
Kolme
Uuttch kaulusta, Hengellistä

Ensimmäinen.
ln eM woi nyt Mlitta:c<
Pell kowan Ilman kautta <NedM hukkan

lulien Wirsi.
Toinen.

li-majaa mailmasa
Pm Lests,Waimon walitus'Wirsi Hänen

ja Orwoin surkiasta tilasta
! KollMs^

M sun rakas sieluinen f?s«
>dm murhellisen ia joka tahwolda forretU»

Sielun Lohdutus-Wirsi.

Msa Prändatw Wuomq 1792.



W. k. walitta mahta ihminen. ?c.
Eli kuin

Sielu tcsi hunta haMast, ja walittapi )c.

iv. 1^

n enä woi nyt walitta, Tämän elon-
k<uk>mma, En taida suutan awata/Engä eilsinZän puhua.

2 widtt oroat käystellct Päalitz mun
pään Mun suuni kiini lukinnet, Iahuulleen yhteen lurimm.

3. Keng ei mahdais nyt
irkuttlla. Jos wettä olis paasani, Itkisi»

Npl hädäsälii
4. E« tätä ylösnostan/ Eikä myös maatuipannesan, luosmn mun ajaturihin, kuollonäin olis sam, k-in.
5. Litwmsen niinkuin lendäwän, Katkusta'waisen ihmikn, Mun sysäis aaldoin Kstelle,

Elämist tuoli tuon,:!!?.
6. Ihanast auringon walost, Syöri

jun wetren warioon; Siis aina wisust wal-wokam, Synnist meitäm kawahtakam.
7> O.' nyt mun rakas puolison, Jätän sun,

bal<



ckduun Jumalan; Menen pois
!xen, M»n Auringon ihanaisen.

8. Howäst! kyll Mens nähdä sa>
toisnn ilos Taiwan, Ehk' emme täs
Elmmbi saa yhd,.i olla. --,

?. Ah! rakkat Pojkaisen,
duun ainokaisti! Mä jätän teidän
lEsuxen, teidän tawarcm.

io. Niin myös te rMat Tytarm
, suureen murbeften, Poismenon

Jumalasi alkät luopuko.
ii. Ics olen' pojes mistanet Isinn,

woix jäänehtt, Kyll on Jumal Isäclömäil.
sä, Turma'mrwattom nn.

12. Nyt roiel itzen käända tahdon,, Pstawä.
ja Langoin: Hywä yötä t«M sanon; Tä-

mä on nyt minun menon.
13. Pois jää mailman prameus/ Hekmna

ja suur koreiis, Myös turhat asiat, lyöt, teot,
Ia kaikki syndiset menot.

14. Olen jo paris Engelein, Ia fturas Py.
hainPstawäin, Chnsturen Kaswoin edesä Sn'.son, ja Palmu kädesä,

15. Ilos ja riemus lakkamak, long' luma»suokon loppumat, Meil! kaifill joill st walmi«
stett, Ia alusi ombi aiwotstt.

16 Kuu!' lEsu rukouxeni, Ia minun köy-
hä humoni: Auta täall kaikki orwoja, 5
tömiä Lapsia.

17. Amenl jo lakkan laulamasi, Kiitos I
malan Taiwahast! Hän on mun wawoistwapahmn, Sielun Taiwaseen tallell pann'.

3oi^



W Toinen !

Mlcheitan kostan muisielen
Eli luin / »

Ghrist! Ss Muuhey ?c,

ia mull mailmasa jos ku<
kul^n, <W,aan toiwon saada tab

>ill sen sydämnuen suljen,, Jos kan-
.iwäiftst tääll RlstiNl lynglunial sal-,Tus turhas elos sange».

Löydy tzi minul? vstäwit, TäallMaallch
ka muolla, KBäp'o!>minuN Painoit, Kuin.

.mmHlita Suolla, I.ock'milmll ama andawatelo?abelki myys kandawas,Kiw!a kuorman päälle,
3,. Ilöill' mun täM kulkea, Ia kyyneleillä

monili, KaM mieleheyi la käydä
ynn owW, Kun kmia aina kuulla saan, 105ka sanan tain: Ei täsfull mmaa liene.

4- Suuchuun olen heitetty,. Ia murhesehenMistään, AlN'mg on pilwil peitetty, Am" mai-
stun suruu,tustaa, Ei ole kuka armada, Ei,

paalien kaxwahta, Maan Jumal yZinänsa»
5. Aaldhihin olen waioM, Ia wetten alle sy,

wäin, ILoimgn on po)?s hajowa, Edes mail-
mau bvwäln; Jumalattomat wainowat, Iyka
pnolclda kainowat, Sylkewät, HHwäifewät^s. on mull muuttunet, Kukkaiset;

Kaikk ilon paiwäl puutunet, Mur-
heri matlwehet, Niin etten enä chmifep Waan
paremmin maan matoisex, Ihein werat taida.

?., Ei aittaa edesän, Gk huonett päänl
VäUäH QMWIWs yn lytzkuhunst

Mm



käännyn Ml!', Sill slln kuin alta maat"
kaikki ylik,,,, Nopiasti

8 Tämäkin suruist sydändän, KiwisteleMMna: Että nyt minun ystäwan, Hauöaakaimaa, Johonpyytämät wajotta, Waan elsaa mua kadotta, lEsus on Lunastajan.
9. Annan korwani kuulemgst, Silluäni näke,

mMä Laata, ja suuni puhumast: Pmmärryloppun päästä, G kielen «nä puhuu moi Tanwailmanmpoi pahyi'loitatäällpallon karsin.,y. Kyynelden kansa kyselen, Lestein ja orwoinlllaa: Eiköst mgilm'teit'sysele, Eik M maanpaglla olla? Ei auta mailm' wihas suur, SillTaiwas on HM mahmss muur, Sieli on myösheidän Linnans.
,i. Ah!, temmatdhinknwelaan, Mm Ystck«wani rakas, Jäin tänne yxin huolemaan,lap'on murhen rastas: Kolt ombi kyn-Vamlst« Ei ole Ornwtlr audamist, Waay wöWon Taiwan Ifäld'.
12. Riemua toiwon la ilo»

linomaist, Embän nyt huoli mailniast, Waikk'kuMKa käypi kowast; lEsuxm tygö huokailen,,
hanelda apua anelen, Nais waiwoisam

iz. Mlstusta kajwoin kakclla. Saan Taiwa»hasa ama, Kaikkein Pyhäin kansi weiftta NiinHErra armonslainaa, Tämä,'., clämarz yorMzKum loppuu kerästä, Ia Aasi ulosjuo^.
14. Kiityxen kannan sinnffen, Kulu muchetmUäll annat, Ia näytät risti minulim,,Mimem

wlwaseen kasnat-. Ei huoli pahain duomiost,vngH mpytz karsgist lEfuxes kiini

Kos-



M 'H - Kolmas/
H-> M k. Gle sielun iloinen, ?c.
W Eli kmn:

5VRra Hywää kiittäkär, Iloisesi )c. '

suL rakas sieluinen, Mastoin käy,
olriloiliLn, sllä senwuoz: epäel, HErm

woi kyll autm M.
' '2 Luotta, turwa HErran pääll, Eläisas ai-
niau tääll, Kärsiwälsest kärsi myös, Mitä Hältz'
lanqe tyyös.

z,llzl!st itzes Jobin kantz, Joka suures mur-
heja!>s, Itzens lohduttain sanoi, HErra Ltti,
HErra annoi. s HErran Nimi olkan kiitetty.)

4. Sua waikk tääll wihatan, Panetella,?.,
pKviatan; Niinkuin, Simei Davidi, Kiroil,
chäwäis, kadehti.

5. Ai n HERra kaikk näkemä, Kosta ja
myös wäkewä, Pahoil palkan andapi, Katmi
päähän kandapi.

O.st)eche!ismyösPoikaiftt;Eltzeust pilkaisit;
HErraid'pa'!k?a,mapMin,Ettähepedoildreweldin.

7 Esinärkki lnonest muust, Siitä P.yhast
Raamanlst, Tämän pääll on nähtäwä, Itzft
kin myös ehtiwH.
.

8 Tämän tähden stelmsen! Pidä itzes iloisen;
Ola kadchd, hämmästy, Jos tääll toistN menesty.

9.Hywäloppu ei saanut, Joka loist kadehtinut,
W?!M on jomun pahall tiel, Aina t hän astiwiel.

Achtiovhel angarastWainoisDavldKunim
hirtti wihois.

Danieli myös luolasta,
, lvalkiast Pääsit, hädäst ahmhast.

12. O,:



12. Q! siis rakas sielumen,
nen, Tämän mclilman wainost, I- M
ryden painost.

iz. Haaman Mardochaille myös, H
rakens ylös, Johon itze Hirttttin/Mardo
kumnoitettin.

14. Ah! seckähden Sielmmn, Al' ann' -k-s
mmhesen,Waikka köyhyys pakkss pääl!,
sy lujan aina tää!!.

15. pahain tawarat, Ia lmös
disten warac; HurDn wahä paremb' on,
longaHErra haiielj suon'.

16. Sarphatln Leffen myös,'Ka''
ajall piti y!ös. WäIMOM ttuusifts, lau«hix piwol? ttnN

17. D wid siitä tunnusta, Psaltarisans en«
nusta, Ettei Hnrstas hyijätt' 01l Ikänäns, eik'
naljäs kuoli.

is. Ol' siis sielun iloinen, Sill'HErra on
nen, Laupias;a armias, Hywä ei?a karmias.

19. Taudin tust' jos tule pään, Sairaus saa-
wuta tall, HERra siin sun wirwotta, Sai-
raudest kirwotta-

2c>. Taa!! lMtast Kuningan mies, Boikans
«desi rukoil' myos,lEsust, joka paransi Sen,
ja taudin, huojensi.

21. Ehkäs fangir wittäisin, Raltta-kahlein
löytaiM; Omda HERra sieNäk' las Auua-
mas, kuin mu,is hadas.

22. Ristis/ tnsias) menos muns,
man apuns HErra, sill' kuin rllkoilec, Hänen
zpgöns turwailee.

25. Sinull ombi Taiwcchas Vstawa, lEsus



täälZ auttapi, Wiimm Tai-
Ws Mttapi.

-H. TäD scs sun on «nhottan Isä, Äiti,
jättän, Sugut, Langot suuctunec, Vstä'
pois pumcmm.

2 s.E:unhoda ikänäns HERra sinua pää»
nöns; Waan sun wastanottapi, Edestäs myös
Mstapz.

,
26. NikMs cmdex aina Anda, >a rauha»

laina, Tustist, waaroist warielee, Jok' täall
päälles larjelee.

27 Engeleins kautta wielä, Zohdattaoikiatl
Me; Erhetyxist erinä, Pihasi mams piirinä.

28. Nyt O! rakas Sieluinen, Pidä itzes i»
loisen, Luom aina HENrcln paäll/ Hän sun
saatta kunniaan tääll. -^

29. Ijäll pitkän rawitzee, Tarpet- kaikki ta»
r-tz:e, Ia peräst tämän elon, Anda tull Tai-
waan iloon. >

32. Amen, kiiws ijäisest, Kolminaisul toti-'
stst, Taiwaast, Pilwist, Tulesta, Maast ja

Merest kaikesta.
LOPPU.


