
Jumalista/ kaunista/ lohdullista

Mailmas nyt kalkki chastuwqt,
Watitta mahta ihminen M tc^

Kotm.lS,
IhmM elämän surkeudest/ 3c..

Nsiiäs,
HERrö, ole minulle kitplj :c.

Wiides
OhristeZEsu! aina Mull armos 3t..

Ku des
OlEsuThrist/MMLohdutuxen3c.
lEsus ilott elämän/ 3c..

Kahdems,
Minull lEfu! puhdas sydän luo, :c.

PMdätty Wuonntj l Bc>9.





dn Uusi MMM Weift.

3/ fGMtckai nytkaikkiSast>,wat, E,l-«yätt
ttwän sam>iutt Wastuudest lämM

Ninastuwat. Luodut koikt'i suwen bwwät,
Jo a lihu lOdä kan?,. M r ,

MH pautza iloisans, Ia iloista sobänöHkand'
, 2 Uin HMra Pchsn säätons suoii. Niin
Joun a», kuin mailmaftjfo, HHnin «desöns ön
jofaMiwä nuotta Waikk' muMitl IaMMwtisä Syxyn, ialwen, on iöka wuon Su<
ven, ke>M ain «des-tuo», Sen HERrutt
siunaus suun.
, <3- Suwi r uk«ne suwm suloisulen. Ia mur»
h? kLwäi'n Mwän, K ff« nshdä!«
tukkmset, Maulla ia kedolla kchdes.
ruumin on kuin t..lma iää Kuiu sydämen
Wpi kyllä Eip paickvapHilvä M lömWt.
. 4- Koff muut leit!tzMt wertmstns kans.
Ia ilolla witttswM «ltans, Minun täyty o3a

ain



ja joka paikas, Koska M
heill puhutan selkiä!?, Mdm ulos ilost l«-
wiäst, Sydän kuiteng ick?e ja huokaa.

5. O <lttoin«N'sulha ICm Christ, MinM
ylkan ystäwän armas, Nnkolyien puoleen kor«
was kallist, se wiipyne kamvan',
Sanos letta wiel, mun fieluNen: Mäsun omista mielellän, Kihlata fua armos ja
ilos.

6. Armosta ojenna ulos Mes, Lasse stFan-
lallen kauuist, Hala mua kostan tulen etees,
Sairas olen rakkauven tauöis, Että mmhen
wi«l syVämen kätkls, Anna minullm suuta
töäldH löhteis, Emb' ikänäns «Me siitä-

7. lost ilo sytty indämchen, Makia kuitt
suloinen suwi,Anna löytä jällens plkämiehen,
Idka on poiskaöonnut juuri; Päästä hänen
kantzas tatzeleman, .Sitä tehmä suloista uut-
ta wuotta, ia sangen kaunista eloo-

-- lost Isan Jumalan olkon Kiitos, Pe«M ja Pyhälle Hengck. Kuin wahwana vitH
aina liitons, Mitähän lupaiskettan, Wa-
paht nmt köyhiä syndisii, Wie meit elämän
mieles jällen, Ensin taälö sm Taiwan iloon,
Amen.

Toinen M fumllinen Weisu.

Maalitta mahta ihmimtt, joka sn köyhs
syndinen, Ylitzin tain surkian elon. Ia

myös muchellisen menon.
2. Wl



s. TMH o», mna munhen pesä, Olis tal,
wi eli kesä, Toin kyll itze kukin tietä, Eikä
taida toisin löptä.

3. Kosta i.dminm äitisi, syndy, Itkemän hän
«nsist yldy, Tietä muryesten tulewans Ia suu,
fen waiwaan joucuwnns.

4- Kosiva tuin kedon ktckkainen Eli myös
yli lehtilun, Hutludes wiettävi aikans, Eik
N>älts taid surma»paikkans.

5.
kohm haltiaan tm«,Tas symunsuruifts laaxos,
Ia mailnian pahas nni^s.

6 lioo ei oie lapmdis, Waan suru, murhe
kaswais, 110 ei klffijäil loptä, Waan mur.
hen sias on puljon lpöiä.

?. Ilooni ol« moimuhes, Waan siru, mur,
he eläes, Tätä ei ole wanhudes, Waan mur«
he woiman puultues.

8. 110 on pojeZ pauwennut, Ia peräti tyh»
jär lauwennut Taudit, Kwui mallan faawat.
Synnin mprkkp, ruoUon haawat.

Z. Murhen kautta suuri tophyS, Murhensama wiheWsys, Murhen suuret sairaudet,
Murhen suuret ahneudet.

is. Murhett on joka ihmisell, Ensimäisell
ja wiim«is«ll: Miehiä wcnmoiil, walchöll!,,nuo-
M, DrengeiU, piitoill, ptemll, suu.rttl.

ii. Sillät«Mä on ain suru, hautaan Pal.
far annelan wahwa lautta, Murhe ombjlM,
Hnlll, Pltnill lapsltl innwailU.

'3. Kuo,



5«. KuoKma wiimein awbit Mol<ns,Mei»wn ja for/ pi Erona toisen toift,
st s Mien«i. l>« »vaimon kohb„:stans.

iz. Sckoiu meidän Waan.
jHlken jänelll tule hoppu, Murhe on Zt h-idät,
«ipäns, Ia kuumat s-rrl-n., s-

-14 Kylmää syhändäkandntwat S run wie»
ts luulawat, G»lmä: myhs mettä wuvtaMat,
Sydäm«»t rastasi huokawat

15, Kmkmlawa- kmn kurktnm. Eli lindu
p> ni metti)en< Hurkawat ilk<ln astM«z,Ma»'
teS, nostie, isi!.deS.

ls, N^i'H, Ehflsie.' sinull walita. Jopa nyl
l'Man. johdut. HERralEsu! meitä,

M me> köubi i pois hena.
,7 O HERc HEm iobhmtaja,la kaikest

murhtst lvapah:aja, M?na si,mn köyhiä lav».
slas Zlorn saat' Isä. lwvtas!

18 Mtost ain lV<!samme,la «voiton,
wirtta keisamme, FM Pvjull, HelWll hy,

Koko KolminaisicheU Pphäll, Am n.

Kolmas..
<5,

«lchnän furkeuhst, Kuollen ja
kowudest, Alkoin mä lyhyesi

Za zamän wirrm kcisata, O wieras
kowa kuolema

2. Silmät monen wM wuotwvat, Ia sy.
dämell haikiast huokawat, O kuolema! julmu-
des ylitzen, 101 l käweltt (aikain MWn
O wieras kozya kuolema.

3> Vh'



z. Mdm sinä ttWtat tuonellan, Waan toi«
mnjääpi huoleman, Kylmss sitt syd«lnd.i kan-
Kelee, Itkun ra,tk wirtä laulele, O wieras k«,
«va kuolema.

4 Nappat myös poijes wanhemmat, I«
lapset iäwat pjeninunät, Holr woi woi yhteen
huutamat, Zä suruisell sudämell huZkawar, H
wieras kowa kuolema.
"5. Sitt kurjat ruiKtteNeu, Käymät kuin

kurjet tuikutellen, Ei turwa ens kuin lindusell
lotk lendämän lähte hnomeneld, O wisras lo-
»va kuolema.

6. Kost siis mum ilojsa laulamat, Ia nemu-
ivirts pauhawat, Silloin heit murhe murtele
Ia suru sydämen nmdele, O wiecgs kotw
kuolema.

7 Lestein pHäN moni hyppele, Ia orwo»
parkoi lykkele, Joit äiti pyytä suojella, Kuin
tana poikans warjella, O wieras lc.

8. Tai todex kM nähden pitaiseld', Kuing
kuolem temma pois ä.kily Wonm tuin aina
teite, Monda wWt«larsns a3wele, O wieras
kowa kuolema.

9 Waan älkäm ml näihin suuttuko, Eik
kffost kystan puuttuko, muti Christurchen tur<
D Utmn, Ia hänen päällens luottalam,Hämb
»vieras kowa ol' kuoleman.

zy. Vili hän mut synmsi puhdisti, Ia sian
tajM.is walmistl, Siis clkam ensin murhesa
Sitt samme ilonTalwaasa, Kuhung Jumal
Mit guttakon.

Ncl-



Neljäs,

V- k. lEsus armo», aittq, le<

ole lwstun kilpi, Ipf' Hl ole mi,
län wilppi, Hun b lbuns ltzm an, an,

Ilcmos mlnull n.,, Mmun jtclun u>M
etz!, Klst' n a chöldä ladd»

2. HERral si..uy kälees, si«lun ta, ld
löhteie, Pi!!ä zokä mun päästit, Do:cus l ut

>"ääsi.t, Uumn :c
3 Tvgö iatwaas/ minus

walw.ch, Koff n, wol ' l)d' c ' kuulla,
« ois cooös M n ni ;c,

Gua Mk s »un o»n, I' ristii: itzens
nosti, Hän tahto kaitt se kautta, Taiwass
ilon m?jt saattn, M nun !?

5 Sentähden HERra! sanon, Ia ero? tM»
dä anon, on nmmld krl! pei ett, Waass
?n sinuld puis heitett, Minun ,c.

6. Kuin km lema tule: sytaan, näyttä
nieMe ota» s; Auw Uoin, HERraChriste.lq
siltä hsdästH pMH,,Minun ?c

7 Aura minun Ml"l<j rauhas, Ia lepoy
sada t rpes. Ia sinne äänes kuulla, Kvssasinä ksffei tulla, Minun:c

8, Nostat kuollet ylös, Minä ylen täsä iloL,
Iloon-me-HU te emaan, Nina otan teidän
huomaan, Mmun ?c.

9. Kunnia monin kerran, Andakat aina
HMM, Pyjäll jaPMll Hengck, Sckä M

ettst



pttL ennen, Minun sielun lygös etz', Koffizn,mä tMldä lähhen,

Wiides.

M Wsst ZEsu! aina MuN armoj laina Sy<
tzämltn wolsin totca DUtztN
; Synnit, ann axmps koilta-
Autta mMua HERra! Ett pääsisin kerran

Pn wjrraA, Hm iyngiäl, Fuohun, Hel?
wetln vauhu'', long kest?l minä jouduin.

3. Moret suuret, Mnchai ja nuoret, Niin
ylyy" ne tmret,lolt tehnvt lienek Suut pirun
juonen, A dx i>< Jumal mull suon?.

4, ~L-m st jani AEsu, Sinä holhojani wi<su, Mä Mhäni pilu S'nun ansios kaapu.
Euo arl.os apu, Pyhi pois sulujlan kipu.'

; En yoläli löynny, < ng mailmas tienny,
lost apu liene, Paitz M>u! sinua, Toitpon)
tzttes minua Hollck, sttt k>i;än sinua!

6. Tahdon sus wtta, Sun pUlles luona,
Ia tolmoni lima, R'ckyl!?n Ettäs
Mnust köyhäsi, M ichcn pldäisit laupiast.

8. HERray suuri piina, Se W«ri ihana,
I»?a juoxe aina meiyän syymme tähden, Mr'.
seikyll nabd«n,Slll piinall meit autuaxi tehdyn,

8. O kuinga monpa Kvli Mrilusndalaspmnn juonda/ Sinä lEsu karstit z Kovin,
kpll wäpsit, Kvlkcs on kciM pistet.

9. Mutt lEsu, tätä Apu nuelesän
Koff kuoleman hätä, Mun päälleni lauHu Ko?
Wn lyll tunge, Itkust minua ilols engä

3G W



ly. Ah HTRra hurffas, Holho minua tus,
kas, Kautt sinun kunnias Gynnift meit estä,
Elämään päästä, PiinaS kautt helwelistä.

ii. Niin sanoit sinä/Ett pääsin minä, Wa-
pari siinä Ett Heres woimall, Ia piinallas
tvVall, Synnist meit päästit irrall.

i». Päällisex itoit, Mahdan myös riemuu,
Ett synnit pois ott. Ia lEsu Chnste, Kuin
weil kaitze, Oynnist meit päästit itze.

12.0 jos p,ljättänne,M<itä syndimme,Kyll
sammuttanne, Christuren Werl Joka hänest
<ri, long kautt saam autuuden perii.

14. Jos tahdot käsndä, wäändä
Kuull HErran äändä, Waikk syndi yn kanda
rastas lmu sand<i, Kyll lEsuS ilon anda.

l 5. Katz tuhka ja mulha, Kuins kannat kul.
haa, Gt kärsit tulda, Länget kuin heinä) Elt
kärsi enä, Maas mullar mätänet sinä-,

16. Ah HErra huxstas,Kuin olet taiwaas,
Minä su res maiwas, Nyt huudan tygös, Au-
ta minua ylös Pyhi pois spndiiu myös

17. Mutt oliS wielä, Jos saisin elä,D IE»
su! täällä- Auon siis sulda,Ettes pols minulds
Ottais sinun sanas kulda.

18, Luvialle IIM, lEsurell Pojall laPy:
M HlNgell, Vlistys clkon, Ku.nna Ullkon,
Hän meitä aina myös kuulko!?.

I9>- Jos wirteni päätän Ia toiwoni lii-
M, E<H epäii mitän; Wnk et sinä luu-
le, Kyll Jumala kuultt/ Ia wiimein minun

20. Nyt



20. N»l,, ZCfu! kuulkon Ia läfis olfon,M
häneli tulkon, Mstys suuri, Mnäns juuri,
Ämen ftiiokam wanya ja nuvrl.

Huudcs-
lEsuxen Christien V!istys,Wirst.

W k. Kiitos olkon sull Isä maan ja taiwan, ??.

Miu Christ, mun Lohhittuxen aino,
Gun apuos minftll Ninns tähdrn lm,

n>, Et simawoisinotteinpllM,Muasiihen
auta, pyhit, w^lnnsta.

2, Sä ol«t T-Mi jalo lacobisti, SZ Ku,
njngas siunauu Z onista, SunPustpxes om»
hi määräkin/ Waan mil.ä ylistämään mah«
dotoin.

3. Sä auring olet. jokq aina koitat,
Min synnin syiWyyen, woitat, Ia kaikki sät«.
hilläs wirwotat, Kuin Poikas ustoll tygönS
ottamat.

4- Sä Kuningas armosi, hywydch rikas,
Kunmas Ni ni suuri on ia kirkas, Ah kuule
köyhän nöyrä rukous, Ia yla korwiis kur,
ja huokaus.

5- H HERra! joka näst miimn hätän,
Sun haldum sielm»', uffcp j^an,Händ
auta. puhdist. pese, kaunista, Ia Morsiameces
nai ja »valmista.

6'O lEsu: Isäs, Kunnian kirkas Loista;
Malollas sulun syngeys pois poista; Armos
ja woimas laina minulle, E't «jää moisin suy«
siyx sinulle. ,

, 7-



7. Toisin oli fiit monast murbelllnen,Kuing elämän snll olis otollinen, Waan
itzesä ei hyMä minuja, etzin apuu aj-
pps sinusa. ,

8. W lumula! sä taiwan jamaan Lllojs,
Ole mun sielun tohhmus ja suoja, Armahdapaalien, Men apua, Taik' turwa «ltsan lhyd
ja lepoa.

9. O siunattu sa siemen pyhä Isäsi, Iha«
naisin Kukkainen Paradlsift, Ti/gös nu lap,
setE.van Menem, Kuintunnem lynmnmu»
taan waipunen.

ta Me sinua siis nöpräst Mtä
Ettäs annpit rakkaudes tajwaast maahan Si-
nuus tänn wetää Luondom ottamaan, Ia mejt
fuolemast jällens wojitaman.

1». long Nimts lAus tietä anda
Ms wyideld oltt slx tuin meit paranda, O'
petta, hallitzee ja sMtta, Ia niin m<ill,jsuna<
stuxen toinntta

12 Sinä olet sulun sulhainen jalo, Kirk-
kambi kujn Auringon kirkas walo, Sinus on
istuin korkein Jumalan,Kuin Engliellh mpöss
hawll katzellan.

13. Ei kengän ol wiel sanoo ennättänyt,
Kmng Isä sinun liene synnyttänyt luma»
ludema rikkaudtsta, Pojaxens ijankaikkisu,
desta.

54 GH neitzyst Mariasi Luondom onaa
Tahdoit ja niin Lchqsas edes tuottaa Sen Ä»
damis kaoonnen elämän, loZs luyilit jällens
WHKist kuoleman.

«5' Mie»



«5- Mchudes siis se pensas bn, jos tuli
lumaluden palaa, «ik seu wuor kulu, löng
ta, t meit kuiwi puita tuorehir Sciam, ja
turrauden palawix,

»6. Sä Aronin tukostawainen'sauwa;Meit
jolta kuinxn ollet olem kauwan, Isäll saata
sinus hedHnöitznvix, Nesteestä lehden meis
«saliisir.

l?. Siis paälles kaiken töiwon, tutwan pa<
iisn: O lEftllPnuld hädäs awun saalien, Gill
sinä armo». lähde wuolawa, MuU wtrwomxe»runsan tuottama.

5 8 Galomon on sun kM tuta saanut, lit
tzLisaudeS sinua julistanut. Dawid j, sinull
Kiitos Psnlmeisa, MpöS welfaakaunist, ha»
taas he^grsH,

ib. O linä Wii lauden lähse ialo: Juma-lan Wclkeuden kirkas walo, S-elusan itziSvs , kirkasta i Six kuin sun Sanas sinun
todista.

2b. S'Nus'ZsH on howall suosiolla- Sm
wvös ilos ihmisten on olla,'Siis psMt»
köchs:' kurjan armahda, Iapuoleen armoLi-
s<st kutzahva.

~ .

,
21. IvlnKlKlus on anvan tvaza wmus,Kul<e

tengin puydän aina rirpu sinus, Kuin M'
apu, autuus määrätöin, Etzk minä htiW,
huono, kelwotoin.

22. Sinä siis armon runsas lsd« minuH
Au?e»« ja nyösuloswuodat sinus, Min mi«
nun hywin käy, ja stdämen Mä iloll Hariast
tygss nvstantn.

23. Ah



Hz. M) antia Mun kuintapfen itzet,
«ttan armon mahdan löy>ä. Op»

damm mieles jalken ojenna, Kans kurit jch
mun kuorck ni huojenna

24. Ah op«m mua h«ng«s elämähän Si-
nullaa cmön lohton ki/ld m'tci! O lEfuj
ole minus wäkewä, Mn sinus onn ilbn
näkewä.

25. D ZEsu! ayn minust kaikf kauwäs
inwua sinust pyytä ni>

dä Ann ettän ain,'.eunniax sinulle,
kaikk kmns l.nnat minulle,

26. Mull Nimes,lEsus Cbrstus,anna tu<
ta, Ia nii kum Paimen nnnust naann ow<
Ettkoottir» wiim«intulisin, E.Zclis joltkkobO
tammcs.huomseln.

. 27. Sno silloin nätM pnhät kafwos siM<i
O lunmtl M siä mlnnlö klellH, Ett s.-lsin
sinun kiitä, iloisist, Zo tääll ja siell sltt yan-
kaikki sestl

SeitzenM.
W. k. lEsus kunnian kruunun kanda l^

ilon, elämsni, lElus minun tmi'
nian, Minutt Paras tawaran, Korw as

v:a kurjan ääni, laaxos kyymiden;
D)gös, HERra! humckn

2. Ihmiset Muut takastawat, Mitä turhutt'
inallmaEd?<tuopikamala Halnststi
iawatKuldaa, pahaa, kunniaa; lEsus waM
Mll ia»ar<».

3. Usto



g. WMaisttN kaikkein pits, Murtzen taapos
UM, Ristii, pilkkaa, höpiä,KuitengoNmu»
ilo siitä, Että kaikki muutelan/ Iloon luw,
teen taiwahan.Miikka wielä minua wainoo, Wieras
häijy mailma, Gaalana mGs kamala, Kui«
ting ol«t> lEsu atno, Minun Mlln lohdutus:
PoiS siis waikia OaiituS-

5. Tyköuss, o.lEsu rakas! Taidan ollil
turwasa, Lewos suuresilosa, Apu olet iöka-
paikcts; En siis furtnag knolcwan, PelkH
julmut saatanan. ,

5. Wurdatella kynneteitä, Saamme tääl»
tz yldäistst, Murhltti myös sydämlst. KNi»
nng lohdutta s« meitä, Ett ne owat luetut,
Leilliln HERran koejatul.

7., Autuas siis HEttaan luotta, Häll on
suurl täälk, Suuremb wielä taiMn pääll;
HERra bänell awun tuotta, Eläm6s ja kuo>
Kmas, Merahas ja Isän maas.

z. Ia win »vihdoin wiimein t»lee HM
kowa kuoleman, Minua Mldä ottfamaan,
Sielun huuto silloin kuule, WatMst, aum
iloistst, Pojes nukk» fpdämell.

Kahdexas.
W. k. Nyt päiwä edes kulm, s» «c.

VNsinull, lEsul puhdas svdän M, Sinun
Henges walo minull suo, Prtssynnit ahdista; Mua t»tud«sas wah-vifia.

H. GllN



s. Sun stees owen awajan, K<stz wgKn/
ftnus halijan, Wolm s täplä sydämen/
Mua kiinit siih n nhlchtn.

2, EttNimes suura k, nNiac>> Woi"
ta, lumäln, minun sielun lvluun wiojst päc st,
Ia kowas tucllon hädas !ääst<

4. Mun kai tz m seiso /übas». M'ia wasi ' 11l
ustos, toiwosa/Mull llsä hywä kar:Mys,Pois

, poista wastcw käymiiys.
s.Aut unhotaisi" turhudin, Pyr issn peMtt
autuuden, wiimel'eldä taiwahas, Ka»

tzclla saisll» Kunnlas.


