
Kolme

Uutta, kaunista.
Hengellistä Wirttä,

Ensimmäinen:
Ell enä woi nyt walitta tt.

Vhden kowan Ilman kautta Medellä huk-
kan tullen Hywasti-jättö Wirsi.

Toinen:

Ei maja mull' mailmasa ;c.

Vhden Lesti-Waimon walitus-Wirsi Hänen
ja Orwoin surkiasta tilasta.

Kolmas.

Ehk' sun, rakas sieluinen, :c:
Vhden murhellisen ja joka tahwolda sorre-

tun Sielun Lohdutus-Wirsi.
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W. k. Naalina m«h« ihminen, ,c.

Eli kuin:
Sielu täst hnnia httikiast, j» wMtapi «.

v. i.

/Hn enä woi nyt Tämän elon kalke-
lutta/ En taida suman awata, Engä en-

singän puhua;
2. Sill wedet dlv«t kähskellet Päälitz mu»

pään waeloellet/ Mun suuni kiini lukinnet/ I«
huulen yhten lukinnet.

Keng ei mahdais nyt walittä/ Eron h»
litz surkutella Jos wettä olis pääsani/ Ilki»sm nyt hädäsäni-.

EI tätä ylösnostefan, Eikä myös maata-pannesan, Zuosnut mun ajaturihin, Ett' kuol-
io näin olis saan kiin,

5> Linduisen niinkuin tendäwän> Matkusta»
waisen ihmisen> Mun sysäis aalooin kestelle,
Elämist tuoli tuonelle^

6. Zlhänäst auringon walost, Shöxi waljun
«etten «varjoon; Siis aina wisust
Synnist melräm kawahtakäm.

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

». HY'



8 Hywäst! kyfl jällens nähdä saam Toinen
toisem ilos Taiwan, Eyk' emme täs mailmasa,
Gnämbi saa yhdes olla.

9. Ah! minun rakkat Polkaisen, Pojan
halduun ainokaisen Mä jätän teidän, Juma-
lan lEsuxen, teidän tawaran.

,0. Niin myös te rakkat Tyttären! älkät
teit suureen murheleen, Pois-menon ylitz' an-
dako: Jumalasi älkqc luopuko.

". Jos olen' pojes mistanet Isaan, jaor-
woip jäänehet, Kyll on Jumal Isättömäin I»
sä, Turwa turwatlomain,

,2. Nyt wiel itzen käändä tahdon, Mä-
wäin tygö ja Langoin: Hywq yötä teille sanon;
Tämä on nyt nm.un menon.

i3, Pois jää mailman prameus, Hekuma
ja suur koreus, Myös turhat asiat, työt, «ot,
Ia kaikkj shndiset menot,

'4. Olen jo paris Engelein, Ia seura Py-
häin Mäwäin, Christuren Kaswoin edesä
Sejson ja Palmu kädesä.

,5. Ilos ja riemus lalkamat, Jona' Ju-
mal suoton loppumat, Meill kaikijl jvill se
walmistltt, Ia alust ombi aiwoitett.

,6. Kuul' lEsu rukoureni, Ia minun köy»
hä huutoni: Auta lääll kaikki vrwoja, Isättö»
miä Lapsia.

,7. Amen! jo lakkan laulamasi, Kiitos lu,
malan Taiwahast! Hän on mun waiwoist
papahtan, Sielun Talwaseen tallell pann'..

Toi.



Toinen:
W. k. Murheuan kostan muistelen,c.

Eli kuin:
O! Ms» Christ! Sä autuuden.«'.

v. 1.

Ei mqjaa mull mailmasa Löydy, jos kuhung
kuljen, Waan toiwon saada taiwaasa Sill sen
sydan.meen suljen, Jos kärsiwäisest
tää U Ristin, jong Jumal salli pääll, Täs tur-
has elos sangen.

2. Löydy ei minun ystäwit, Täall Maalla
taikka muolla, Kylläp' on minull wainoit,
Kuin sammalim Suolla, lork' minull aina
andawat, Joka hecki myös kandawat Kiwia
kuorman päälle.

3. Ickull' mun täyty kulkea, Ia kyynneleillä
lnonill, Kaikk mieleheni sulkea, Ia käydä tuo-
nein owill, Kuin kurja sinä kuulla saan. Joka
ihmiseld' sanan tain: Ei täs' sull majaa liene.

4. Suruhuun olen heitetty, Ia murhesehen
mustaan, Aurina on pilwill peitetty, Ain' mai-
stan surun, tuffaa, Ei ole kuka armahra, Ei
kuka päälkn karwahta, Waan Jumal hpinänsä.

5. Aaldoihin olen wajowa, Ia wetten alle sy-
wain, Woiman on pojes hajowa, Edes mail-
man hywäin; Jumalattomat wainowat, Joka
puolelda kainowat, Sylkewäc, häwaisewät.

6. Blomsterit on mull muuttunet, Kukkaisetkaatunehet, Kaikk ilon paiwäc puuttunet, Mur-
hexi matunehet, Niin etten enä ihmiser Waan
paremmin maan matoiser, Itzeni werrat taidan.

7. Ei ole aittaa edesän, Eik huonett pääni
päällä, Onnettomus on kädesän, Jos kuhung

käan»



köannhn täällä, Sill siin kmn aita matalin
Sillapa kaikki yliten, Nopiast hyppelewät.-

8. Tämäkin suruist sydändän, Kiwistelepi ai-
na: Ectä nyt minun ystäwän, Hautaa eteeni
kaiwaa, Johon pyytämät wajotta, Waan ei
he saa mua kadotta, lEsus on Lunastajan.

9- Annan korwani kuulemasi, Silmäni näke»
mastä Laata, ja suuni puhumasi; «VmmckrryS
loppuu päästä, Ei kielen ena puhuu woi T«M
Mailman tapoi' pahoi' Joita täall paljon kärsin.

i«. Kyynelden kantza kyselen, Lestein ja or»
woin tilaa: Eiköst mailm' teit' sysele, Eik sois
maan pääll olla? Ei auta mailm' wihas suur,
Sill Taiwas on heili wchwa muur', Siell on
myös heidän Linnans.

il. Ah! temmanihin tuonelaan, Mun Pstä-
wäni rakas, Jäin tänne yrin kuolemaan, Kyl-
läp' on murhen rastas; Kyll ombi taalla kyn»
dämist, Ei ole Orwoill' andamist, Waan toi-
won Taiwan Isald'.

,2. Riemua toiwon Taiwahaas', Ia iloo a»
linomaist, Embän nyt huoli mailmas', Waikk
kumga käypi kowast; lEluxen tygö huokailen,
haneldä apua anelen, Näls waiwoisani suuris.

»3. Christusta kaswoin kahelia, Saan Taiwa»
hasa aina, Kaikkein Pyhäin"kantz weisata, Niin
HErra armons lainaa, Tämän elämän perästä,
Kuin langa loppuu kerästä, laklasi ulosjuoxe.

,4. Kiitoxen kannan sinullen, Kuin murhetta
tääll annat, Ia näytät risti minullen, Wiimein
taiwaseen kannat. Ei huoli pahain duomiost,
Engä myös karsaist katzannoist. ICsuxes

kiini ripun.
5



Kolmas!
W. k. Vie sielun iloinen, «.

Eli kuin:
HlLßra -Hywää tiinäkät, Iloisest «,

Vhk' sull, rakas sieluinen, Mastoin käy, oli'
iloinen, Älä sen wllox epäel, HENra woi kyll
aulta iäll.

2. Luota, turma HERran päall, Eläisäs
«inian lääll, Karsiwgisest kärsi myhs, mitq
Häld' lange lhgös.

3, lulist itzes Jobin kantz, Joka suureS mur-
hesans, Itzms lohduttain sanoi; HERra otti,
HERra annoi. (HErran Nimi olkon kiitetty)

/j. Sua waikk tääll wihgtan, Panetellan,
parjata»; Niinkuin Simei Gavidi, Kiroil,
hawäis, kadehti.

5. Am HERra kaikk näkemä, Kosta ja
mnös wakewä, Pahoil palkan andapi, Kateen
päähän kandapj.

6. Bechelis myös Polkaiset: Elizmst pilkat,
sit; HERrald' palkka maxenin, Eitä he pe»
doil reweldin.

7. Esimerkki monest muust, Siitä Pyhäst
Raamatust, Tämän pääll on nahtgmä, Itze»
kin myös ehtiwä.

8. Tämän tähden sieluisen! Pidä itzes iloi»
sen; Hlä kadehd, hämmästy/ Jos tääl! toisell
menesty,

9. Hywä loppu ei saanut, Joka toist kadeh-
tinut, Waan on joumn pahall liell, Aina tä»
hsn asti wi»l.



id; Ächltophel angarast Wainois David
Auningast, Jumal esti pois, Htzens se
hirli wihois.

~. Joseph fangiudesta, Danieli myös luo»
lasta, Kolme Miestä walkiast Pääsit, hadäst
ahiahast.

12. O! siis rakas sieluinen, Älä ole surui«
Nen, Tämän mailman wainoft, Nihan> wää«
ryden painost.

,3. Haaman Mardochaille myös, Hirsipuun
rakens ylös, Johon itze hirttttin, Mardochai
kunnioilettin.

,4. Hh! senMden SielmneN, Hl' ttnn' itzes
murhesen, Naikka köyhyys pakkoo pääll, Py»sy lujan aina tääll.

i5. Mmät pahain tawarat, Ia myös shtt<
disten warat; Hurffan wähä Ion»
tza HENra hänell suon'.

,6. Sarphatin Lesten lUMaI MyöS> Kallill'
«jall piti ylös Wahäl Oljyll trUUsises, Jauho
piwoll wattalses.

»7. David siitä tunnusta, Psaltarisäns en-
nusta, Cttei Hurstat hyljätt' dll Itänäns, eik
näljäs kuoll.

,8. Ol' siis sielun iloinen, Sill' HMra
dn suloinen, Laupias ja armias, Hhwä eikä
karmias. . .

59. Taudin tust jos tUle pääll, SalraUs
saawutta Mli, HERra siin sun wirwotta,
Sairaudtst kirröötta.

20. TäaN hartast Kuningan mies, PoikanS
«dest rukoll' myös lEsust, jok» paransi Sen,
ja taudin huojensi.

21. EH»



21. Ehkäs fangir wittäisin, Nauta-kahlein
lyötelsiin; Omba HERra sielläk' läs Autca»
mas, kuin muus hädaS.

22. Ristis, tuffas, menos muus, Anda ai»
nian apuns HERra» sill' kuin rukoilee, Ha»
nen tygös turwailee.

23. Sinull ombi Taiwahas Mäwä, lE<sus paras, Joka sun tääll auttapi, Wiimein
Taiwaas saattapi.

24. Tääll jos sun on unhottan Isä,ffÄiti,
poisjättän, Sugut, Langot suuttunet, Vstäwäs
pois puuttunet.

25. Ei unhohda ikanäns HERra sinus päa-
näns; Waan sun wastanottapi, Edestäs myös
wastapi.

26. Rikoxes andex aina Anda, ja rauhan
laina, Tuffist, waaroist warjelee, Jok' tääll
päälles tarjllee.

27. Engeltins kautta wiela, lohdatta oi-
kiall tielle; Erhetyxist erittä/ Pihas, majas
piirittä.

28. Nyt O! rakas Sieluinen, Piciä itz«s i»
loisen; Luota aina HERran pääll/ Hän sun
saatta kunniaan tääll.

29. Ijäll pitkall- rawitzee, Tarpet kaikki ta<
ritzee, Ia peräsi tämän elon, Anda tull Tai-
waan iloon.

30. Amen! kiitos ijäisest, Kolminaisul toti»
sest, Taiwaast, Pilwist, Tulesta/ Maasi ja
Meresi kaikesta.

LOPPU.


