
Kolme

Uutta hengellista

W i r t t it,
Ensimmäinen

En enä woi nyt walitta )c.

Hhden kowan ilman kautta Wedellä huk»
kan tullen hywästi-jattö Wirsu

Toinen:

Ei maja mull mailmasa )c.

Hhden Lesti-Waimon walituS-Wirsi hänen
ja orwoin surkiasta tilasta.

Kolmas:

Hhden murhellisen ja joka tahwolda sor«
Mun sielun Lohdutus-Wirsi.

OULU S A, 1832.
Präntätty Chr. Ev. Barckin tykönä.



W. k. Walitta mahda ihminen, :c.
Eli kuin:

Sielu tast huuta haikiast, ja walittapi :c.

Esn enä woi nyt walitta, Tämän elon
katkerutta, En taida suutan awata, Enga
ensingän puhua.

2. Sill wedet owat käyflellet Päälitz
mun pään waeldellet Mun suuni kiini lu-
kinnet, Ia huulien yhten lukinnet.

3. Keng ei mahdais nyt walitta, Eron
ylitz surkutella. Jos wetta olis pääsäni,
Itkisin hädäsäni.

4. Ei tätä ylösnostesan, Eikä myös
maatapannesan, luosnut mun ajatuxihin,
Ett kuollo näin oliö saan kiin.

5. Linduisen niinkuin lendäwän, Mat-
kustawaisen ihmisen, Mun aaldoin kestell,
Elämist tuoti tuonelle. ,

6. Ihanast auringon walost, Syöri
waljuu wetten warjoon; Siis aina wisust
walwokam, Synnist meitäm kawahtakam.

7. O! nyt mun rakas puolison,,Jätän
sun halduun Jumalan; Menen pois tygö
lesuren, Mun Auringon ihanaisen.

8. Hywäst! kyll jällens nähdä saam Toi-
nen toisem ilos Taiwan, Ehk' emme tas
mailmasa, Enämbi saa yhdes olla.



9. Ah! minun rakkat Polkaisen Pojan
halduun ainokaisen Mä jätän teidän, Ju-
malan lEsuren, teidän tawaran.

10. Niin myös te rakkat Tytären, älkät
teit suureen murhesten, Pois-menon ylitz'
stndako: Jumalasi älkät luopuko.

11. Jos olet'pojes mistanet Isään, ja
orwoix jäänehet, Kyll on Jumal Isättö-
mäin Isä Turwa turwattomain.

12. Nyt wiel itzen käändä tahdon, Ys-
tawäin tygö ja Langoin Hywä yötä teillesanon; Tämä on nyt minun menon.

13. Pois jää mailman prameus, Heku-
ma ja suur koreus, Myös murhat asiat,
työt, teot, Ia kaikki syndiset menot.

44. Olen jo paris Engelein, Ia seuras
Pyhäin Vstäwäin, Christuxen Kaswoin e-
desä Seison Palmu tadesH.

15. Ilos jariemus lakkamat, long' Ju-
mal suokon loppumat, Meill kaikill joill se
walmistett, Ia alust ombi aiwoitett.

16. Kuul' lEsu rukouxeni, Ia minun
köyhä huutoni: Auta taall kaikki orwoja,
Isättömiä Lapsia.

17. Amen! jo lakkan laulamasi, Kijtos
Jumalan Taiwahast! Hän on mun waiwoist
wapahtan, Sielun Taiwaseen tallell pann'.



Toinen.
W. k. Murhetta» kostas muistelen 55.

Eli kuin:
D! lEsu Christ? Sä autuuden lc.

majaa mull mailmasa Löydyn
hung kuljen, Waan toiwon saada
Sill sen sydämmeen suljen, Jos kannan kär-
siwäisist täall Ristin, jong Jumal salli Ml!
Täs tnrhas elos sangen.

2. Löydy ei minull ystäwit, Tääll Maal-
la taikka muolla, Kylläp' on minull wai-
noit, Kuin sammalita Suolla, lotk minull
aina andawat, Joka hetki myös kandawat
Kiwiä kuorman päälle. -

3. Itkull' mun täyty kulkea, Ia kyyn-
neleillä monia, Kaikkmieleheni, sulkea, Ia
käydä monein owill Kuin kurja aina kuul-
la saan, Joka ihmisild sanan tain: Ei tast
sull majaa liene.

4. Suruhuun olen heitetty, Ia murhese?
hen mustaan, Auring on pilwill peitetty,
Ain' maistan surun, tuskaa, Ei ole kuka
armahta, Ei kuka paallen karwahta, Waan
Jumal yxinansä.

5. Aaldoihin olen wajowa. Ia wetten
alle sywäin, Woiman on pojes hajowa
Edes mailman hywäin; Jumalattomat wai«
nowat, Joka puolelda kairowat, Sylkewät,
hawäisewat.

6. Blomsterit on mull muuttuivat Kuk-
kaiset kaatunehet, Kaikk ilon ftäiwät
tunet, Niin etten enä ihmisex, Waan
remmin maan matoisex, Itzeni werrat taida«



?. Ei ole aitta edesän, Eik huonet pää<
ni päällä, Dnnettomus on kädesän, Jos
kuhung käänyn täällä, Sill siin kuin afta
matalin Siitäpä kaikki yliten, Nopiast
hyppelewät.

8. Tämäkin suruist sydändan, Kiwistele-
pi aina: Että nyt minua ystäwän, Hau-
taa eteni kaimaa, Johon pyytäwät wajot-
ta Waan ei he saa mua kadotta, lEsus
on Lunastajan.

9. Anna korwani kuulemasi, "ffSilmäni
näkemästä Laata, ja suuni puhumasi;Vm-
märrys loppuu päästä, Ei kielen enä pu-
huu woi Tain mailman tapoi' pahoi' Joi-
ta tääll paljon kärsin.

10. Kyynelden kantza kyselen, Lestein ja
orwoin tilaa: Ciköst mailm' teit' sysele,
Eik sois maan pääll olla? Ei auta mailm'
wihas suur, Sill Taiwas on heill wahwa
muur', Siell on myös heidän Linnans.

li. Ah! temmattihin tuonelaan, Mun
Mäwäni rakas, Jäin tänne yrin kuole-
maan, Kylläp' on murhen raskas; Kyll om-
bi täällä tyndämist, Ei ole Drwoill' an-
damist, Waan toiwon Taiwan Isäld'.

12 Riemua toiwon Taiwcchas', Ia iloo
alinomaist, Embän nyt huoli mailmas',
Waikk kuinga käypi kowast; lEsuren ty-
gö huokailen, hgnelda apua anelen, Nais
waiwoisani suuris.

13. Christusta kaswoin katzella, Saan
Taiwahasa aina, Kaikkein Pyhäin kantz
weisata, Niin HErra armons lainaa, Ta-



män elämän perästä, Kuin langa loppuu
kerästä, Ia klasi ulosjuoxee. - >

14. Kiitoxen kannan sinullen, Kuin mur-
hetta annat, Ia näytät risti minullen Wii-
mein taiwaseen kannat. En huoli pahain
duomiost, Engä myös karsaist katzan-
noist. lEsuxen kiini ripun.

Kolmas.
W. k. Ole sielun iloinen, :c.

Eli kuin:
HERra hywää kiittäkat, Iloisesi le.

sull, rakas sieluinen, Wastoin käy,
oll' iloinen, Ala sen wuox epäel, HERra
woi kyll autta jäll.

2. Luota, turwa HERran pääll, Eläi.
säö ainian tääll' Kärsiwäisest karsi myös,
mitä Häld' lange tygös.

3. lulist itzes Jobin kansi, Joka suu-res murhesans, Itzens lohduttain sanoi:HERra otti, HERra annoi. (HERran Ni-
mi olkon kiitetty.)

4. Sua waikk tääll wihatan, Panetel-
lan, parjatan; Niinkuin Simei Dawidi,
Kiroil, häwais, kadehti.

5. Ain HERra kaikk näkewä, Koska ja
myös wäkewä, Pahoil palkan andapi, Ka-
teen päähän kandapi.

6. Bethelis myös Potkaiset; Elizeustpilkaisit; HERrald palkka marettin, Että
he pedoildreweldin.

7. Esimerkki monesi muusi, Siitä Ph-häst Raamatust, Tämän pääll on nahtä-wä, itzeli myös ehtiwä.



8. Tämän tähden sieluisen! Pidä itze iloisen;Mkadehdhämasty,lostaallt,oisellmenesty.
9. Hywä loppu ei saanut, Joka toist ka-

dehtinut, Waan on joutun pahall tiell, Ai-
na tähän asti wiel.

10. Achitophel angarast Wainois Da-
vid Kuningast, longa Jumal esti pois It-sens se hirtiwihois.

11. Joseph fangiudesta, Daniel Jalo-
peurain luolast, Kolme Miestä walkiastpääset hädäst suurest.

12. O! siis rakas sieluinen, älä ole su-
ruinen; Tämän mailman wainost, Wihan
wääryden painosi.

13. Haaman Mardochaille myös, Hir-
sipuu rakens ylös, Johon itze hirtettin,
Mardochai kunnioitettin.,

14. Ah! sentähden Sieluinen, Al'ann
itzes lujan tääll.

15. Nämät pahain tawarat, Ia myös
syndisten warat; Hurffan wähä paremb'
on, long Herra hänell suon.

16. Sarphatin Leffeen Jumal myös,
kallil ajall piti ylös Wähäll öljyll kruusi-ses, Jauho piwoll wackaises.

17. David sitä tunnustaa, Psaltarisans
ennustaa, Ettei Hurstaat hylljatt 01l Ika-nans, eik' naljäs kuoll.

18. Dl' siis Sielun iloinen, Sull Herra
on suloinen, Laupias ja armias, Hytva ei-
tä karmias.

19. Taudin tusk' jos tulee pääll, Sai-
raus sawuta tääll, Herra siin sun wirwot-
ta, Sairaudet kirwotta.



20/'Tääll hartast Kuningaan mies, Poi«
kans edest rukoill' myös lesust, joka pa-
rans Sen, ja taudin huojensi.

21. Ehkas-fangir wietäisiin, Rauta ka.
helisin työläisin, Dmba Herra siellak las,
auttamas, kuin muus hädäs.

22. Ristis tuflas menos muus, anda ain
Herra aftuns, sill kuin häntä rukoilee Hä-
nen tygöns turwaiiee.

23. Siellä Taiwas ystäwa lesuö om-
bi asuwa Tygöns sinun auttapi, Wiim-
mein Taiwaaseen saattapi.

24. «'Tääll jos sun on unhottan Isä,
Äiti poisjättän Sugut, Langot suuttuneet,
ystäwas pois puuttuneet.

25. Ei unhota ikänäns, Herra sinua pää-
näns, waan sun wastaan ottaapi, Edestäs
myös wastapi,

26. Rikoxeö andex aina Anda jarauhan
laina, Tuflist, Waaroist warjelee, Jok'
tääll päälles tarjelee.

27. Engeleinsa kautta wiel, lohdatta
Miall tiell, Erhetyrist erittä, Pihas, ma-
jas piirittä.

28. Nyt D!"rakas Sieluinen, Pidäitzes
iloisen; Luota aina Herran pääll, Hän sun
saatta kunniaan tääll.

29. IMPitkäll rawitse, Tarpeet kaic-
ki taritze, Ia perast tämän elon anda sull
Taiwaan ilon. °

'

'

.
30, Amen! kiitoZ ijaisest, Kolminaisul

totisesi, Taiwalist/PUwist, Tvlesta, Maast
-ja M.Mst kaikcha.


