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N k. Walitta mahla lc.
Eli kuin 5

Sielu tosi huma haiNast/ jch walittapi ll<i

N ens wot nyt walitta, Tämän elon
katketutta, En taida suutan awata,
Engä ensingän puhua,

2. Gil! Mdet owat käyMet PHHlitz mun
pään waeldellet Mun suuni klini lukinnet, Iahuulen yht«n Mkinntt.

z Kelig ei mahdais nyt walitta, Eron ylitz
surkutella Jos wettä olis Msäni, Itkisin
nyt hädäsäni.,

4. Ei tätä vlösnosttsan, Eikä myös maata,
pannesan, luosnut mun ajalujiihin,
lo näin olis saan kiin.

5. Linduisen niinkuin lenbämän, Matkusta-
waisen ihmisen, Mun sysäis aalöoin kesttlle,
Elämist tuoti tuonella

6. Ihanasi auringon watost, Syöxi wal,
jun wetten warjoon; Siis aiya wisust wal-
wokam, Synnist meitäm kawahtatsm.

7. H! nyt mun rakas puolison, Jätän sun
hal>



halduun Jumalan; Menen pois tygs lEsu-
xen, Mun Auringon ihanaisen.

8, Hywäst! tyl! jällms nähdä saam T'il'«n
toisem ilos T uwan, Eht' emme täs maumasa,
Enämbi saa yhdis olla.

9. Ah! minun rakkatP. kus«n,Pojan hal,
duun ainokmsen M jäla«l teidän,
lEsuren, lyiyän tawarnt.

il. Niin myös te fMat Tytären! älkät teit
suurien murheseen, Pois »menon ylitz' andako:
lumalast älkät luopuko.

i». Jos olett' pyjes mistanet Isään, ja cp»
woix jäänehet, Kyll on Jumal IMömaiql-
sä, Tur'.va turwattonmin/

12. Nyt wiel itzen Mnds tahdon, VstäwHin
tygö ja Langoin -. Hywä yötä teille sanon; Tä»
mä on nyt minun menon.

iz Pois jää mailman prameus/ Hekuma!
ja suur koreus, Myös turhat asiat, työt, leot.
Ia kaikki spnoi,tt menot.

14. Olen )o papis Engelein, Ia Py»
häin PstäwHln, Chrlfturen Kanswojn edesH
Glison ja Palmu rV.dG.

1;. Ilos ,a riimus lakkamat, long' Jumal
suokon loppumat, Mäll kaikill jojll se walmi»
stctt, Ia alust ombi ajwoitett

;6. Kuul' lEsu rukoureni, Ia minun köy-
hä huutoni: Auta täall kairki opwoja, Isät,
tömiä Lapsia.

i7,Amln!jo lakkan laulamasi. Kiitos In«
malan Hän on mun waiwolst

wapahtan, Sielun Taiwaseen
tallck pann'.

tzoi.



Toinen.
O. K Muchctta» ko!?as mMelen «.

Eli kuin:
O! ISsu ehrjst? SH

majaa My mailmasa Löydy, jos Ku
'--' hung kulien, M nin toiwön saada tai?waasa Stll sen sydammeen suljen, Jos fan,
nan kHrsiwäisest tääll W<stin, sch5i vääll T"s mrtM elos sangen.

H- Lövbi» ei minull lHälvit, Tääll Maalla
taikka muAi, Kylläo' on nrnull ivamoit,K'uln
sammaltta Suolla, lotk/ minullaina
Joka hmi myös tandawal Klchiä kuorman
päälle.' "

'
' "

3. Itkull'mun täyty k'llkea,la
moM, K«tkt mielehem sulkea, Iakächä moz
nein öwiU, Kuin aina kuulia saan, Iq»ta ihmlseld sanan tmn: Ei täs' sull majaa lune.

4 Gupuhuun ylen heimty, Ia wnrhesehenmustaan, Aurmg on vilwill peitetty, Ain'm z<
stan suruu, tuffaa, Ei ole tuba minabta, Ei

karwqhta. W anlumalyxinän^
Aaldoihin ol?n wajuwa ,'la wetten alie st>,

wäin, Miman on pojes hajowa, Ed:s M>l?
Mn hywain; lumalauomat wuinl)w..t,

taiyowat, Sylkewät, häwszsewät.s. Momstern on muN muuttuntt. Kukkaisetkaatunet) t,Kaisk ilun päin)Ht
h xi maunehet, Pijn etten enäihmisef Waaq
paremmin maan malylser, Itzem werrat iälda.

?. Ei ole aittaa ebesan, Eik huonett pääni.
piM, Onnettomus on Mesän, Jas kuhpng



Männyn ts<W, GU fiin kuin aita matalin
kaikki yllten, Nopiast hyppelewät.

8. Tämäkin surujstsydanpän, KiwisteleMi«
na: Että nyt minyn yjläwän, Hwtaa eteeni
kaimaa, Johon pyytämät wajottq, Maan, ei hesaa mua kadota, lEsus on Lunastajan.

9 Annan törmäni kuulemasi, Silmäni nske»
Mc stH Laata, ja suuni puhumat; Dmmärrysjoppuu päästä, Ei'kilien enä p lyuu woi Tain

tgpoi'pahoi'Joita tääll paljon karsin.
ly.Konnelben kyselen, Lejfun jaormoin

jilaa- Most mailm'ttir systle/Elk sois maan
pääll olla?' Ei auta nmilm'' wihas suur, Sill

on heill watzwa muuf, Siell ynlnpös
Dtfdan Linnans '

ii. Ah! tsmmattihintuonelaan, Wun Mä»
iväni rakas, Jäin tsinne ypu kuolemaan, Kyl»
läp' on murhen raffas; KM' cmhi täällä kyn,
pämist, Ei ole Orwock' Waantoi,
lvon Taiwan Ijäld'.

12 'Riemua toiwon Taiwghaaf', Iä iloy a»-
linomqist, nyt huoli Wqjkk
sUingi kälpi kowast; lEsuren togö huokallin,
hänelda apua anelen, waiwmsqni fuuris,

hasa mnq, Kaikkein Pyhäin talch weisata, Niin
OErpa armons iainaa, Tämän elämän perästä
Kuin'lanya!oppu-l kcräsia, Ia ulosjuo^e.

kannan sinullen, Huin muchtttatW annat. Ia näytät nsti minuuen, Wtimein
faiwaseen kannat. Ei huoli duo-

Wiost, El'gä myhg kaVsaist k.chay>
nsist, ZEsuren kiini ripun»



Kolmas.
W. ?. <l)le sielun UoilM, le,

Eli kujn l
'HERra Hywää kiittärät, Iloisesi le,

v. i.
M)k' sull, sieluintn Mastoin käy,

M iloinen, Ulä s«n wuox epa<l, HERra
woi koll nuna jäit.

2. Luota, turwa HERrn, pääll, Eläisäs ai»
liian taäll, Kärsiwälftst kärsi myös, micä Häld'lai ge tpgö,.

3- lulist itze? Jobin kantz> I)ka suures mur»
htftns, Itzene lohhuttain ftnoj: HERraotn,
HERra annoi. (.pErranNimi olkonkllletty.)

4. wnitt lM wih ltan, Panerellan,
parjnan; Niinkujn Simu Davidi, K.roil,
häwais, kadehti,

S.AinHERm kaikk näsiwä, Kosta ja myös
wäkewa, Pahoil paltan andapi, Kateen pää-
hän kanh>ip!

6, Btthnis myös Polkusen Elizeust pi!»
kaisii; HERrald paltlg maltin, Että he
ptdolld reiveldin.

7. Esiuurkki muust, Siltä PvbästRaamatust, Tlmän pääll on nahtäwä, Itze?kin myös chtlwä.
8 Tamäi, tähden sizlmsen! Pidä itzcs'i<

loise!,; Mä kadehd, hämästy, les Ml! toisell
9. Hyivä loppu tzi saanut, Joka toist ka,

d'htinut, on joutuu pahA t ell, Aina
tähän asti n iel.
10.Achz tophtlangar.'si Wainois Kunin»

gast,longa Jumal Mpois,ltzms jehiriiwihois.
n. Jo»



lt.ZchphfanMdesta, Dameli myös luotasta,
Kolme Miestä walkiast Pääsit, hädäst ahtahast.

12 O! siis rakas sieluinen, Alä ole surui»
nen / Tämän mailman wainost, Wihan, wää»
xyden painos

iz- Haaman Matdochaittt myös Hirsipuun
takenS! ylöZ, Johon itze hirtettin, Mardvchai
kunnioittttin.

»4. Ah! lentähdm Sieluinen, Rl' ann' itzes
murhesen, W nkka köyhyys pattoo pääll, Py«sy lujan aina tääll

»5 Numät pahain lawarat, Ia myös syti-
disten wara»; Hurffan wähä paremb' on,
longci HEtra hänell suon'.

,6. Sarphatin Leffsn /lumal mrös, Kallis
ajan pili plös Wahäl Oljyll kruusises, Jau-ho piwoll wäkkaises.

,7- Dlvid siiiä tunnusta, Psaltarilans en-
nusti, Mn HurM hpljätt'oll IkänäNs, M'
näljas kuoll
18, Ol'siis sielun iloinen, Sill' HENraonsuloi"
nen, Laupias ja armias, Abwä eikä karmiaS.

19 Taudin tliff' jos tule päsll, Sairaus saa-
wuta täll, HERra siin sun Sai»
raudest kirwotta.

20 Täall hartast Kuningan mtss, Poi-
kans «dest ruloil' myös. ICsust, joka paransi
Sen, ja tauV'n huojensi.

2i. Ehkäs fangix mieleisin, Nauta.fahltin
lyöteisiin; Omba HERrä sickät' läs Autta-
mas, kuin muus hadäs.

22. Ristis, mffas/ menos muus, Anda ai»
«ian apuns HENra, sill' kuin rukoilee, HH»nm tygös turwailee.

Hz. Si^



23- SinM ombl Haiwanas GstHwä.paras, Joka sun Uull
waas saattapi;

24. Tääil jos sun ön unhotwn I>ä.
pois)ä!tan, SuZut, Langöl ftiuuuilc!, Psta,!,c,s
pois §uut tilnet.

65. Ei Untzohtza ikä!,än§ HENra si. uci
päänäiisj Waan sun Edch.iSmyös wqstnpi.

26. K koj.'«s andex aina Ansi, jn rauhaa
laiita, Elstlst, lvaaxoist lb.ikjeletj tNvlj
päälles t^rieli^

27. SlgeKins kaulia wiils j Idtzdatta
dMall tielle; Eihilhxist enlta/ Pihasi ma-
jas pijriztä,

.

2K, Nyt O! räkäs itzts i«
toisen; Luola am>: HERtiIN psäll, Wn wii
saaila kun- täali.

29. JM pilM tnvitzee. T kukkl
ntzce> Za iamsn öion, Anda lull Zais
ivaan lloom,

36. Ämenl kiiios Kolminäiml totU
stst, Talwallst, Pilwnt, Tulesta, W.ast jch

Merst kaikesta.


