. Mutt ITsu tätä Ann mielesän ?'>ä?
Koff kuvlsman hätä, mun päälleni lange
win ?y!l tunge, Itkusi minua ilon enga-

-10. Ah



10. Ah HENra hurssas, Holho minua tus-
kas, Kaut sinun klnmias, Synnist meit estä,
Elämään päästä, PiinaS kaut hilwetistä.

ir. Niin sanoit sinä, E« pääsin minä, Wa-
paxi siinä Ett Werens woimal, Ia piinallans
kowal, Synnist meit päästit irral.

12. Päällisex iloit, Mahdan myös riemuit,
Ett synnit pois ott, Ia lEsu Christe, Kuin
meit kaitze, Synnit meit päästit itze.

IZ. O jos peljättänne, Meitä syndlMM<,kyl
sammutanne, Christuxm Weri, Joka hanesteri, long kaut saam amuden peri.

'4- Jos tahdot käandä, Sydämen wäändäKuul HErran äändä, Waikk syndi on landa
Raffas kuin sanda, Kyll lEsus ilon anda.

i;. Katz tuhka jamulda, Kuins kannat kul-
da, Et karsit tulda, lange kuin heinä, Ett
kärsi enä, Maas mullax mätänet sinä.

16. AHHErra hurstas, Kuin olet Taiwas
Minä suures waiwas, Nyt huudan tygös, Au-
ta minua ylöS, Pyhi pois syndini myös.

17. Mull olis wiela, Jos saisin elä, OIE<su täällä, Anon siis lulda, Ettes pois minulda
Ouais sinun sanas kulda.

:8. Luojalle JM, lEsurell Pojal, Ia Py«
bäll Hengel, Ylistys olkon, Kunnia tulkon,
Hän meitä aina myös kuulkon.

,9. loS wimni päätän Ia toiwoni lii»
tän, Eng' epäil mitän; Waik et sinä luu«
le, Kyl Jumala kule, Ia wiimein minun
auxeni tule.

20. Nyt



20. Nyt lEsu kuulton Ia lasnH olkon, täst
hänel tulkon, Ylistys suuri, Yrinans juri,
Amen sanolam wanha ja nuori.

KuudeF.
lEsuren Chrlstu,etn Ylistys Wrsi.

N. k. Kiitos olko» sul Isä maan ja taiwau, ,c.

H) lEsu Christ, mun Lohdutuxen aino,
Sun armoS minul Nimes tähden lai»

na, Et sinua woiim oikein ylistä, Mua siihen
auta, pyhit, malmista.

2. Sä olet Tahti jalo Jacobista, Sä Ku»
si!inaltu Zionista, Sun Mstyfes om«

b> mäarälöin, Waan mna ylistämään mah,
datoin,

3. Sä aurina olet, joka aina koitat, Ada-
min synnin syngeyden woltat, Ia kaikki säle»
hilläs wirwotat, Kuin Poikas Usiol tygönS
ottamat.

4. Sä Kuningas armosi hywydest rikas,
Kunnias Nimi suuri on ja tirkaS, Ah kuule
töybcn nöyrä rukous, Ia ota torwiis kurjan
huokaus.

5. O HERra joka näet minun hätän,
Sun halduus ma sielun' uston jätän, Händ
auta, puhdist, pese, faunista, ja Morsiamexes
nai ja malmista.

6. O lEfn Isäs, Kunnian kirkas Loisto!
Walollas sielun syngeys pois poista; Armos
ja woimas laina minulle, Et «laH woisin suo«
sior sinulle.

7. Toi-



7- Toisin o! n siitNlonasimurhtllinm, Kl!ling
elämän sul olis otollinen, Waan itzejä «i hy,
waä minusa, Siis etzin apu ainos sinusa.

8. Ah Jumala, sa taiwan ja maan Luoja,
Ole mun sielun lohdutus ja suoja, Armahda
päällen, sill m apua; Taik turwa misän löyd
ja lipoa.

9. O siunattu la siemen pyhä Isäsi, Iha<
naisin Kukkainen Paradisist. Tygös me Lap,
set Ewan pakenem, Kuin tunnen» synnin mu-
taan waipunen.

ic>. Mä sinua siis nöyräsi kiitta mahdan,
Ettäs annoit rattaudes taiwast maahan. St'nuus tann wetä Luondom ottamaan, Ia meil
kuolemasi jällens woittaman.

i 1. long Nlims lEsus Christus tietä anda,
Etts woideld olet six kuin meit paranda, O<
petta, hallitzee ja sowita, Ia niin meil Luna«
sturen toimitta.

12. Sinä olet sielun sulhainen jalo, Kirk-
kambi kuin Auringon kirkas walo, Sinus on
istuin korkein Jumalan, Kuin E"geleild myös
hallit! katzellan.

iz. Ei kengän el wiel sano ennättänyt, Kuing
Isä sinun liene synnyttänyt lumaludensa rik-
kaudesta, Pojarens ijankaikkisudesta.

14- Sä Neitzyest Mariasi Luondom ottan,
Tahdoit ja niin Lihasas edes motta Sen A-
damis kadonnen elämän, longS woitit jällens
kahleift kuoleman.

15. Mi>



! «5. Michudts siis se pensas on, jos tuli,
lumaluden palaa, eik sen wuor ku!u, lonZ
tauc meit kuiwi puita luorchir, Saata, ja
rakkaudes palawir.

6. Sä Aronin kukostawainen sauwa; Meic
jetka kuiwat olet olem kauwM, Jää saata
sinus hedelmöitzewir, Nesteestäs tehden meit o-
sallisix.

17. Siis päällts kaiken wiwon, turwan pa»
nen: O lEsu! sinuld hädäs c«wun saanen, sil
sinä armon lähde wuotawa, Mull wirwomxenrunsan monawa.

18. Salamon on sun kyllä tuta saanut, Ia
Wiisaudes sinua julistanut. Dnvid jo sinull

Myös weisaa launist, har»
las hengesa.
- 19 O sinä Wiisauden lähde jalo! Juma-
lan Walkeuden kirkas walo! Sielusan itzeS
osot, kirkasta; Six kuin sun Sanas sinun
todista.

20. Sinus Isä on, hywäl suosiolla; Sun
myös ilos ihmisten kans on olla, Siis paalien
köyhän, kurjan armahda, Ia puoleen armolli-
sesi katzalM

21. lumalisus on aiwan waja minus, Kui>
tcngin pyydän aina rippu sinus, Kuin olee
apu, autuus määrätöin, Ehk minä heikko;
huono, kelwotvin.

22. Siis sinä armon runsas lähde minus,
Aukme ja myös ulos wuudat sinus, Nun mi'
nun hywin kay, ja sydämen Mä ilol hanasi
lygös nostanen.

23. Ah



23. Ah anna mun kuin lapsen itzen täyttä,
Wastähas, että» armon mahdan löytä, Sy,
däluen mieltS jälken ojenna, Kans kurit ja
mun kuorman huojenna.

24. Ah opeta mua henges «lämähän, Si-
null ja oman tahlon kieldamähän, O lEsu
ole minus wäkewä, Niin sinus olen ilonnä-
keVä. '

2f. O lEsu anna minust kaikki kauwas
jäädä! Kuin minua sinust pyytä määrään wie»
da Ann että aina kunniar sinulle, Uhraisin
taik kuins lainat minulle.

26. Mul Nimts, lEsus Christus, anna tu-
ta, Ia niinkuin Paimen minust waarin otta,
Ett kootupi wiimein tulisin, Engelis joukkoon
Lammas buoneseen.

27. Suo Doin nähdä pyhät KaswoS siellä,
O Jumal! älä sna minuld kiellä, Ett saisin
sinua kiittä iloisesi, Jo tääl ja siel sil ijan»
kaikkifesti.

Seitzemas.
W. k. lEsus lunnia» kniuo:!» kanda, «c.

ilon, elämäni, lEsus minun kun-
ex) nlan, Minun paras tawaran, KorwaaS
oca kurjan ääni, Kosta laros kyynelden,
Tygös HERra huutelin.

2. Ihmiset muut rakastamat, Mitä lurhutt'
mailma, EdeSluopi kamala, Haluisesti noudat»
tawat Kulda, raha, kunnia; lEsus waan
mul tawara.

3. Uffo



3. Ulkowaisten kaikkein pita, Murhen laros '
kärsiä, Ristii, pilkka, häpia Kuireng on mul
ilo silta, Että kaikki muutetaan, Iloon suuren
taiwahan.

4. Waikka wielä minua walno, WieraS
häijy mailma, Sacana myös kawala,Kuiteng
olet lEsu aino, Minun sielun lohdutus: Pois
siis waikia walilus.

5. Tykönäs o lEsu rakas, Taidan olla
lurwasa, Llwos suureS ilosa, Apu olet joka-
paikas; En siis surmaa kuoleman, Pelka jul»
mut satanan.

6. Wuodatella kynneleitä, Saamme täällä
yldaisest, Murhetti myös sMmest, Kuiteng
lohdutta se meitä, Ett ne owat luetut, Leiliin
HERran korjatut.

7. Autuas siis kuin HErraan luona, Häll
»n ilo suuri tM, Suuremb wiela taiwan päal;
HERra hanel awun tuotta, Elämäs ja kuo?
l«mas, Wierahas ja Isan maas,'

8- Ia kuin wihdoin wiimeln tule Hetki ko-
wa kuoleman, Minua tääldä ottamaan, Sie,
lun huuto silloin tuule, Wahwist, auta iloi-
sesi, Psjes nukku svdamell.

Kahdexas.
W. k. Nyt piimi edes kulun on »c.

8»/?inull lEsu puhdas sydän luo, Si-
»un Hlnges walo minul suo, Pois

lninust synnit ahdista; Mua tomvesas
wahwista.

2. Su '



2. Sun ttees owen awaian, Käy tygön,
sinua halajan, Woimallans täytä sydämen,
Mua kiinit siihen yhteyen.

3 Elt Nlincs suurta kunnia, Woin edesauti'
ta, Jumala Mmun sielun synnin wioist päast,
Ia kowas kuolion hädas säast.

4. Mun kantzan seiso sodasa, Mua wahwist«stos, tpiwosa, Mu! lisä hywa kärsimys, Pois
poista wastoin kaymisyg.

5. Aue unhotaisin turhuden. Pyrkisin perän
aumudm, lawiimeistldä taiwahas/ Ka-^tzella saisin Kunnias.


