
Rolme
Uutta, kaunista, Hengellistä

Ensimmäinen.
En enä woi nyt walitta;c.
Vhden kowan Ilman kautta Wtdellä hukkan

tullen Hpwästi'jHttö Wirst.
Toinen.

Ei maja mull' mailmasa :c.
Mdm Leffi»Wainu>n walitus-Wirsi Hänm

jn Orwoin surkiasta tilasta.
Rolmas.

Ehl' sun, ratas sielmnen, :c.
Vhd«n murhellisen ja joka tahwolda sorrttun

Si«lun LohdutUs»Wirsi.
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W. k. Walitta mahta »hminex. lc.
Eli kuin.-

Sielu täst huuta haikiast, ja wal inapi lc.

v. 1.

n «nä woi nyt walitta, Tämän elon
katkerutta, En taida smutan awata/
EngH ensingän puhua.

2. Sill wedet owat käystellet Päälitz muN
pään waeldellet, Mun suuni kiin i lukinnet, Ia
huulen yhlen lukinnet.

3. Keng ti mahdais nyt walitta, Ersn yIH
sulkutella- IoS wettä olis paWni, Itkisin
nyt hädäsäni.

4. Ei tätä ylösnostesan, Eikä myös maata»pannesan, luosnut mun ajaluxihin, Ett kuol»
lo näin olis saan kiin.

5. Linduisen niinkuin lendäwln, Matkusta,
waiftn ihmisen, Mun sysäis acildoin k«st«ll«,
Elämist tuoti tuonelle.

6. Ihsinastz auringon walost, Syöri wal<
jun wetten warjoon; Siis aina wisust wal,
wokam, Synnist meitäm kawal^takam.

7.0', nyt mun rakas puolisoa, Jätän sun
hal>



haldnun Jumalan; M«nen pols tygs lEsu»
xen, Mun Auringyn ihanaisen.

«, Hlxvcst! kyll jällens nähdä saam Toinen
toiiem ilos TÄwan, Ehk' emme täs mailmasa,
Enämbi saa yhd«s olla.

9. Ad! minun rakkat Polkaisen, Pojan hal-
dum ainoaa '«n Mä jätän teidän, Jumalan
lEsuren, ?eldän tawaran.

»o. Niin myös te rakkat Tytären! älkät teitsuuran murheseen, Pois «menon ylitz' andako:
Jumalasi älkät luopuko. ,

il. Josolttt' pojes mistanet Isään, ja or»
woir Mnchet, Kyll on Jumal Isättömäin I.
sä, Turwa turwattömain.

12. Nyt wiel itzen käsndä tahdon, Vstäwäin
tygö ja Langoin: Hywä yötä teille sanon; Tä»
mä on nyt minun menon.

13. Pois jaä mailman prameus/ Htkumal
ja suur koreus, Myös turhat asiat,j työt, teot,
Ia kaikki syndistt meyot.

14. Olen jo paris Engelein,, Ia seura Pv»
häin Christmen Kanswoin edesä
Seison ja Palmu kädesä.

15. Ilos ja ricmus lakkamat, long' Jumal,
suoton loppumat, Meill kaikill joill se «valmi»
stett, Ia alust ombi aiwoitett.

,6. Kuut' lEsu rukouxeni, Ia minunköy,
hä huutoni: Auta Mli kaikki orwoja, Isät-
tömiä Lapsia.

i7,Amen!jo lakkan laulamasi. Kiitos lu,
malan Taiwahast! Hän on mun waiwoist

wapahtan, Sielun Taiwaseen
tallell pann'.



Voinen.
W. k. Mnvhettan ksstas muistelen :c.

Eli kuin:
O! FlLsu Christ? «3 autuuden «.'^

v. i.

/A majaa mull mailmasa Löydy, jos ku«
»< hung kuljen, Waan toiwon saada tai-

" waasa Sill sen sydämmeen suljen, Jos kan,
nan kärsiwäisest tääll Ristin, jong Jumal sal.
Ii pääll, Täs turhas «los sangen.

H. Löydy ei «inull ystswit, Tsäll Maalla
taikka muolla, Kylläp' on minull wainoit,Kuin
sammalita Suolla, lotk' minullapalandawat,
Joka hetki myös kandawat KiwiH kuorman
päälle.

3. Itkull' mun täyty kulkea, Ia kyynneleillH
monill, Kaitk mieleheni sulkea, Ia käydä mo-
min owill, Kuin kurja aina kuulla saan,
ka ihmiseld'sanan tain: Ei täs' sull majaa liene.

4 Suruhuun olen heitetty, Ia murhesehen
mustaan, Auring on pilwill peitetty, Ain' mai»
stan suruu, tustaa, Ei ole kuka armahta, Ei
kuka psällen karwahta, Waan Jumal yxinsnsä.

5. Aaldoihin olen wajowa, Ia wetten alle su-
wäin, Woiman on pojes hajowa, Edes mail-
man hywäin; Jumalattomat wainowat, Jokapuolelda kainowat, Sylkewät, häwsisewät.

6. Blomsterit on mull muuttunet. Kukkaiset
kaawnchtt,Kaikk ilon päiwät puuttunet, Mur»
h?xi malunehet, Niin etten enä ihmiseze Waan

maan matoiser, Itzeni werrat taida.
-7. Ei ole aittaa edesän, Elk huonett pääni

Onnettomus on kädessn, Jos kuhung
kään,



Wnnyn täällä, Sill siin kuin mta matalin
Siitäpä kaikki yliten, Nopiast hyppelewäl.

8. Tämäkin suruist sydandän, Kiwistelepl ai»
m: Että nyt minun ystswän, Hautaa eb ui
kaiwaa, Johon pyytämät waiotta, Waan ei he
fta mua kadotta, lEsus on Lunastajan.

9. Annan korwani kuulemasi, Sllmämnäke-
mästä Laata, ja suuni puhuma; Dmmär- s
loppuu päästä, Ei kielen <nä »wi Tain
mailman tapoi'pahoi'Joita tääll paljon karsin.

iQ.Kyynelden kansia kyselen, Astein jaor voin
tilaa: Eiköst mailm'l«it'sys<l«, Sk sois maan
pääll olla? Ei auta mailm' wihas suur, Gill
Taiwas on heill wahwa muur', Siell on myss
heidän Linnans

n. Ahl temmattihin tuonelaan, Mun Mä»
wäni rakas, Jäin tänne yxin kuolemaan, Kyl,
läp'on murhen rastas; Kyll ombi täällä kyn,
bämist, Ei ole Orwoill' andamist, Waan toi,
won Taiwan Isäld'. .

12. Riemua toiwon Taiwayaas', Ia iloo a»
linomaist, Embän nyt huoli mailmas', Waikk
luinga kävpi kowast; lEsuxen tygö huokailen,
häneldä apua anelen, Näis waiwoisani suurls.

iz. Chrtstusta kuswoin katzella, Saan Taiwa»
hasa aina, Kaikkein Pyhäin kantz weisata, Niin
HErra armons lainaa, Tsmän «tämän perästä,
Kuin langa loppuu terästä, Ia klasi ulosjuop'»

l4.Kiitoxen kannan smullen, Kuin murhetta,
M annat, Ia näytät risti minullen, Miiniein

taiwaseen rannat. Ei huoli, pahain duo«
miost, Engä myös karsaist katzan»

mist. lEsuxen kiini ripun.



Kolmas:
W. k. <!>le sielun iloinen, ,c.

Eli kui" :

sywää Nittäkät, Iloisesi tc.
V 4 l.

Oh? suli, rakas sieluintn, Mastoin» käy,
oll' iloinen, Alä sen wuox epäel, HERra

woi kyll autta jäll.
2. Luota, turma HERran pääll, Eläisäs ai»

nian tääll, Kärslwätstst kärsi myös, miiä Hätd'
lange eygös.

3. luiist itzes Jobin kansi, lokasuures mur»
ltzens lohduttain sanoi: HERraotti,

HENra annoi. (HErranNimi olkonkntettv. j
4. Saa waikk tääll wilMan» Pane«llan,

parjatan; Niinkuin Simei DMdi, Klroil,
häwäis, kadehti.

5. AinHENrakaikk näkemä, Kosta ja myös
wäkewä, Pahoil palkan andapi, Kateen päc><
hän kandapi.

6. Vethelis myös Potkaiset: Elizeust pil>
taisit; HERrald' palkka maMtin, Että he
pedoild reweldin.

7. Esimerkki monest muust. Siitä Pyhäst
Raamatust, Tämän pääll on nähtäwä, Ihe<
kin myös ehtiwä.z. Tämän tähden silluisen! Pidä itzes i-
loisen; Alä kadehd, hämästy, Iss tääll toistll
menesty.

9. Hywä loppu «i laanut,. Joka toist ka,
dehtinut, Waan on joutun pahall tiell, Aina
tähän asti niel.
iQ.AchitophelangarastWainoisDavidKunin»
gast,lo nga Jumalesii pois,ltzens s« hirti wihois.

ii. Jo'



lt. Joseph sangiudesia, Danieli myös luolasta
Kolme Miesiä walkiast Pääsit, hädäst aht. hast.

12, O.'si!s m?as sieluinen, M ole surut,
n«n,3ämär! m «ilman wainost, Wchan,wää»
ryden painosi.

iz> Haawan MardochMe myös, Hirsipuun
rakenS ylö-, Johon itze hirtetlin, Mardochai
kunnioitetun.

'4' Ah! sentahdln Sieluinen, Al' änn' itzes
muryesen, W ukka köyhyys palkoo pääll, Py«
sy lujan aina tääll-

i; Mmät pahain tawarat. Ia myös syn»
disten warat; Hurjkan wähä paremb' on,
longa HErra hänell suon'.

16. Sarphatin Leffen Jumal myös, Kallill'
ajall piti plös WWI Oljyll kruusises, Jau-
ho piwoll wakkaists.

17. David sinä tunnusta. PsaltariKns en-
nusta, Ettei HurM hyljätt'oll Ikänäns, eik'
näljäs kuoll.
18, OMssickmilomen, Sill' HTRraonsuloi-
nen. Laupias jaarmias, Hywä «ikäkarmiaS.

19 Taudin tust' jostule pääll, Sairaus saa,
wuta M, HERra siin sun wirwotta, Sai»
raudest kirwotta.

20 Tääll hartast Kuningan mies, Poi-kans edest rukoil' myös lEsust, joka paransi
Sen ja taudin huojeml.-

2t. fangir mieleisin, Rauta-kaKlein
OM HKRra siMk' läs Autta.

mas, kuin muu? hMs<.
22. Ristis, mstas, menos muus, Anda ai»

nian apuns HENra, sill' kuin rukoilee, Hä«
nm tygös turwailee.

23. St,



23 Sinull ombi PstHwä, ZEsui
paras, Joka sun lckäll auttapi, Wiimein Tai,
wacis saallapl.

24. Tääll joS sun on unholtan Isä, Äiti,
poi«jHttän, Sugut, Langot suuttunet, Vstäwä<
pois puuttunet.

25. Ei unhohda ikänäns HERra sinua
psänäns; Waan sun wastanottapi/ Edestäs
myös wastapi.

26. Rikores ander aina Anda, ja rauhan
laina, Tufkist, waaroist warjelee, Jok' Mli
päälles tarjelee.

2?. Engeltins kautta wielä, lohdatta
oikiall tielle; Erhetyxist erittä, Pihas, ma»
jas pijrittä.

28. Nyt O! rakas Si«luinen,Pidä itzes i»
loisen; Luota aina HERran Pääll, Hän sun
saatta kunniaan tääll.

29. Käll pitkäll rawitzee, Tarpet kaikki ta,
ritzee, Ia plräst tämän elon. Anoa tuli Tai»
waan iloon.

30. Amen! kiitos ijsisest, Kolminaiful toti,
sest, Talwallst, Pilwist, Tulesta, Maast ja

Mertst kaikesta.
LOPPU


