
Rolme
Uutta, kaunista, Hengellista

Ensimmäinen.
En enä woi nyt matitta:c.
Zhden kowan kautta Medellä huklan

tullen Hywästi-jatto Wnsi.
Toinen.

Ei majaa mull' mailmasau.
Vhden Lesti-Waimon walltus-Wlrsi Hänen

ja Orwoin surkiasta tilasta.
Rolnlas.

W'sun,rakas sicluincmic.
Vhden murhöllisen ja ,'oka lahwolda sormun

Sielun Lohdutus, Wirsi.

Prändatty Wuonna 1770»



W- c. Walitta mahta ihminen. :c.
Eli kuin:

Sielu taft huuta haMast, ja walittapi,c.

enä woi nyt walitta, Tämän elon
ralkerutm, En taida suman awata,
Enga ensmgän puhua.

2. Sill rvedet owat käyffellet Paälitz mun
pam waeldellet, Mun suuin kijni lukinnet, I«huulen uhtcen lukinnet.

3 Keng ei malMis m?t walitta, Eron ulitz
surkutella. Jos wettä vlis päasäni, Ilkisi»Mhad'.säni.-

4. Ei tätä ylösnostelan, Eiki myös maala,
pauneftn, Huosnut mun ajatuxihin, Ett' kuolio
yäin olis saan hjn.

s. Lindutsen mznkuin lendawän, Matkusta-
waisen ihmisen, Mun sysäis aaidoin keffclle,
Mmäst tuonelle.

6 Ihanasi auringon walost, Syöxi wal>
liun wetten marwon; Sljs aina wisust wal,
wvkam, Svnnlst kawahtakam.

7.0! nyt mun puolison, suw
hal-



Muun Jumalan; Menen pois lygo ICsu-
B, Mun Auringon ihanaisen.

8. Hywäst.' kyl! jallens nähdä saam Toinen
Mm ilos Taiwan, Ehk' emme täs mailmasa,
znambi saa yhdes olla.
9. Ah! minun ralkat Polkaisen, Pojan hal-

jun ainokaisen Ma j tän teidän, Jumalan
IKsuxcn, teidin tawaran.

iQ. Nijn myös te rakkat Tyteren.' alkät teit
suureen murbsleen. Pois-menon ylitz' andako;
Jumalasi älkät Klopuko.

n. Jos olen'pojcs mistannet Ifänn', ja or-
woix jäänehet, K»U sn Jumal Isattömäin I»
ft/ Turma turwattomain.

12 Not wiel itzen käandä tahdon, Wäwain
lygö ja Langoin: Hywa yötä teille sanon; Tä-
mä on nyt mimm menon.

13. Pois jaa mmlman prameus, Hekuma
ja sunr korms, Myös turhat asiat, työt, teot/
Ia kaikki syndiset menut.

14. Olen jo pari? Engelein, Ia senras Pys
hain Vstawäin, Christurcn Kaswoin edefa Sei-
sm, ja Palmu kädlsa.

is.llos ja riemus lakkamat, long' Jumal
suokon loppumat, Meill kaikil! joill se walmi-
ilett, Ia alust ombi aiwotetl.

16. Kuu!' lE>u rukouxeni, Ia mmun köy-
hä huutoni: Auta kaikli orwoja, Isättö-
miä Lapsia.

'7.Menf jo lakkan laulamasi, Kijtos Ju-
malan Taiwahast! Hän on mun waiwoist
wapahtan, Sielun Taiwasten tallell pann'.

Toi-



Toinen.
W- c, Murhettan kostan muistelen lc.

Eli kni»:
<V! Msu Christ! Sa autuuden lc.

majaa mull mailmasa ilöydo, jos k».
hung' kuljen, Maan toiwon saada tai.waasa. S>ll sen sydammeen suljen, Jos kan,

nan rärsiwmsest täcll Rlstin, jong Jumal salili paall, TaS mrhas clos sangen,
2. Löydy ei miinill ystäwit', Taäll Maalla

taikka muolia, Kylläp' un miuullivainoit, Kim
ftmmalita Suolla, lotk' minull oma cmdawat,
lokahetklM!.'öskandawas,KiviäkuornanpäM

z.lkull' mun täyty kulkea, Ia kyvneleillii
monill, Kaick mieleheni sulkea, Ia kärda mo<
nein owill, Kuin kurja aina kuulla saan, lo<
ka ihmiseld'sanan tain: Ei tas sull majaa liene!

4. Smuhuun olen heitetty, Ia mmbcjehci!,
mustaan, Aurmgon p lwill peitetty, Ain' mat,
sian suruu, tustaa, E> ole kuka armcchta, Ei
kuka päätien karwahta, Waan Jumal yxincwsa.

s. Aaldoihin olen waiowa, Ia wette» ale s»,
wain, Wo<man on pojes haiowa, Edes mail>
man hywäin; lumalottomat wainowat, Joka
puolelda kainowat, Cylkewxt, häwaisewät.ss. Blomsterit on mull muuttunet, Kukkaisel
laatunehet, Kaick ilon pcuwät puuttunet, Mur>
hexi maatunehet, N»m ettcn enä ihmisex W <a»
paremmin maan- matoiser, Itzeni wenat caila,

7. Ei ole aittaa edes n. Eck huonett pääni'
päällä, Onnettomus on kädesäu, Jos kuhung

kan,,



kännyn täällä, Sill siin kuin aita matalin,
Siltapa kaikki ylikin, Nopiasti hoppelewät.

8. Tämäkin smuist sydändän, Kiwistelepi ai,
na: Että nyt minun ystäwän, Hautaa eteeni
kaimaa, Johon pyytäwät wajotta, Waan ei hesaa mua kadotta, I3sus on Lunastajan.

9 Annan korwani kuulemast, Silmälii näke-
mästä Laata, ja juuni puhumnst; Vmmarryö
loppuu päästä. Ei kielm enä puhuu moi Tain
mailman tapoi' pahoi', Joita taäll »aljon kärsin.

io Kininelden kan§a kyselen, Astein ja orwoin
tilaa: Eiköst mailm' teit' syiele, Eik lois
päällä olla? Ei auta mailm' wchis suur,. Sill
Taiwas on heill wahwa mnur', Siell on myös
heidän Linnans.

. temmattihin tuonelaan, Mun MH,
wäni rakas, Jäin tänne yrin huolemaan, Kyt-
löp' on murben rastas; Kyll vmbi täällä kyn,
damist. Ei o'? Orwoill' audamist, Maan toi-
won Taiwan Isäld'.

12.Riemua toiwon Taiwahaas, Ia iloo a«
, linomaist, Embän niit huoli mailmas', Waick'
kuinga lMi kowast; I>juxen tygö huokailen,
häneldä apua anelen, Nöis waiwoisani suuris.

»3 Chnstilsia kaswoin katzella. Saan Taiwa«
hasa aina, Kaikkein Pyft in kan§ N>!N
HErra armons lainaa, Tämän elämän perästä,
Knin lm-ga loppuu kerasta, Ia klasi ulosiuoxe.

14, Kutorcn kannan sinuun, Kuin muxhettat.'äll annat, Ia näytäl risti minullen, Wijmem
laiwaseen kannat. Ei huoli pahain duomiost,
EnZä myös karsaist katzannoist. lEfureskijni
ripun.

Kol»



Kolmas.
W. c. Gle sielun iloinen, :c.

Eli Kuin:
HLRra Hywäa kijltäkät, Il^isestlc.V v. ~

sun, rakas sieluille», Wasioin käy,
ol'iloinen, Alä stn wuox epael, HErra

NM kMautta jall.
2. Luota, tlmv? H3rran pa.'ll, El ns s ai-

nian täM. Kärsiwaisest kärsi myös, Mitä Hald'
lange tygös.

Z. lulist itzes Jobin kanss, Joka suures mur-
hesans, Itzme lohdnttain sanoi: HErra otti,

annol, (HErran Nimi oiko» kijtetty.)
4. Sua waick MU wihatan, Panetellan,

vcmatall; Nijnkuin S>mei Dawidi, Kiruil,häwäis, kadehti. ,
s.AinHöMOMMkcwäF!>stasamyusws-

kewa, Pahoil palkan andapi) Kateen päähän
kanda')i.

6.Bethelis myös Polkaiset Elizmst pilkkisit;
HErmld' palkka maxetti>,,E<tä hepe oildreweldin.

7. Esimerkki monesi mnust, S itä Pvbäst
Raamatust, Tämän pääll on nihtäwä, Itze^
km moös ehtawä.

B. Tämän tähden sicluisen! Pidä itzcs iloisen;
Ala hämmästy, Jos t<)äli toisel! menesty.

9. hywä loopu ei saanut. Joka toistkadehtinut,
Waan on joutu»pahall tiell,Aina tähän asti wicl.

gast,longalumal esti pois, Itzens sehirtt i wihois.
11. loseoh fangiudesta Danieli myös luolasta,

KoltmMiM Walkiasi Pääsit, Wästahtahast.
12.0!



!2.0! siis rakas sieluinm, ole surufj
sinen, Tämän mailman wmnosi, Wihan, wää<
ryden painosi.

iz. Haman Mardochaille myös, Hirsipuun
'irakens ylös. Johon itze hirtettin, Mardschai
kunnioitettin.

~ 14. Ah! sentahden Sieluineu, Hl' ann' ,'tzes
Wailka köyhyys passoo pM, Py,

sy luzan aina tääll.
15. pahain tawarat, Ia myös syn<

disten warat; Hurstan wähä paremb' on,'longa HErra hämll suon'^
i6.Sarphatin Leffen Jumal myös, Kallill'

ajall piti ylös, Wähall Oljyll kruusises, lau,
ho piwoll wakkaiies.

I! 17. Dawid sijtä tunnusta, Psaltarilans en-
nusta, Ettei Hurskas hyljätt' o!l' Ikanans, eik'
Nilljäs kuou.

lB,Ol'sils sielun iloinen, Sill' HErmonsuloi'
/nen. Laupias,'a armias, HywH eikä karmias.

19. Taudin tuss' zos tu!e paäl!, Sairaus saa-
wum tM, HERra sijn sun wirwolta, Sat-

I raudest kimotta.
20. Tääll hartast Kuningan mies, Poikans

«dest rukoil' myös, lEsust, joka paransi Sen,l ja taudin huojensi.
, 21. Ehkus fangi)l wielWn, Nauta > kahlein
löytäisin; Dmba HERra sieUk läs Auttamas,
kuin muus hcdäs.

22.MW. tustas, menv-s nnms, Anda ai-
nian Huns HErra, M' kuin rukoilee, HänenlygonsMrwailee.

sz.Smull smbi Taiwahas Mäwa, ISus
paras



paras, Joka sun läall äuttapi, Mi/mein Taiwaas saattapi.
24. Tääll jos sun on unhottan Isä, Äiti,

poisjattän, Sugut, Langot suuttunet, Vstäwäl
pois puuttunet.

2s.Ei unhoda ikänans HE<ra sinua paönäns;
Maan sun wastanottapi, Edcstäs myös wastapi.

26. Rikores and?x aina Anda, /a rauha»!
laina, Tuffist, waaroist warjelee. Jok'tääll
päcllles tar/elee.

27. Engeleins kautta wielä/ lohdatta oikiall
tielle; Erhetyxist entta, Pihas, majao pijrittö.

28. Nyt O! rakas Sieluinen, Pidä itzes i<
loisen; Luota aina HERran paall, Hän sunsa tla kuumaan tääll.

29. Ijäll pitkäll rawitzee, Tarpet kaikki ta<
ritzee, Ia peräst tämän elon, Anda Iu.II Tai-
waan iloon.

zu.Amen! kijtos ij.uW, Kolminaisul toti,
scst, Taiwaast, Pilwist, Tulesta, Maast ja

Merest kaikesta
LOPPU.


