
Kolme

Uutta, kaunista. Hengellistä

Wlrtta,
EnsimmHinen:

En ena woi nyt walitta )c.

Vhden kowan Ilman kautta Medellä huk«
tan tullen Hywasti.jättö Wirsi.

Toinen:

Ei maja mull' mailmafa )c.

Mden leski Vaimon «valitus-Virsi hänen
ja orwoin surkiasca lilasta.

Kolmas:

Wen murhellisen ja joka tahwolda sor««
tun Sielun tohduluS.Wirsi.

-

VIIPURI SS A, 18, g.
Painella A. C< berwalleiin Kiljan<painosl«.



W> k. W«litta m»ht» ihminen, «.

ell kuin:
Gielu l»st huuta haikiast, ja walittapi ,c.

enä woi nyt walitta, Tämän ele«
kalkerutta, En taida suutan awata,

Engä ensingän puhua.
2. Sill' wedet owat Pöälits

mun pään waeldellet Mun suuni kiini lu-
kinnet, Ia huulen yhlen lukinnet.

3. Keng' ei mahdais nyt walitta, E»
ron ylits surkutella. Jos wellä olis pää-
säni, Itkisin nyt hädäsäni.

4. Ei tätä ylösnostesan, Eikä myö<
maata pannaan, lucsnut mun
Ett kuollo nain olis saan kiin.

5. iinduisen niinkuin lendäwan, Mat-
kustavaisen ihmisen, Mun aaldoin keskelle,
Elämiöl' luoti tuonelle.

6. Ihanast auringon roalost, Syöksi real»
jun «vetten marjoon; Slis aina rrisuet wal»
wokam, Synnist' meitäm kawahtakam.

?. O! nyt mun rakas puolison, lötänsun halduun Jumalan; Menen pois lygö
lesuksen, Mun 2luringon ihanaisen.
' 3. Hywöst! tt-ll jällens nähdä saam Toi<
nen toiftm ilos Taiwan, Ehl' emme täi
mailmasa, Enambi saa yhden yV«»



y. Ah! «mun rakkat Polkaisen, Posan
lialduun ainokaisen Mä jätän teidän, Iu«inalan lesulsen, teidän tawaran.

io. Niin myös te rakkat Tytären! öl»
löt le.it suureen murhesee, Pois menon ylill'
«ndako: lumalast älkät luopuko.

11. Jos olet' pojes mistanel Isään, ja
orwoiks jäänehet, Kyll' on Jumal' Isät»
lömäin Isä, Turwa turwattomain.

l'. Nyt wiel itsen käändä tahdon, Ps.
täwäin tngö ja tangoin: Hywä yötä teille
sanon; Tämä on nyt minun menon.

i3. Pois jaa mailman prameus, Heku,
ma ja suur koreus, Myös murhat asiat,
lyöt, teot, Ia kaikki syndistt menot.

14. Olen jo paris Engelein, Ia seura
Pnhäin Petäwäin, Chrislulsin Kaswoin
edesä Sliftn jo Palmu lädesä.

15. Ilos ja riemus lakkamat, long' Iu«
mal' suokon loppumat, Mcill' kaikill' joill'
se walmistelt, Ia alusi ombi aiwoitett.

16. Kuul' lEsu rukoukseni, Ia minun
lönhä huutoni: Auta tääll' taikki orwoja,
Isättömiä tapsia.

s/. Amen! >o lalkan laulamast, Kii«
tos Jumalan Taiwahast! Hän on mun
waiwoist' wapahtan, Sielun Taiwaseen
tallell' pann'.



Toinen
W. f, Murheltan soikai muiitelcn ». Eli tuilll

O, lEsu Chriit! Sö autuuden «.

i. Ei majaa mull mailmasa löydy, joi
kuhung' kuljen, Waan toiwon saada taiwaa,
sa, Sill 'en st)dämm?en suljen, Jos kan-
nan karsiwäisest tääll' Risiin, jong Jumal
salli pääll Täs turhas eloS sangen.

2. löydy ei minull ystäwit, Tääll Maalla
taikka muolla, Kylläp' on minull waitioit,
Kuin sammalita Suolla, lolk' minull ai,,a
andawat, Joka hetki myös kandawat Kiwi,
kuorman päälle.

3 Ilkull' mun löyty kulkea, Ia lyyn.
neleillä momll, Kaikk' mieleh,ni sulkea, Ia
läydy monein owill Kuin kurja aina kuullasaan, Joka ihmiselo sanan tain: Ei täs'
suli majaa liene.

4. Suruhuun olen heitetty, Ia murhese,
hen mustaan, Auring on pillwill pcie'ty.,
Äin' maistan surun, luekaa, Ei ole suka
ormahta. Ei kuka päällen karwahta, Waan
Jumal' yksinänsä.

5. Aaldoihin olen wajowa, Ia »vetten alle
sywäin, Voiman on pojes hajowa, Edes
mailman hywäin; lumalattom«t wainowat,
Joka puolelda kainowat, Syltewät, hö-
wilscwat.

6. Blomsterit on mull muuttunet, Kuk,
kaiset k-aatunchet, Kaikki ilon paiwät puut-
tunet; Murheksi mutumhlt, Nlin etten enä
ihmiseks, Waan paremmin maan matoiseksItseni werrat taida.



7. Ei ole aittaa edesön, Ei? huonet pää-
ni päällä, OnnettomuS on kädesän, loS
luhung kaönyn täällä » SiN siin kuin aita
matalin Siitäpä kaikki yliten, Nopiast hyp,
pelewot.

8 Tämäkin suruin srdändän, Kiwistele.
pi aina: Elia nyt minun ystamän, Hautaa
eteeni taiwaa. Johon pyytämät majoita,
Vaan ei he saa mua kadolta, lEsus on
lunastajan.

9. Annan korwani kuulemasi, Silmäni
Mlmästä laata, ja suuni vuhumast; Pm«
inärrys loppuu päällä, Ei kielen enä puhuu
woi Tain mailman tapoi' pahoi' Joita tääll
paljon kärsin.

,c>. Kyynelden kanssa kyselen, leskein ja
orwoin tilaa: Eiköst mailm' tiel' sysele,
Eik sois maan pääll olla? Ei auta mailm'
wchas si ur, Sill Taiwas on heill wahwa
muur'. Siell on myös heidän linnans.

,». ?lh! temmattihin tuonelaan, Mun Ps»
täwäni rakas, Jäin tänne yksin kuolemaan,
Kylläp' on murhen raskas; Kyll ombi
täällä fyndämiSt, Ei ole Orwoill' anda-
mist, Waan toiwon Taiwan Isild'.

,2. Riemua toiwon Taiwahas', Ia iloo
alinomaist, Emban nyt huoli mailmaS',
Waik kuinga käypi kowast; trgö
huokailen, häneldä apua anelen, Nais wai«
wolsani suuris.

,3. Chlistusta kaswoin katsella, Saon
Taiwahasa aina, >Kalkkein Pyhäin kans
weisata, Niin HErra armons lainaa, Tä«



män elämän perästä, Kuin langa loppuu
kerästä, Ia klasi ulosjuokse.

14. Kiitoksen kannan sinullen, Kuin mur«
helta täall annat, Ia näytät risti minullen,
Viimein taiwaseen kannat. En huoli pa-

hain duomiost, Engä myös karsaist latsan,
noiSt. lEsukscn liini ripun.

Kolmas.
W, k. Ole lie!»» iloine», «, Eli luin :

H3Rr» Hpwl!ä silttäk^t, Ilcistit ,c.

~ Ehk' sull, rakas sieluinen, Vaskin
löy, oli' iloisien, Älä sen wuoks epärl,
HERra woi kyll aulla jäll.

2. iuota, luriva HERran pääll, Eläi-
säs aina tääll Kärsiwäisest kärsi myös, milä
Häld' lange tygös.

2. lulist itses Jobin kans, Joka suu«
res murhesans, Illens lohdultain sanoi:
HERra olci, HERra annoi. (HERran
Nimi olkon kiiteity )

4. Sna waikk tääll wihatan, Panetellan,
pariatan; Niinkuin Simei Dawidi, Kiroil,
häwäis, kadehti.

5- Ain HENra kaikl näkewä, Koska ja
myös wäkewä, Pahoil palkan andapi, Ka»
teen päähän kandapi.

6. myös Polkaiset: Elizeust pil»
ka>sit; HERrald palkka maksettin, Että he
pcdoil reweldin.

?. Esimerkki monest muuit, Siitä Py«
häst Raamatust, Tämän pääll on nähtäwä,
Itselin myös ehtiwä.



8. Tämän tähden sieluisen! Pidä itses
iloisen; Älä kadchd, hämäsly, loS tääll
toisell menesty.

c,. Hy»vä loppu ei saanut, Joko toiit
kadchtinut, Waan on joutun pahall tiell,
Aina tähän asti wiel.

10. Achiiophel arqarost Wainois Dawid
Kuningast, longa Jumal esli pois, It-sens se hirli wihois.

li. loserh saroiudesta Daniel Jalo.
peurain luolasi, Kolme Miestä waMast
Pääset hödäst suurest.

12 O! siis rafas fieluinen . älä ole su,
nnnen; Tämän mailman wainoSt, Wihanwäaryden paiz ost.

,I. Haaman Mardochaille myös, Hirsi,
puun rakens v!ö? , Johon itse hirh,ttin,
Viavdochai kunnioileltin

Ah! sentähden Sieluinen, Äl' ann
ilses lujan tääll.

15. Nämät pahain tawarat. Ia myös
snndl?fen warat; Hurjan wäha paremb'
»n, long Herra hänell suon

,5. Sarphalin ieskeen Jumal myös,
lollil ojall pi'i ylös Mähäll öljyll kruusi»ses, Jauho piwoll «ackaises.

,7. Dawid sitä tunnustaa, <psaltarisans
ennustaa, Ettei Hurskaat hylljätt 01l Ikä.nins, eik' ullljäs tuoll.

18. Ol' sii«l Sielun Iloinln Sull, Herra
o» laupias ja armias, Hywä ei«
lä tarmiaö.



t 9 Taudin tust" jos tulee pääll, Sairaus sawm»
täill. Herra siin sun wirwotta , Sairaudet kirwom.

20. Tääll hartast Kuuingaau mies, Poitans
edest rukoili' myös lesust, joka paransi Sen, j«
taudin huojensi.

21. Ehkäs fangiks wietäisiin. Nauta kahelisin lyö.-
täisin, Ompa Herra sielläk läs, Auttamas, tuin muui
hädäs.

22. Ristis tuskas menos muus, and« ain Herr»
apuus, sill kuin häntä rukoilee Hänen tygöns turwailee

23. Siellä Taiwas ystäwä, Icsus ombia asuwa Ty.-
göns sinun auttapi, Wiimein Taiwaasem saattapi.

24. Tääll jos sun on unhotta» Isä, Äiti pois.-
jättän Sngut, Langot suuttuneet, ystäwäs pois
puuttuneet.

25. Ei unhota itanans, Herra sinua paänäns,
waan sun wastaan ottaapi, Edestä» myös wastapi.

26. Nikokses anoeks aina Anda ja ranha» laina
Tuskist, Waaroist »arjelee. Jok' taall paälles tarjelee.

27. Engeleinsä kautta wiel, lohoatta oikiall tiell,
,Erhetyksist enttä, Pihas, majas piirittä.

28. Nyt 0! rakas Sieluinen, Pidä itses iloisen:
luota aina Herran pääll, Hän sun saatta kunniaa»
tääll.
29. liall Pitkäll rawitst, Tarpeet kaikki taritse,

Ia perest ismän elon Anoa sull Tai.vaan ilon.
30. Amen ! kiitos ijäisest, Kolminaisul totiseit,

Taiwalist, Pilwist, Tulesta, Naast ja MM
taiktsta»


