
Kolme Uutta

Hengellistä

W l l t t 11,
Ensimmäinen:

En enä woi nyt walitta )c.

Yhden kowan Ilman kautta Wedellä hukkan
tullen Hywasti-jättö Wirsi.

Toinen:
Ei maja mull mailmasa' )c.

Yhden Lesti-Waimon walitus-Wirsi Hänen ja
Orwoin surkiasta tilasta:

Kolmas:
Yhden murhellisen ja joka tahwolda sorretun

Sielun Lohdutus-Wirsi:

Präntätty tänä wuonna.



W. k. Walitta mahta ihminen, x.
Eli luin:

Sielu tast huuta hailiasi, ja walittapi x.
enä woi nyt watitta, Tämän elon kM-

rutta, Cn taida suutan awata, Engä cnsingän
puhua.

2. Sill wedet owat käystcllct Päälitz mun
pään waeldellet Mun suuni kiini tulinnet, Ia
huullen yhten tulinnet.

3. Keng ei mahdais nyt walitta, Eron ylitz
surkutella. Jos wettä olis pääsani, Itkisin nyt
hädäsäni. ,

4. Ei tätä ylösnosiesan, Eikä myös maata-
pannesan, luosnut mun ajaluxihin, Ett kuollo
näin olis saan kiin.

5. Linduisen niinkuin lendäwän, Matkusta-
waiftn ihirtisen, Mun aaldoin kestell, Elämist
tuoti tuonelle.

6 Ihanast auringon walost, Syöxi waljuu
wcttcn marjoon; Siis aina wisust walwolam,
Synnist meitäm kawahtikam.

7. O! nyt mun rakas puolison, Jätän sun
halduun Jumalan; Mene!: pois tygö lesuxcn,
Mun Auringon ihanaisen.

H. Hywäst! kyll jällens nähdä saam Toinen
toisem ilos Taiwan, EIL emme täs mailmasa,
Enämbi saa yhden olla.
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9. Ah! minun raklat Polkaisen, Pojan hal-
duun ainokaisen Mä jätän teidän, Jumalan lE-
suxen, teidän tawaran.

in. Niin myös te rakkat Tytaren! älfat teit
suureen inurheseen, Pois-menon ylitz' andako: Ju-
malasi älkät luopuko.

11. Jos olet' pojcs mistanct Isään, ja or-
woir jäaneyet, Kyll on Jumal Aättömäin Isa,
Turwa turwattomain.

12. Nyt wiel itzcn käändä tahdon, Vstäwäin
tygö ja Langoin: Hywä yötä teille sanon; Tämä
on nyt minun menon.

13. Pois jää mailman prameus, Hekuma jasuur koreus, Myös murhat asiat, työt, teot, Ia
kaikki syndiset menot.

14. Olen jo paris Engelein, Ia seura Py-
häin Vstäwäin, Christurcn Kaswoin edcsä Seison
jo Palmu kädesä.

15. Ilos ja ricmus lakkamat, long' Jumal
suoton loppumat, Mcill kaikill joill se walmistctt,
Ia alust ombi aiwoitett.

16. Kuul' lEsu rukouxeni, Ia minun köyhä
huutoni: Auta tääll kaikki orwoja, Isättömiä
Lapsia'.

17. Amen! jo lakkan laulamasi, Kijtos Ju-
malan Taiwchast! Hän on mun waiwoist wa-
pahtan, Sielun Taivasten tallell pann'.
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Toinen.
W. k. Murhcttcm kostas muistelen X'.

Eli kuin:
O! lEsu Christ? Sä autuuden X.

majaa mull mailmasa Löydy, jos kuhung
kuljen, Waan toiwon saada taiwaasa, Sill sen
sydämmeen suljen, Jos kannan karsiwäisest tääll
Ristin, jong Jumal salli pääll Täs turhas clos
sangen.

2. Löydy ei minull yltawit, Täall Maalla
taikka muolla, Kylläp'on minull wainoit, Kuin
sammalita Suolla, lotk minull aina andawat,
Joka hetki myös kandawat Kiwiä kuorman
päälle.

3. Itkull' mun täyty kulkea, Ia kyynne-
leillä monill, Kaikk mieleyeni sulkea, Ia käydä
moneill owill Kuin kurja aina kuulla saan, Joka
ihmiseld sanan tain: Ei tas' sull majaa liene.

4. Suruhuun olen heitetty, Ia murhesehen
mustaan, Auring on pilwill peitetty, Ain' mai-
stan surun, tuskaa, Ei ole kuka ck'mahta, Er
kuka päälle» karwahta, Wctan Jumal yrinänsa.

g. Aaldoihin olen wajowa, Ia wetten alle
sywäin, Woiman on pojes hajowa, Edes ma-
ilman hywäin; Jumalattomat wainowat, Joka
puolelda kairowat,, Sylkewät, häwäisewät.

6. Blomstcrit on mull muuttunet, Kukkai-
set kaatunehet, Kaikk ilon päiwat puuttunet,
Nilit etten enä ihmisex, Waan paremmin maan
matoisex, werrat taida.
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?. Ei ole aittaa cdesän, Eik huonett pääni
jäällä, Onncttomu.s on kädesan, Jos kuhung
Mnyn täällä, SiU sun ku,in aita matalin Siitä-
pä kaikki ylittm, Nopiast hyppelewat.

8> Tämäkin suruist sydandän, Kiwistelepi
«ina: Että<nyt minun ystäwän, Hautaa eteeni
kaiwaa, Johon pyytämät ,wajotta, Waan ei he
sm mua kadotta, lEsus on Lunastajan!.

9. Anna korwani kuulemasi,, Silmäni näke-
mästä Laata, ja suuni puhumasi; Ummärrys
loppuu päästä, Ei kielen enä puhuu woi Tain
mailman tapoi' pahoi' Joita tääll paljon kärsin.

ic>. Kyynelden kansia kyselen, Lestein ja
mooin tilaa: Eiköst mailm' teit' sysele, Eik sois
maan pääll olla? Ei auta mailm' wihas suur,
Nll Taiwas on hcill wahwa muur', Siell on
myös heidän Linnans.
ii. Ah! temmattihin tuonelaan, Mun Ysta-

mni rakas, Jäin tänne yrin kuolemaan, Kylläp'
m murhe n rastas; Kyll ombi täällä kyndämist,
Ei ole Orwoill' andamist, Waan toiwon Tai-
wan Isäld'.

12. Riemua toiwon Taiwahas', Ia ilooali-
nomaist, Cmban nyt huoli mailmas', Waikk
lmnga fäypi lowast; lEsuxen tygb huokailen,
hänelda apua anelen, Nais waiwoisani suuris.

iZ. Christusta kaswoin katzclla, Saan Tai-
wchasa aina, Kaiiteiu Pyhäin kansi weisata,
.Niin HErra armons lainaa,' Tämän elämän
perästä, Kuin langa loppuu terästä, Ia klasi
"losjuoxe.
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14. Kiitoxen kannan sinullen, Kuin mur-
hetta annat, Ia näytät risti minullen, Wiimein
taiwasccn kannat. En huoli pahain duomiost,
Cngä myös karftist katzannoist. lEsuren lii-
ni ripun.

Kolmas.
W. k. Ole sielun iloinen, ?c.

Eli luin:
HERra hywää kiittäkät, Iloisesi x.

sull, rakas sieluincn, Mastoin käy,
oll' iloinen, Alä sen wuox epäcl, HERra woi
lyll autta jall.

2. Luota, turwa HERran paall, Eläisäs
ainian täall' Kärsiwäisest kärsi myös, mitä
Häld' lange tygös.

3. lulist itzes Jobin kansi, Joka juures
murhesans, Itzcns lohduttain sanoi: HERra
otti, HERra annoi. (HERran Nimi olkon
kiitetty.)

4. Sua waikt tääll wihatan, Panetellan,
parjatan; Niinkuin Simei Dawidi, Kiroil, hö
wäis, kadehti.

5. Ain HERra kaikk nakcwä, Koska ja
myös wäkewä, Pahoil palkan andapi, Kateen
päähän kandapi.

6. Bethelis myös Polkaiset: Elizeust pilkaisit;
HCR-



HERrald palkka marettin, Että he pedoilreweldin.'
7. Esimerkki monesi muusi, Siitä Pyhäsi

gtaamatust, Tämän päätl on nähtäwä, itzelin
myös chtiwä.

g. Tämän tähden sieluiscn! Pidä itze iloisen;
Hlä kadehd, hämästy, Jos tääll toisell menesty.

y. Hywä loppu ei saanut, Joko toist kadehti-
nut, Waan on joutun pahall tiell, Aina tähän
asti wiel.

10. Achitophcl angarast Wainois David Kunin-
gast, louga Jumal esti pois, Itzens se hirtiwihois.

il. Joseph fangiudesta, Daniel Jalopeurain
luolasi, Kolme Miestä Walkiasi pääset hädästsuurest.

12. O! siis rakas sieluinen, älä ole surumcn;
Tämän mailman wainost, Wihan wääryden painosi.

iZ. Haaman Mardochaille myös, Hirsipuun
rakens ylös, Johon itze hirtettin, Mardochai
lunnioitcttin.

14. Ah! scntähden Sieluinen, Hl' ann itzcs
lujan tääll.

15. Nämät pahain tawarat, Ia myös syn-
distcn warat; Hursian wäha paremb' on, long
Herra hanell suon.

16. Sarphatin Leffeen Jumal myös, kallil
ajall piti ylös Wähall öljyll kruusises, Jauho
piwoll wackaises.

17. David sitä tunnustaa, Psaltarisans en
nustaa, Ettei Hurstaat hylljätt 01l Ikänäns, eik'
"äljäs kuoli.

iB. Dl' siis Sielun iloinen, Suli Herra o»
su-



suloinen, Laupias ja arn<ias, Hywa eikä karmias.
19. Taudin lusk' jos tulee päall, Sairaus

sawuta tääll, Herra siin sun wirwotta, Sairau-
det kirwotta.

2a. Tääll hartast Kilningaan mies, Poikans
edest rukoill' n,yös Icsust, joka paransi Sen, ja
mudin huojensi.

21. Ehkas fangix wictäisiin, Rauta kahelisi»
lyötäistn, Ompa sicllak las, auttamas,
kuin mulls hädäs.

22. Ristis tustas menos muus, anda m'n
Herra apuus, sill kuin häntä rukoilee Hänen
tygöns turwailee.

23. Siellä Taiwas ysimva, lesus ombi«
asuwa Tygöns sinun auttapi, Wiimmcin Tai-
waaseen saattapi.

24. Tääll jos sun on uuhottan Isä, Äiti pois-
jättän Sugut, Langot suuttuneet, ystäwas pois
puuttuneet.

25. Ci unhota ikänäns, Herra sinua päänans,
waan sun wastaan ottaapi, Vdestäs myös wastapi.

26. Nikoxes andex aina Anoa ja rauhan laina,
Tustist, Waaroist warjclee, lot' tääll päälles tarjclee.

27. Cngelelnsä kautta wiel, lohdatta oitiall
tiell, Erhetyxist erittä, Pihas, majas piiriltä.

28. Nyt O! rakas, Sieluinen, Pidä itzes iloi-
sen; Luota aina Herran pääll, Hän sun saatta
kunniaan tääll.

29. JM PiMl rawitse, Tarpeet kmcki taritze,
Ia pcrast tämän elon anoa uiil Taiwaan ilon.

3«. Amen! kiitos ijäisest, Kolminaisul tstisest,
Taiwalist, Pilwist, Tulesta, Viaast ja Mcrest kaikesta.


