
Kolme

Uutta, kaunista,

Hengellista Wirttä,
Enstmmainen:

En enä woi nyt watitta tt.
Yhden kowan Ilman kautta Medellä huk-

kan tullen Hywasti-jattö Wirsi.

Toinen:

Ei maja mull' mailmasa ic.
Mden Lesti-Waimon walitus-Wirsi Hänen

ja Orwoin surkiasta tilasta.
Kolmas:

Ehk' sult, rakas sieluinen, ec.
Mden murhellisen ja joka tahwolda sorre-

tun Sielun Lohdutus-Wirsl.

Turusa Prandätyt Wuonna 1794.



W. k. Watitta mahta ihminen, ?c.

Eli kuin:
Sielu tast huuta hailiasi, ja walittapi u.

v. 1.
enä woi nht watitta, Tämän elon kat»

kerutta, En taida suutan awata, Engä
ensingän puhua.

2. Sill wedet owat kähflellet Päälitz mun
pään waeldellet, Mun suuni kiini lukinnet,
Ia huulen yhten lukinnet.

3. Keng ei mabdais nht watitta, Eron
hlitz surkutella. Jos lvettä olis pääsäni,
Itkisin nht hädäsäni.

4. Ci tätä ylösnostesan, Eikä mhös maa«
tapannesan, luosnut mun ajatupihin, Ett'
kuollo näin olis saan kiin.

5. Linduisen niinkuin lendäwän, Matkusta-
lvaisen ihmisen, Mun sysäis aaldoin keskelle,
Clämist tuoti tuonelle.

6. Ihanast auringon walost, Short lval.
iun wetten warjoon; Siis aina wisust lval-
wokam, Synnist meitäm kawahtakam.

7. O! nyt mun rakas puolison, Jätän sun
halduun Jumalan; Menen pois tygö IC->suren, Mun auringon ihanaisen.

8. Hh«



8. Hhwäst! khll jällens nähdä saam Toi»
nen toisem ilos Taiwan, Ehk' enune täS
mailmasa, Enämbi saa hhdes olla.

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

10. Niin myös te rakkat Tyttären! älkät
teit suureen murheseen, Pois-menon hlitz'
andako: Jumalasi älkät luopuko.

11. Jos olett' pojes mistanet Isään, ja
orwoix jaänehet, Khll on Jumal Isättömäin
Isä, Turwa turwattomain.

12. Nyt wiel itzen käända tahdon, Mä-
wäin tygö ja Langoin: Hywa yötä teille sa»
non; Tämä on nyt minun menon.

13. Pois jää mailman prameus, Hekuma
ja suur koreus, Myös turhat asiat/ työt,
teot, Ia kaikki shndiset menot. .

14. Olen jo paris Engelein, Ia seura Ph.
häin Mawäin, Cbristuren Kaswoin edesä
Seison ja Palmu kädesä.

15. Ilos ja riemus lakkamat, long' Iu«
mal suokon loppumat, Meill kaikill joill se
walmistett, Ia alusi ombi ailvoitett.'

16. Kuul' lEsu rukoureni, Ia minun köh»
ha huutoni: Auta taäll kaikki orwoja, Isät»
tömia Lapsia.

17. Amen! jo lakkan laulamasi, Kiitos Iu»
malan Taiwahast! Hän on mun waiwoist
wapahtan, Sielun Taiwaseen tallell pann'.

TOI»



Toinen:
W. k. Murhetta» kostan muistelen «.

Eli kuin:
3! lEsu Christ! Sä autuuden:c.

v. i.
majaa mull mailmasa Löhdy, joskuhung

kuljen, Waan toiwon saada taiwaasa Sillsen sydämmeen suljen, Jos kannan kärsiwäi»
sest tääll Ristin, jong Jumal salli pääll,
Täs turhas elos sangen.

2. Löhdy ei minull ystäwit, Tääll Maalla
taikka muolla, Kylläp' on minull wainoit,
Kuin sammalita Suolla, lotk' minull aina
andawat. Joka hetki myös kandawat Kiwia
kuorman päälle.

3. Itkull'mun täyty kulkea, Ia kyyneleillä
monill, Kaikk mieleheni sulkea, Ia käydä mo«
nein owill, Kuin kurja aina kuulla saan, Joka
ihmiseld' sanan tain: Ei täs' sull majaa liene.

4. Suruhuun olen heitetty, Ia murhesehen
mustaan, Auring on pilwill peitetty, Ain'mai-
stan suruu, tuffaa, Ei ole kuka armahta, Ci
kukapaällenkarwahta,Waanlumalyrinänfä.

5. Aaldoihin olen wajowa, Ia wetten alle sh-
wäin,, Woiman on pojes hajowa, Edes mail-
man hywäin; Jumalattomat wainowat, Joka
puolelda kainowat, Sylkewät, häwäisewät.

6. Blomsterit on mull muuttunet,Kukkaiset
heri matunehet, Niin etten ena ihmiser Waan
paremmin maan matoiser,ltzeni werrat taidan.

.7. Ei ole aittaa edesän, Eik huonett pääni
Päällä, Onnettomus on kädesan, Joskuhung

käan'



käännyn täällä, Sill siin kuin aita matalin
Siitäpä kaikki hliten, Nopiaft hyppelewät.

8. Tämäkin suruist sydändän, Kiwistelepi
aina: Että nyt minun ystäwän, Hautaa eteeni
kaimaa, Johon pyytämät majoita, Waan ei
he saa mua kadotta, lEsus on Lunastajan.

9. Annan korwani kuulemasi, Silmäni näke-»
mastä Laata, ja suuni puhumast; Ymmärrys
loppuu päästä, Ei kielen enä puhuu moi Tain
mailmantapoipahoiloitatäällpaljonkärsin.

10. Kyynelden kansia kyselen, Lestein ja
orwoin tilaa: Eiköst mailm' teit' fysele, Cik
sois maan pääll olla? Ei auta mailm' wi-
has suur, Sill Taiwas on heill wahwa muur',
Siell on myös heidän Linnans.

11. Ah! temmattihin tuonelaan, Mun Asta.
wäni rakas, Jäin tänne yrin kuolemaan,
Kylläp' on murhen rastas; Khll ombi tääl.
lä kyndämist, Ei ole Drwoill' andamist,
Waan toiwon Taiwan Isald'.

12. Riemua toiwon Taiwahaas', Ia iloo a-
linomaist, Embän nyt huoli mailmas', Waikk
kmnaa kähfti kowast; lEsuren thgö huokailen,
häneldä apu anelen, Näis waiwoisani suuris.

13. Christusta kaswoin katzella. Saan Tai-
wahasa aina, Kaikkein Pyhäin kansi weisa°
ta, Niin HErra armons lainaa, Tämän
elämän perästä, Kuin langa loppuu kerästä.Ia klasi ulosjuoxe.

14. Kiitoxen kannan sinullen, Kuin mur-
hetta tääll annat, Ia näytät risti minullen,
Wiimein taiwaseen kannat. Ei huoli pahain
duomiost, Engä myös karsaist katzannoist.lEsures kiini ripun.

Kol-



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

- Eli kuin:
HERra Hywää kiittäkät, Iloisesi u.

v. 1.

Ehk' sull,. rakas sieluinen, Wastoin käy, oll'
iloinen, Ala sen wuor epäel, HErra woi
kyll autta jäll.

2. Luota, turwa HErran pääll, Eläisäs
ainian tääll, Kärsiwäiseft kärsi myös, mitä
Häld' lange tvgös.

3. lulist itzes Jobinkans, Joka suures mur.
hesans, Itzens lohduttain sanoi: HErra otti,
HErra annoi. (HErran Nimi olkon kiitetty.)

H. Sua waikk tääll wihatan, Panetellun,
parjatan; Niinkuin Simei Davidi, Kiroil,
häwäis, kadehti.

5. Ain HErra kaikk näkewa, Kosta ja
myös wäkewä, Pahoil palkan andapi, Ka»
teen päähän kandapi.

6. Bethelis myös Polkaiset: Elizeust vil-
kaisit; HErrald' palkka marettin, Että he
pedoil reweldin.

7. Esimerkki monesi muusi, Siitä Pyhäsi
Raamatust, Tämän pääll on nähtäwä, Itze-
kin myös ehtiwa.

8. Tämän tähden sieluisen! Pidä itzes iloi.sen; Hlä kadehd, hämmästy, Jos tääll toisell
menchy.

9. Hywä loppu ei saanut, Joka toisi ka-
dehtinut, Waan on joulun pahall tiell, Ai»
na tähän asti wiel.

10.



10. Achitovhel angarast Wainois David
Kuningast, longa Jumal esti pois, Itzensse hirti wihois.

11. Joseph fangiudesta, Danieli mhös luo-
lasta, Kolme Miestä walkiast Pääsit, hädäst
ahtahast.

12. D! siis rakas sieluinen, Ala ole surui-
nen, Tämän mailman wainost, Wihan, wää-
rhden painost.

13. Haaman Mardochaille mhös, Hirsi-
puun rakenshlös, Johon itze hirtettin, Mar-
dochai kunnioitettin.

14. Ah! sentähden Sieluinen, Hl' ann' itzes
murhesen, Waikka köyhyys pakkoo pääll,
Pysy lujan aina tääll.

15. 3tämät pahain tawarat. Ia mhös shn»
disten warat; Hurstan wähä paremb' on,
longa HErra hanell suon'.

16. Sarvhatin Leflen Jumal mhös, Kal»
lill' ajall piti ylös Wähäl Dljyll kruusises,
Jauho piwoll wakkaises.

17. David siitä tunnusta, Psaltarisans m«
nusta, Ettei Hurstat hvljätt' 01l Ikänäns,
eik' näljäs kuoll.

18. Dl' siis sielun iloinen, Sill' HErra
on suloinen, Laupias ja armias, Hywä eikä
karmias. ,

19. Taudin tust' jos tule pääll, Sairaus
saawutta tääll, HErra siin sun wirwotta,
Sairaudest kirwotta.

20. Tääll hartast Kuningan mies, Poi.
kans edest rukoil'mhös lEsust, jokaparansi
Sen, ja taudin huojensi.

21. Eh-



21. Ehkäs fangir wietäisin, Nauta-kablein
lhöteisiin; Dmba HErra fielläk' läs Autta.
mas, kuin muus hädäs.

22. Ristis, tuskasi menos muus, Anda äi-
män apuns HErra, sill' kuin rukoilee, Ha»
nen thgös turwailee.

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

,

24. Tääll jos sun on unhottan Isä, Äiti,
poisjättän, Sugut, Langot suuttunet, Asta»
lväs pois puuttunet.

25. Ei unhohda ikänäns HErra sinua pää»
näns; Waan sun wastanottapi, Edestäsmyös
wastapi.

2S. Rikores andex aina Anda, ja rauhan
laina, Tuflist, waaroist warjelee, Jok'tääll
päälles tarjelee.

27. Engeleins kautta wiela, lohdatta oi«
kiall tielle; Erhethxist erittä, Pihas, majas
piirittä.

28. Nht O! rakas Sielumen, Pidä itzes
iloisen; Luota aina HErran pääll, Hän sun
saatta kunniaan tääll.

29. Ijäll pitkall rawitzee, Tarpet kaikki
taritzee, Ia peräst tämän elon, Anoa tull
Taiwaan iloon.

30. Amen! kiitos ijaisest, Kolminaisul to«
tisest, Taiwaast, Pilwist, Tulesta, Maast ja
Merest kaikesta. LDPPU.


