
Kolme

Uutta, kaunistch

Hengellistä WirttK,

Ensimmäinen:
En enä woi nyt watitta K.

Vhdenkowan Ilman kamta Medellä hukkaantua
leen Hywäswjättö Wirsi.

Toinen:

Ci maja muw mailmasa K-

Zhden walitus-Wirsi Hänm
ja Orwon surkiasta tilasta

Rolmas:

EHH sun, rakas sielumen )c.

Phden murhMftn ja joka taholta sorretun Sie?
lun LohdutUs^Wirsi.



M» ?. Walitta mahta ihmimn, >c.

Eli kuin:

Sielu täst huuta haikiast, ia walittapi ?c»

n>. 1.

enä woi nyt walitta, Tämän elon kalke-
rutta, En taida suutan nwata, Enkä ensinkän
puhua-

2. Sill wedet owat käyskellet Päälits Mun
pään waeltetlet, Mun suuni kiini lukinnet, Ia huw
len yhteen lukinnet.

3. Kenk ei mahmis nyt walitta, Eron ylits
surkutella. loS tvmä olis pääsäni, Itkisin nyt
hadäsani.

4. Ei tätä ylösnostesan, Eikä myös maata-
pannesan, luosnuc mun ajatukschin, Ett' kuollo
näin olis saan kiin.

5. Lintuisen niinkuin lentämän, Matkustawai»
sen ihmisen, Mun sysäis aaldoin keskelle, Elai-
wiSt tuoti tuonelle.

6. Ihanast aurinkon walost, Syöksi waljun
lveuen warjoon; Siis aina wisuSt walwokam,
.Syniisc meitäm kawahtakam.

6. O! nyt mun rakas puolison, Jätän sun
haltuun Jumalan; Menen pois tpkö lEsuksen,
Mun aurinkon ihanaisen,



8. Hywäst! kyll Mens nähdä saam Toinm
toisem iloS Taiwan Ehk' emme täs
Enämpi saa yhdeS olla.

9. Ah', minun rakkat Polkaisen, Pojan lM
luun ainokaisen Mä jätän teidän, Jumalan IE»
suksen, teidän tawaran.

10. Niin myös te rakkad Tyttären', älkät teitsuureen murbeseen, Poismenon ylits' antako: Im
malaSt älkät luopuko.

11. Jos olen' poies niistänet Isään, ja or-
woiks jäänchet, Kyll on Jumal Isättömäin
Turwa turwattomain.

12- Nyt wiel itsen kääntä tahdon, Vstäwäin
tykö ja Lankoin: Hywä yötä teille sanon; Tämä
on nyt minun menon.

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

14. Olen joparis Enkelein, Ia seura Pyhäin
Pstäwäin, Christuksen KaSwoin edesä Seison
ja Palmu kädesa.

15. Ilos jariemus lakkamat, lonk' Jumal
suokon loppumat, Meill kaikill joill se
Ia alust ompi aiwoitett.

16. Kuul' lesu rukoukseni, Ia minun köyhä
huutoni: Auta täiill kaikki orrooja, Isättömiä
lapsia.

17. Amen! jo lakkan laulamasi, Kiitos
lan Taiwahast! Hän on mun waiwoist wapchz
tan, Sielun Taiwaseen tallell pann'.



Toinen:
W., k. Murhettan kostan uuiistelen ce<

Eli kuin:
DI, lEftl Christ! jSä autuden ?c.

maja mull mailmasa Löydy, jos kuhunk kul«
jen, Waan toiwon saada taiwaasa Sill sen sy-
yämmeen suljen, Jos kannan kärsiwäisest tääll
Ristin, jonk Jumal Mi pääll, Täs MchaS eloS
sangen.

2. Löydy ei minull ystäwit, Tääll Maalla
taikka mualia, Kylläp' m minull wainoit, Kuin
sammaiita Suolla, lock' minull aina antamat,
Joka hccki myös kamawat Kiwiä kuorman päälle.

3. Itkull' mun täyty kulkea, Ia kyyneleillä
monill, Kaikk mielebeni sulkea, Ia käydä monein
vwill, Kuin kurja aina kuulla saan, Joka ihnuseld-sanan mm: Ei täs' sull majaa liene.

4. Sunihuun olen heitetty, Ia murhesehen
mustaan, Aurink on pilwill peitetty, Ain'maistansuruu, tuskaa, Ei ole kuka armahta, Ei kuka
päällen karwahta, Waqn Jumal yksinänsä.

5. Aaltoihin olen wajowa, Ia wmen alle sy«
wäin, Woimcm on pojes hajowa, Edes mailman
hywäin; Jumalattomat wainowat, Joka puolelta
kainowm, Sylkewät, häwäisewät.

6. BlMslerit on mull muuttunet, Kukkaiset
kaacunehet, Kaikk ilon päiwäc puuttunet, Murhek»
si matunehet, Niin etten«enä ihmiseks Waan pa«
remmin maa.n matoiseks, Itseni werra taidan.

8. Ei ole aittaa edesän, Eik huonett pääni
päällä, onnettomus on kädefän, Joskuhunk kään<



nyn tääßä, Sill siin kuin aita matalitf Siitäpä
kaikki yliten, Nopiast hyppelewäc.

6. Tämänkin suruist sydämiin, Kiwistelepi ai,
na: Että nyt minun yscäwän, Haucaa eteeni kai-
waa, Johon pyytämät wajotta, Waan ei he saa
mua kadotta, lEsus on Lunastajan.

9. Annan korwani kuulemast, Silmäni näke-
mästä Laata, ja suuni puhumasi; ymmärrys lop-
puu pääStä, Ei kielen enä puhuu woi Tain ma-
ilman tapoi pahoi loim tiiäll paljon kärsin.

10. Kyynelten kanssa, kyselen, Leskein ja or»
wom tilaa: Ecköst mailm' teic' syftle, Eik sois
MM pääll olla? Ei auta mailm' wihas suur,
Sill Taiwas on heill wahwa muur', Siell on
Myös heidän LinnanS.

11. Ah! temmanihin tuonelaan, Mun AM»
wäni rakas, Isäin tänne yksin kuolemaan, Kyl»
läp' on murhen raskas; Kyll ompi täällä kymä-
mist, Ei ole Orwoill' ancamist, Waan toiwon
Taiwan Isald'.

12. Riemua toiwon Taiwahaas', Ia ll«w alin-
emaist, nyt huoli mailmaas', Waikk
kuinka käypi kowasc; lEsuksen tykö huokailen,
häneltä avu anelen, Nais waiwoisani suuris.

13. ChriStusca kaswoin katsella, Saan Tai-
lvahasa aina Kaikkein Pyhäin kans weisata, Niin
HErra armons lainaa, Tämän elämän perästä,
Kuin lanka lovpuu kerästä, Ia klasi uloSjuokse'

14. Kiitoksen kannan sinullen. Kuin murhetta
Ml' annat, Ia näytät risti minullen, Wiimein
taiwaseen kannat. Ei huoli pahain duomiost, En>
kä myös karjaise katsannoist.

lEsukses kiini ripun.



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

Eli kuin:
HERra Hpwäii kiittiikät, Iloisest )c^

suli, rakas sieluinen, Mastoin käy, olp
iloinen, Älä sen wuoks epäel, HErra woi krK
autta jäll.

2. Luota, turwa HErran pääll, Eläisäs ai§
nian tääll, Kärsiwäisest kärsi myös, mitä HäiM
lanke tykös.

3. lulist itses Jobin kans, loka suures mur»
hesans, Ilsens lohdunain sanoi: HErra om, HEr-
ra annoi, (HErran Nimi olkon kiitetty.)

4. Sua waikk tääll wihatan, Panetellan,
jatan; Niinkuin Simei Dawidi, Kiroil, häwäis,
kahdehti.

5. Ain HErra kaikk näkewä, Kosta, ja myös
wäkewä, Pahoil palkan amapi, Kateen päähän
kancapi.

6. Bechelis myös Polkaiset: Elizeust pilkaisit;
HErrald' palkka maksectin, Että he pedoil re>
welcin.

7. Esimerkki monesc muust, Siitä Pohäst
Raammusc, Tämän pääll on nähcäwä, Itsekin
myös ehtiwä.
,8. Tämän tiiblen sieluisenl Pidä itses iloisen;

Alä kaDeht, hämmästy, Jos tääll toisell menesty.
9. Hywii loppu ei saanut, Joka toist kateh--.

tinut, Waan on jomun pahall ciell, Aina tähän
asti wiel.



10. AchKophel ankarasi Wainois Dawid
Jonka Jumal esti pois ItstnS st

hitti wihois.
11. Joseph fankiudesta, Danieli myös luo-

jasta, Kolme Miescä walkiast Pääsit, hädäst
«hlahast.

12. O! siis .rakas sielumen, M ole surui-
nen, Tämän mailman wainosc, Wihan, wääry-
den painost.

13. Haaman Mardochaille myös, Hirsipuun
takens ylös, Johon itse hmmin, Mardochai kuw
nioicettin.

14. Al>! sentähden Sieluimn, Z'll' ann' icses
murhesen, Waikka köyhyys pakkoo pääll, Pyfy
lujan aina tääll.

15. Nämät pahain tawarat, Ia myös syn-
tisten warat; Hurskan wahä patemp' on, JonkaHErra hänell suon'.

i6. Sarphatin Lesken Jumal myös, Kallin'
ajall piti ylös Wähäl Oljyll kruusises, Jauho
piwoll wakkaises.

17. Dawid siitä tunnusta, Psaltarisans en>
luista, Ettei Hurskat hyljätä 01l Ikänäns, eik'
näljäs kuoll.

1«. Ol' siis sielun iloinen, Sill' HErra on
suloinen, Laupias ja armias, Hywä eikä kar»
mias,.

19. Taudin tusk' jos tule pääll, Sairaus
saawutta tääll, HErra siin sun wirwotta, Sai-
raudest kirwolta.

20. Tääll hartast Kuninkan mies, Poikans
edesc rukoil' myös lEsust/ joka paransi Sen ja
tamin huojensi.



21. Ehkäs fangiks wittäism, Rauia-kahlem
lyöteisiin; Ompa HErra Feläk' las Auuamas,
kuin muus hädäs.

22. Ristis, tuskaS, menos muus, Anta ai»
nian apuns HErra, M' kuin rukoilee, Hänen
tykos turwailee.

23. Sinull ompi Taiwahas Ystäwä, lElus
paras, Joka sun tääll aunapi, Wiimein
waas saattapi,

24. Tääll jds sun on unhoitan Isä, Äiti,
poisjättän, Sukm, Lankot suuttunet, VstäwäS
pois puuttunet.

25. Ei unhota ikänäns HCrra sinua pää>
näns; Wa.an sun wastandttapi, Edescäs'myös
wasrapi.

29. Nikokses anteks aina Anta, ja rauhan
laina, Tuskist, waaroist warjelee, Jok' tääll
päällens tarjelee,

27. Enkeleis kautta wielä, lohdatta oikiall
tielle; ErhmMsl erittä, PihaS, majas piiriltä.

28. Nyt O! rakas Sieluinen, Pidä itsts iloi»
fen; Luom aina HErran pääll, Hän sun saaua
kunniaan tääll.

29. Ijäll pitkäll rawitste, Tarpet kaikki tarit»
ste, Ia peräsc tämän elon, Anm tull Taiwaan
iloon.

30. Amen! kiitos ijäisest, Kolminaisul tow
stst, Taiwaast, PilwiSt, Tulesta, Maast ja
Meresl kaikista.

LOPPU.


