
Aolwi
Uutta > kaunista, Hengellistä

<.»..>.,..«».

Knsimmamett,

Ett enä lvoi Npt walitta )c.
Vhosa kvwan Ilman kautta Medellä hukkan

tullen Hywästi-jättö Wirsi',«»
Toinen.

El majaa mull' Wilmasa:t.
Hhden LeffiiWmmon waluus-Wirsi Hänm

ja Otwoin suttlästa tilasta.
Rolmas.

Chk'fun/rakas sielumen,2t.
Vhden murhellisen ja jyka tahwolda ftrr<tun

Oielttn Lohbutus-Wirsi.

Tmusa, PräMttyt Muomm izoi.



W. k. Walitta Niahta :c.
Eli smn:

G«lu tHsi Hunt» haikiast, ja w«littapi.«»

H« l»

enK woi nyt lralitta, Tämän Äo«
katkeratta, En taida suman awma,
Engä ensingän puhua.

2. Sill w«det owat käyffellet PäÄitz mun'pään waeldellet, Mun suuni kijni tukinet, IaHuuleen yhten lukinnet.
g Keng ei nyt walitta, Eron ylitz

surkutella. Jos wettä olis pääsäni, Itkisin
ziy! HMsäni.

4.Ei tälä ylösnostesan, Eikä myös maata-
panntsan, luosnut mun ajatuxihill, EU' kuolto
Mn olis saan kijn.

5. Anduisen niinkuin lendawan, Matkusta»
lvaisen itMsm, Wun spsäis aalvoin kestelle,.Elämist tuoti tuonelle.

6. Ihanast auringon walost, Syöxi wal»
j«n wetlen marjoon; Siis aina wisust wal»
Vok«m, Synnist meiiäm kawahtakam.

7. H: nyt mun «Ms puolison, Iqtän sun



halbuun Jumalan; Menen pois tpgö lEsß'
Mun Auringon ihanaisen.

8. Hywäst! kyll jällens nähdä saam Toinen
loisem ilos Taiwan, Ehk' «mme täs mailmasa,
Enämbi saa yhdes olla.

9. Ah! minun rakkat Polkaisen, Pojan hal,
dmin ainokaisen Mä jätän teidän, Jumalan
ICsuren teidän tawaran.

io. Niin myös te rakkat Tytären! ölkät teit
Mnen murhesten, Pois-menon ylitz' andako:
Ilimulast älkat luopuko.

n. Jos olett' pojes mistanet Isänn, ja oh
woix jsänehet, Kyll on Jumal Isättömäin I«st, Turma turwattomain.

12 Nyt wiel itzen käändä tahdon, Mäwäin
tzgö ja Langoin: Hpwä yötä teille sanon; Tä»
niä on nyt minun menon.

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

14- Olen jo paris Engelein, Ia seura Pv»hiin Mäwäin, Christuren Kaswoin edesHSeison, ja Palum kädesä.
15- Ilos jariemus lakkamat, long' Jumalsnokon loppumat, Meill kaikill jM se walmt»

stett, Ia alust ombi aiwoitett.
i-6.Kuul'lEsu rukouxeni, Ia minun köy-

hä huutoni: Auta Mtl kaikki orwoja, Isät<lomia Lapsia.
i7.Amen! jo lakkan laulamasi, Kiitos Iu-May Tauvahast! Hän on mun waiwoist,

wapahtan, Sielun Taiwastm
talktl pann'.

3



Toinen.
W, f. Murhetta», kosta» muistelen lr»

Eli Min:
V! IHsu Chrisi! Sa autuuden lc.

v- 1.
/N majaa mull mailmasa Löydy, jos ku»

hung kuljen, Waan toiwon saada tai»»raasa SiU sen sydammeen suljen, Jos kan»
nan kärsiwäisest täall Ristin, jong Jumal sal,
li pääll, Täs turhas elos sangen.

2, lsöyd» ei minull ystäwit/ Tääll Maalla
taikka muolla,Kyllap' on minull wawoit,Km
sammalitaSuolla,lotk' minull ainn anbawat,
ZolahetkimyöskandawatKiwiäkuormanpäallt.

3 Itkull' nmn tchty kulkea, Ia kyyneleillä
monill, Kaikk mieleheni sulkea, Ia käydä mo-
nein olvill. Kuin kurja aina kuulla saan,
ka ihmiselo sanan tmn: Eitäs sull majaa liene.

4. Suruhuun olen heitetty, Ia murhesehmmustaan, Auring on pilwill peitetty, Ain' mai»
stan suruu, tustaa,Ei ole kuka armahda,Ei
lukapäällen karwahta,Waanlun,al yrinäM

5. Aaldoihin olen wajowa, Ia weten alle l>
wäin, Woiman on po!es hajowa,Edes mail<
man hywäin; Jumalattomat wainowat, Joka
puolelda kainomat, Sylktwät«häwäisewät.

s-Blomsterit on mull muuttunet, Kukkaiset
Hatunehet,Kaikk puuttunet, Mur»
hexi matunehet, Niin etten enH ihmisep Waan
paremmin maan matoiftp,ltzeni merrat taida.

7. Ei ole aittaa edesan, Eik huonett Mm
päÄlä,Onnettomus on kädefän,los kuhung

tään.



käännyn täällä, Sill siin kuin aita matalin,
Siitäpä kaikki yliten, Nopiasti byppelewät.

8. Tämäkin suruist sydändän, Kiwistelepi ai-
na: Että nyt minun ystäwän, Hautaa eteeni
laiwaa, Johon pyytämät wajotta,Waan eisaa mua tahotta, lEfus on Lunastajan.

Z, Annan korwani kuulemast, Silmäni näke-
mästä Laata, ja suuni puhumasi; Pmmärrys
loppuu päW, Ei kielen enä puhuu moi Tain
l,lailmantapoi'pahoi'Joita täall paljonkarsin^
io,Kl)yneldinkansia kyselen,Lesi'ein jaorwow

tilaa: Eiköst mailm' teit' sysele, Eik sois maan
M olla? Ei auta mailm' mihas sunr, Sill
Kiivas on heill wchwa muur', Siell on myös
heidän Annans.

i,.AH! temmattihin tuonelaan, Mun Wä-
wäni rakas, Jäin tänne yxin kuolemaan, Kyt-
läp' on murhen rastas; Kyti ouchi täMH kyn»
dämist, Ei ole Orwoiu" andamlst, Waan toi»
won Taiwan Isäld'

12.Riemua wiwon Taimahaaf, Ia iloo a<
linomaist, Embän nyt huoli umilmas', Waikk'
luinga kaypi kowast; lUuxen tpgö huokailen,
hänelds apua anelen,Wis waiwoifanisuuris.

13. Christusta kasivoin kahelia, SaanTaiwaohasa aina,Kaikkein Pyhäin ka,H weifata,Niin
HErra armöns lainaa, Tämänelämänperästä,
Kuin langa loppuu terästä, Ia klasi ulosjuxe.

14 Kiitoren kamiair simcken, Kuin murhettaMli annat,la näytät risti minullen, Wiimeitt
taiwaseen kannat. Ei huoli pahain duo»

miost, Engä myös karsaist katzan«
nost. lEsuxen kiini ripun»

KoW



Kolmas.
N. f. Gle sielun iloinen, le.

Eli kuin:
HXXN eiittärät, Iloisesi «.

v. I.
suss, rakas sieluinen, Mastoin käy,

oll iioinm, Alä sen wuox epäel, HENra
woi kyll autw jäll.

2. Luow, lurwa HENran pääll, Eläisäs ai.
nian täM, Kärfiwälsest kärsi mpös, mltäHäld'lange tygös

3- lulist itzcs Jobin kanss, leka suures nmv
hcsans, Ztzcns lohduttain sanoi: HERra otti,
HER« annoi. (HErranNimi oikon kiitetty,)

4. Sua waikt tääll wihatan/Panetellan,
parjatan; Niinkuin, Simet Davidi, KKoil,
häwäis. kadibti.

5.Am HERra kaikk näkewä, Kostaja mnös
»väkewa, Pahoil paikan andapi, Kateen pää-
hän kcindapi.

6. Bithilis myös Polkaiset: Elizeust pil<
ka nt; HERrald' palkka maretlin. Että he

7. Esimerkki monest muust, Siitä Ppbast
Tämän pM on nahtäwä/ Itzftkin myös ehtiwä.

8. Tämän tähden sieluisen! Pidä itzes i-lot,ei'.- Alä Jos tääll toistllmen?siy.
Z. Hywä loppu ei saanut, Joka toist kw

dl)l!l!ut,.Waan on joutuu palM tiell, Aina
lchän asti wiel.

w. Achitophtl angarast Wainois David
Aunin»



Kuningasta longa Jumal -esti pois, Itzens s<hir!ti wihois.,
n-Joseph fangiuhesta, Daniel, nwös luo,

lasta, Kolme MtestH walriast Pääsit,, HHMahdahast.
12. O! sijs rakas Ilelmnen, Alä ole surui»mn, Tämän mailman wainost, Wihan. wää,

painosi.
13. Haaman Mardochaill? myös, Hirsipuun

tckns plös, loyon itze hirleni.i, Mardochaitunnloltettin.
14. Ah! sentähden Sieluinen, Hrnmyesen, Waltta löphyys Py-sy lujan aina tääll,
i5-Nämät pahain taivatzat, Ia mnos spn-

disten Hurjan ivähä parimb' cn»longa HEZlra hänell suon'.»s. SarplMin Lesten Jumal myös,Kallill'«M pitl plös,WähaU Oijpll kruusifts, Jan-ho Piwoll wakkaises.
17 David'sijtä tunnusta, PfaltaMnseninusta, Ettei Hurstas hyljätt' oll' Ikänälis, eikmljas kuoll.
tB, Ol' sijs sielun itoinerl, Sill' HENra°n suloinen, Laupias ja armias, Hnwä ei-la karmias.
'9 Taudin tuss' jos tule pM, Saitauswwum M, HERra sijn sun witwotla,Galraudest kirwstta.
»o. TM hartast Kuningan miss, PoikansWrukoil' mpös,lEsust, )oka paransi Sm,l> taudm huozenfi.
21. EHW fangix wietäisin, Rauta-kahleinWl,ln;Omba HERra siellät' UsÄuttamas.

M muus hädiis. 2/



22. Ristis, tuskas, lmttös muus> AM a,-
nian apuns HERra, sill' kuin rukoilee, Hii<
mn tygös turwailee.

23. Sinull ombi Taiwahas lEsui
Paras,.Joka sun t<M aultapi,Wi),nein Tch
'waas saattapi.

24. Tääll jos sun on unhoitan Isä, M,
poisjättän, Sugut, Langot suuttunet, Mmich
pois puuttunet.

25. Ei unhodä ikänans HERra sinui»
Mnäns; Naan sun EdeOl
myös wastapi.

26. Rikores andex ainaAnda, ja räuhaiilaina, Tuffist> »vaaroist warjelee, Jok' M
Mlles wrjelee.

2?, Engeleins kautta wlelä/ lohdatt,!
oikiaN tielle; Erhetyrist erittä, Pihas, nH
jas pijritts.

28 Nyt O! rakas Sieluinen, Pidä itzes ii
toisen; Luota aina HERtan pääll/ Hän
saatta kunniaan täall.

29. Ijält pitkäll rawitztt> Tatpet kaikki tö
titzee, Ia peräst tämän elon, Anva tull
waan iloon.

zc). Amen! kiitos iMst, Kolmmalsul tolh
W, Taiwaast, Pilwist, Aulesta, Maasta

Mctlst kalkesta.
LOPPU.


