
Kolme
Uutta, kaunista, HengeWH

iklljimmälnen.
En enä wm nyt walitta 73.
Ihden kowan llnan kautta MdellH
huktan tullen Hywasti-jattö Mcsi,

Toinen.
Ei majaa mull' mailmaft m
Nhden Leski Waimon walitus -WÄ
fiz Hänen ja Orwoin suckasta tilaD.

Rolmas.
Ehk' sun, rakas Mi!M,
Ihden murhellisen ja joka takwoilda

sorretun Sielun Lohdutus-Wu§.

Msv sa PrandÄty Wuonw



tveisaran kuin: lvalirra mahra ihminen, tc.
eli tuin:

Sielu täsi huut« haikusi, ja walierapi lt,

enä woi nyt walitta, Tämän elon
katterutta, En taida suman awata,
Engä enstngan puhua.

2. Slll wedet owat täy<?kslet Päälits«nun pään waeldellet, Mun sunnt tijnt Nlt»
tmnet, Ia huulen votten lukinnet.

3. Keng ej mahdais nyt watitta, Eron
Mssurkutella. loswetta olis pääsani,lt.
tlsm nm hadasani.

4. Ei tätä nlösnofiesan, Eikä nn)ös maa.
tapanncsan, luosnut mun ajatuxihin. Ett*
tuollo näin olis saan tijn.

5. Linduisen nljnkuin lendäwän, Matku-
stawatsen ihmisen, Mun spsais saldoin tcft
kelle, Elämäsi tuoti tuonelle.

6. Ihanasi auringon walost, Syöri wal.
liun wettä warjoon; Sijs aina wisuft wal«
wotam, Synnist meitäm tawahtatam.

7. O! nyt mun ratas pllvltson, Jätänsun halduun Jumalana Menen pois tygöle-suxen, Mun Auringon Hanaiftn. 8»



8. Hywast! kyll jallens nabda saam Tol.
nen toisem ilos Taiwan, Edk' emme täs
lnulllll^sil, Enmndi saa yhdesl olla.

9. Ah! minun rattat Polkaisen, Pojan
halduun ainokaisen Mä jätän teidän, luma«lan lesuren, teidän tawaran.

»o. Nijn myös te rattat Tyttären! älkät
teit suureen murheften, Pois»menon yltts'
midako; lumalast ältat luopuko.

i l. Jos olett' pojcs mlstannet Isann', ja
orwoix jäänehet, Kyll on JumalIsättömäin
Isä, Turwa turwattomain.

12. Nyt wlel itsen käändä tahdon, PstH.
wäin tngö ja Langoin: Hywä yötä teille sa»
non; Tälnä on nyt minun menon.

lz. Pois iäa mailman prameus, Heku«ma ja suur koreus, Myös turhat asiat, työt,
teot, Ia kaikki syndisct menot.'

»4. Olen jo paris Engelein, Ia seuras
Pchain Vstäwätn, Christuxen Kastroin ede«sa Seison, ja Palmu taoejä.

i >. Ilos ja rlemus lattamat, lonZ' lu-
mal suokon loppumat, Meill kaiklll zolll se
walmtstett, Ia alust ombi aiwotttt.

,6. KlMl'lesu rukouxeni, Ia minun köy.
hä huutoni: Auta tääll kaittt orwoja, IDo
töiluä Lapsia.

17. Alnen! zo lattan laulamasi, Kljtos Iu«
Malan Taiwabast! Hän on mun waiwoist
wapahtan, Sielun Talwaseen tallett pann'.

Tol.



Toinen.
W. kUitn Mmherran kostan MUisielctt le«

eli kuin:
<d! Ie?» Chnst! S« amuuden :c.

W majaa mull mailmasa Löydy, jos ku«
lmna' kuljen, Waan toiwon saada tai»waasa, Sill sen sydämmcen suljen, Joskan-

nan karsiwälscst tääll Ristin, jong Jumal
siult paäll, Tas turkas clos sangen.

2. Löydy ei lninul! nstäwit, Tääll Maalla
taikka muolla, Kylläp' on minull wainoit,
Luin sammalita Suolla, lotr'lninuU aina
ondawat, Joka detkl myös kandawat, Ki«
ivia kuorman päälle.

3. ItkuN' mun täyty kulkea, Ia kwneleil.
la momU, Kaikki mieleeni sulkea, Ia täyda
nionein owill, Kuin kurja aina kuulla saan,
Joku ihmiselo' lanan tain: Ei täs' suli ma«
jw liene.

4. Gurnhnun olen beitetty, Ia murhese-hen mustaan, Auringon pilwill peitetty,
Ain' maNan suruu Et ole kuka ar-
m-chta, Et kuka päätien karwahta, WaanImnal yrlnäujai

5. Aaldoibin olen wajowa, Ia wettenalesy»
wäln,Woiman ou pojes
mau hywM; Jumalattomat wainowat, Jo»
Ia puole!da kaiuowat, Snlkewat, halvaisi

4. Plomsterlt on mull muuttunet/ Kuk-
kaiset



tmsct kaatunehet, Kaikk ilon paiwat puuttw
net, Murheri maatunehets Nljn etten ena
ihtnisex Waan paremmin maan matoistx,
Itmtt werrat taida.

7- Ei ole aittaa edesän, Eik lmonett pääni
päällä, Onnettomus on kädejan, loskuhuug
kännyn täällä, Sill sijn kuin aita matalin,
Stjtäpa kaikki ylikin, Nopiasti hyppelcwO.

8. Tämäkin suruist chdändän, Kiwistelepi
aina: Että nyt minun ystäwän, Hautaa etee»
ni kaiwaa, Johon pyytawät wajotta,Waan
ei he saa mua kadotta, lesus on Lunastajan.

9. Annan korwani kuulemaft, Silmäni
näkeluästa Laata, ja suuni pubumast,Vm.
marrys loppuu päästä, Ei kielen ena puhuu
woiTain niaiiman tapot'pahoi'/Jotta tääll
paljon kärsin.

io. Kyynelden kanfsil kyselen, Lesseln ia
orwoin ttlaa: Eiköft mailm'M'sysele, Eis
sois nuiau päällä olla? Ei auta mailm'wt«
has suur, Sill Taiwas'on heill wahwa
muur', Siell on myös beldan Lmnans.

li. M! temmattlhln tuonelaan, Mun P.stäwäui ratas, Jäin tänne yrin Kuolemaan,
Kvlläp' on muryen rastas; Krll ombi täällä
tnndämift, Ei ole Orwoill'andamist, Waan
toiwon Taiwan Iftild'.

12. Riemua toiwon Taiwahaas', Ia iloc»
alinomM, Emdan nm buoli mailmas',
Waikt' tuinga kaypl komch; lesuxen tyqö



huokailen, häneldH apua anelen, Näis wat«
woisanl suuris.

«z. Chrlstusta taswoin katsella, Saan
Tmwobasa aina, Kaikkein Pyhäin kansi wel>
stta, Nijn Herra armons lainaa, Tämän
elämän perästä, Kuin langa loppuu terästä,
Ia klafi ulosjuore.

14. Kijroren kannan sinullen, Kuin mur.
hctta täall annat, Ia näytät risti minullen,
Wijmeln taiwaseen kannat. Et huoli pahain
dnomiost, Eugä myös tarsalst katsannoist.
lesuxes tijni ripun.

Kolmas.
Weisatan kuin: Ole stclun loinen, .<.

eli kuin:
Herra HywZa kijrrab3r, Iloisesi ,e.

/Hhk' sun, rakas sieluinen, Mastoin käy, ol'
iloinen, Älä sen wuor epael, Herra woi

tyll antta M.
2. Luota, turwa Herran pääll, Eläisäs

ainian täall, Karsiwäisest kärsi myös, Mi.
tä Hald' lanqe tnqös.

z. lulist ttses Jobin kansi', Joka suures
nmrheftns, Itsens lobduttain sanoi: Herra
otti, Herra annot. (Herran Nimi olton tij.
tctty.)

4. Sua waitt tääll wibatan,Panetellan,
pcnjatan; Nijnkuitl Sluiei Dawidi, Klroil,
häwais, eadchtt.

5- AiN



s.Mn Hem» faitk nstews, Mosta ja my3«
PahoU palkan andapi, Kateen pää«

hcln kandapi.
6 Bethelis myös Polkaiset; Gizeust pilkaisiti

Herrald' palkka morenin, Ett.i he pedoild reweloin.
7. Esimerkki monest muusi, Siltä Pyhäst

Raamatust, Tämän päaU on nahtuwH, Itse,
t»n myös ehtäwa'.

8. Tämin lähden sielussen! Pidckitses iloisen, H»
lil kadeho, himmästy, Jos tslli tolsell menesty.

y. Hywäloppu ei saal.ut, Jokatoisikadehti init,
Waan on joutuupayall tiell, Amatchinasnwiel.
in. Achitophel angarast Wiinots Dawid Kumu»

gast,lonaa Jumalejli po«s, It,ens se hirtti wchois.
,». Josephfangiudesta mnösluolazia^Kolme Miestä walklasi Piclsit, HHdckst Mahasi.

O! silsrakas sieluinen. Ml ole suruinen, TH»
Mänmailmanwainost,Wihan,wH'örydenpai! o!?.

,z. Haman Mardochailie myös, Hirsipuun
rakens ylös, Johon itse hirtettin, Mardochat
tunnioitettin.

«4. Ah.' sentHhden Sieluinen, Al'ann' itles
murhesen, Waitta köyhyys patkoo pääll,
jy lunn aina täa'll.

«5. Namat pahain tawarat, Ia myös syn»
disten warat; Hurstan wilhä paremb' on,
ga Herra yaneil suon'.

«6. Leffen I.umal myös, Ka'li'l*
«jaU piti ylös, WähäU Oljyll kruusijes, lau,
ho piwoll wattalies.

»?. Dawid si.tä tunnusta, Psaltarisans ennusta.Ettei Hurikas yolickt' oltlkanäns, ei n.slla's knoll.
i s.Ol siis sielun lloinen, Gi<l'Herra on suloi»

nen,Laupiaspaqrmlas, Hywii eikä karmias.
»5,



,9. Taudin tuss' jos tule pckM Salraut'
jaawuta ci'U, Herra sijn sun wirwbtta, Sai,
raudest kiiwotta. M

20. DUU hnrtast Mninqan miess Poikans
edeii rukoil' myös, leM, lvkaparanil Set»,
ja taudin huoienst.

21. Ehkcls fangix wietaisin, Rauta kahlein
lyötäisi»; Omba Herra stellak' läs Auttamas,
tuin muus häväs.

22. Ristis, tussas, menos muus, Anda ai«!
<iian apuns Herra, M' kuin rukoilee, Hallen,
tygöus turwailee.

Hz. SinuU ombi Taiwahas Z)stäws, lestlsparas, Joka sun täclll auttapi, Wumein Tai»
lvaas ftattapi.

24. Tääll jos sun on unhoitan Isa, Äiti,
Poislcktön, Sugut, Langot suuttunet, Mä»Väs pois puuttunet.

25. Ei unhoda ik.inäns Herra sinua psänäns; >
Waan sun wastanottapi, Edestäs myös waKapi.

26. Rikores ander aina Anda, ja raudanlaina, Tustist, waaroist warjelee, Jok' Uäll
tarlelee.

27. Engelein kautta wielä, lobdatta oikiall
tielle; Echetyxist erittä, Pihas, majas pi.ritta.

28. Nyt O! rakas Sieluinen, Pidä itses
iloisen; Luota aina Herran pääll. Hän sunlsaaita kunniaan tääll.

29. Ijäll pitkäll rawitlee, Tarpet kaikki ta,
«itsee,/Ia per.ist tämän elon, Anda tull Tai-
toaan iloon.

Amen! kiitos ii'isest, Kolminajsul toti< >
sest, Taiwaast, Pilwist, Tulesta, Mast w jVlereft kaikesta.


