
Rol m e

Uutta, kaunista, Hengellistä

W iltt 11,
Ensimmäinen

En enä woi nyt watitta x.
Vhden loman Ilman kautta Medellä hukkan

tullen Hywästi-jättö Wirsi.

Töitten.
Ci maja mull' mailmaja )c.

Vhden Lesti-Waimon walitus-Wirsi Hänen ja
Orwoin surkiasta tilasta:

Rolmas
Vhden murhellisen ja joka tahwolda sorretun

Sielun Lohdutus-Wirsi:

Präntätty tänä Wuonna,



W. k. Walitta mahta ihminen, ?c.
Eli kuin:

Sielu täst huuta haikiast, ja walittapi )c.

!(I N mä woi nyt watitta, Tämän
elen katkerutta, En taida suutan

awata, Engä ensingän puhua.
2. Sill wedet owat käystellet Pää-

litz mun pään waeldellet Mun suuni
kiinitukinnet, Iahuulen yhten tukinnet.

3. Keng ei mahdais nyt walitta,
Eron ylitz surkutella. Jos wettä o-
lis pääsäni, Itkisin nyt hädäsäni.

4. Ei tätä ylösnostesan, Eikä myös
maatapannesan, luosnut mun ajatu-
xihin, Ett kuollo näin olis saantiin.

Z. Linduisen niinkuin lendäwän,
Matkustawaisen ihmisen, Mun aal-
doin keskelle, Elämist tuoti tuonelle.

.6. Ihanast auringon walost, Syöxi
waljunwettenmarjoon; Siis aina wi-
sust walwokam, Synnist meitäm ka-
wahtakam.

7. O! nyt mun rakas puolison,
Jätän sun halduun Jumalan; Menen
pois tygö lesuxen, Mun Auringon
ihanaisen.

8. Hywäst! kyll Mens nähdä saam
Toinen toisem ilos Taiwan, Ehk'emme täs mailmasa, Enämbi saayhden olla.



9. Ah! minunrakkat Polkaisen, Pojan
halduun ainokaisen Mä jätän teidän,
Jumalan lEsuren, teidän tawaran.

10. Niin myös te rakkat Tytären!
alkät teit suureen murhesee, Pois-me-non ylitz' anoako: Jumalasi älkät
luopuko.

11. Jos olet' pojes mistanet Isään,
ja. orwoix jäänehet, Kyll on Jumal
Isättömäin Isä, Turwa turwattomain

12. Nyt wiel itzen käändä tahdon,
Wäwäin tygö jaLangoin: Hywä yö-
tä teille sanon; Tämä on nyt minun
menon.

iZ. Pois jää mailman prameus,
Hekuma ja suur koreus, Myös mur-
hat asiat, työt, teot, Ia kaikki syndi-
set menot.

14. Olen jo paris Engelein, Iaseura Pyhäin Wäwäin, Christuren
Kastroin edesä Seison joPalmu kädesä.

15. Ilos jariemus lakkamat, long'
Jumal suokon loppumat, Meill kaikill
joill 'se walmistett, Ia alust ombi ai-
woitett.

16. Kuul' IGsu rukouxeni, Ia mi-
nun köyhä huutoni: Auta tääll kaikki
orwoja. Isättömiä Lapsia'.

17. Amen! jo lakkan laulamasi,
Kijtos Jumalan Taiwahast! Hän on
mun waiwoist wapahtan, Sicllln
Taiwaseen tallell pann'.



Toinen.
W- k. Muchettan köstas muistelen x.

Eli kuin:
O! lEsu Christ? Sä autuuden?c.

i. Ei majaa mull mailmasa Löy-
dy, jos kuhung kuljen, Waan toiwon
saada taiwaasa, Sill sen sydämmeen
suljen, Jos kannan kärsiwäisest tääll
Ristin, jong Jumal Mi pääll Täs
turhas elos sangen.

2. Löydy ei minull ystäwit, Tääll
Maalla taikka muolla, Kylläp' on
minull wainoit, Kuin sammalita Su-
olla, lotk minull aina andawat, Joka
hetki myös kandawat Kiwiä kuorman
päälle.

3. Itkull' mun täyty kulkea, Ia
kyynneleillä monill, Kaikk mieleheni
sulkea, Ia käydä monein owill Kuin
kurja aina kuulla saan, Joka ihmiseldsanan tain: Ei täs' sull majaa liene.

4. Suruhuun olen heitetty/Ia mur-
hesehen mustaan, Auring on pilwill
peitetty, Ain' maistan surun, tuskaa,
Ei ole kuka armahta, Eikuka päällen
karwchta, Waan Jumal yrinänsä.

5. Aaldoihin olen wajowa, lawet-
ten alle sywäin, Woiman on pojes
hajowa, Edes mailman hywäin; Ju-
malattomat wainowat, Joka puolelda
kainowat, Sylkewät, häwäisewät.6. Blomsterit on mull muuttunet,
Kukkaiset kaatunehet, Kaikk ilonPäiwät



puuttunet, MurheximututtchchNimet-
tm mä ihmisex, Waanparemmin maan
matoistx, Itzeni merrat taida.

7. Ei ole aittaa edesän, Gik huonettpääni päällä, Onnettomus on kädesän,
Jos kuhung käänyn täällä, Sill siin
kuin aita matalin Siitäpä kaikki yli-
ten, Nopiast hyppelewät.

8. Tämäkin suruist sydändän, Ki-
wistelepi aina: Että nyt minun ystä-
wän, Hautaa eteeni kaiwaa> Johon
pyytämät wajotta, Waan ei he saa mua
kadotta, lEsus on Lunastajan.

9. Annan korwani kuulemasi, Sil-
mäni näkemästäLaata, ja suuni puhu-
masi; Ymmärrys loypuu päästä, Ei
kielen enä puhuu woi Tain mmlman
tapoi' pahoi' Joita tääll paljon kärsin.

10. Kyynelden kansia kyselen, Lestein
ja orwoin tilaa: Eiköst mailm' teit'
sysele, Eik sois maan pääll olla? Ci
auta mailm' wihas suur, Sill Tai-
mas on heill wahwa muur', Siell on
myös heidän Linnans.

11. Ah! temmattihin tuonelaan,
Mun Mäwäni rakas, Jäin tänne
yxin kuolemaan, Kylläp' on murhen
rastas; Kyll ombi täällä kyndämist,
Ei ole Drwoill' andamist, Waan toi-
won Taiwan Isäld'.

12. Riemua toiwon Taiwchas', Ia
ilooalinomaist, Emvän nyt huoli mml-



mas', Waikk kuinga käypi kowast; lE-suxen tygö huokailen, häneldä apua
anelen, Nais waiwoisani suuris.

13. Ehristustakaswoin katzella, Saan
Taiwahasa aina, KaikkeinPyhäin
weisata, Niin HErra armons lainaa,
Tämän elämän perästä. Kuin langa
loppuu kerästä, Ia Aasi ulosjuoxe.

14. Kiitoxen kannan sinullen. Kuin
murhetta tääll annat, Ia näytät risti
minullen,Wiimem taiwaften kannat. En
huoli pahain duomiost,Engä myös kar-
saist katzannoist. lEsuxenkiini ripun.

Rolmas.
W. k. Ole sielun iloinen, ?c

Eli kuin:
HERra Hywaä kiittäkat, Iloistst ?c.

i. Ehk' sull, rakas sieluinen, Was-
tojn käy, oll' iloinen, Älä sen wuox
epäel, HERra woi kyll autta jäll.

2. Luota, turwa HERran pääll,
Eläifas ainian tääll' Kärsiwäisest kär-
si myös, mitä Halo' lali'ge tygös.

3. lulist itzes Jobin kansi, Jokasuures murhesans, Itzens lohduttainsanoi: HERra otti, HERra annoi.
(HERran Nimi olkon kiitetty.)

4. Sua waikk tääll wihatan, Pane-tellan, parjatan; Niinkuin Simei Da-
widi, Kiroil, häwäis, kadehti.

5. Am HERra kaikk näkemä, Kos-
ka ja myös wäkewä, Pahoil palkan



cndapi, Kateen päähän kandapi.
6. Bethelis myös Potkaiset: Elizeust pilkaisit;

HERrald palkka maxettin, Että he pedoilreweldin.
7. Esimerkki monest muust, Siitä Pyhäst Raa-

inatust. Tämän pääll on nähtäwä, itzelin myös
chtiwä.

8. Tämän tähden sieluisen! Pidä itzes iloisen";
Ää kadehd, hamasty, Jos tääll toisell menesty.

n. Hywä loppu ei saanut, Joko toist kadehti-
nut, Waan on joulun pahall tiell, Aina tähän a-
sti wiel.

ic>. Achikophel angarast Wainois David Kunin-
gast, longa Jumal esti pois, Itzens se hirtiwihois.

ii. Joseph fangiudesta, Daniel Jalopeurain
luolasi, Kolme Miestä walkiast pääset haoästsuurest.

12. O! siis rakas sieluinen, älä ole suruinen;
Tämän mailman wainost, Wihan wäärydenpainost.

13. Haaman Mardochaille myös, Hirsipuun ra-
kens ylös,lohonitze hirtettin,Mardochai kunnioitettin

14. 2lh! sentähden Sieluinen, Al' ann itzes lu-
jan tääll.

iZ. Namat pahain tawarat, Ia myös syndi-
sten warat; Hurstan wähä paremb' on,long Her-
ra hänell suon.

16. Sarphatin Lestecn Jumal myös, kallil a-
jall piti ylös Wähäll öljyll kruusises, Jauho piwoll
wackaises.

17. David sitä tunnustaa, Psaltarisans ennustaa,
Ettei Hurskaat hylljätt 01l Ikänäns, eik'näljäs kuoll.

18. Dl' siis Sielun iloinen,Sull Herra on su-
loinen, Laupias ja armias, Hywä eikä karmias.

19. Taudin tusk' jos tulee pääll, Sairaus sa-
wuta tääll, Herra siin sun wirwotta, Sairaudet
kirwotta.



20. Taall hartast Kuningaan mies, Poikanö
edest rukoill' myös lesust, joka paransi Sen, ja
taudin huojensi.

21. Ehkäs fangix wietäisiin, Rauta kahelisi» lyö-
täisiin, Ompa Herra siellak läs, auttamas, kuin
muus hädäs.

22. Ristis tustas menos muus, anda ain Herraapuus, sillkuin häntä rukoilee Hänen tygöns turwailee
23. Siellä Taiwas ystäwa,lesus ombia asuwa Ty-

göns sinun auttapi, Wiimmein Taiwaaseen saattapi.^
24. Tääll jos sun on unhoitan Isä, Äiti pois-

jättän Sugut, Langot suuttuneet, ystäwäs pois
puuttuneet.

25. Ei unhota ikänäns, Herra sinua päänäns,
waan sun wastaan ottaapi, Edestas myös wastapi.

26. Rikores andex aina Anda jarauhan laina,
Tustist, Waaroist warjelee, Jok' tääll päälles tarjelee.

27. Engcleinsä kautta wiel, lohdatta oikiall
tiell, Erhctyxist erittä, Pihas, majas piirittä.

28. Nyt O! rakas Sieluinen, Pidä itzes iloi-
sen; Luota aina Herran paall, Hän sun saatta
kunniaan tääll.

29. JM Pitkall rawitse, Tarpeet kaicki taritze,
Ia peräst tämän elon anda 'sull Taiwaan ilon.

Zo. Amen! kiitos ijäisest,' Kolminaisul totisesi,
Taiwalist, Pilwist, Tulesta, Maast jaMerest kaikesta-


