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W.t. Walittaa mahtaa ihminen, x.
cli kuin:

Sielu täst huutaa haitiast, ja walittaapi )c.

En enää moi nyt walittaa, Tämän elon
katkeruutta, En taida suutan awata, Enkä
ensinkään puhua.

2. Sill' medet omat köyskelleet, Päälils
mun pään waeltelleet, Mun suuni kiini tu»
linneet, Ia huulen yhteen lukinneet.

3. Kenk' ei mahtais nyt walittaa, Eron
ylits surkutella. Jos mettä olis päässäni,
Itkisin nyt hädässäni.

4. Ei tätä ylösnosteSsan, Eikä myös
maata panneSsan, luoSnut mun ajatuksihin,
Ett kuollo näin olis saan kiin.

5. tintuisen niinkuin lentämän,
lustawaisen ihmisen, Mun aaltoin keskelle,
ElämiSt' luolli tuonelle.

6. Ihanasi auringon walosl, Syöksi
wllljun wetten marjoon; Siis aina wisuSt
walwokaam, Synnist' meitäm knwahtakaam.



,7. O! nyt mun rakas puolison, läti,,sun haltuun Jumalan; Menen pois tykö
lesuksen, Mun Auringon ihanaisen.

8. Hywäst! kyll jälleen nähdä saain
Toinen toisem ilos Tairoaan, Ehk'emme täs
mailmassa, Enämpi saa yhden olla.

y. Ah! minun rakkaat Polkaisen, Pojan
haltuun ainokaisen Mä jätän teidän, lu-
malan lEsuksen, teidän tawaran.

»o. Niin myös te rakkaat Tyyttären! Hl,
käät teit suureen murheeseen, Pois menon
ylils' antako: lumalast älkäät luopuko.

il. Zos olet' pojes niistäneet Isään, ja
orwoikö jäänehet, Kyll' on Jumal' Isät«
lömäin Isä, Turwa lurwattomain.

12. Nyt wiel itsen kääntää tahdon, Ps-
täwäin tykö ja lankoin: -Hywä yötä teille
sonon; Tämä on nyt minun menon.

,3. Pois jää mailman rameus, Hekkuma
ja suur koreus, Myös murhat asiat, työt,
teot, Ia kaikki syntiset menot.

14- Olen jo paris Enkelein, Ia seura
Pyhäin ystämäin, Kristuksen Kaswoin edes-
sä Seison jo Palmu kädessä.



,5. Ilos ja riemuS lakkaamat, Jonk'
Jumal'suokoon loppumat, Meill' katki!l'joill'
se walmistelt, Ia alust ompi aiwoitett.

16. Kuul' lEsu rukoukseni, Ia minun
köyhä huutoni: Auta tääll' kaikki orpoja,
Isättömiä lapsia.

17. Amen! jo lakkaan laulamast, Kii,
los Jumalan Taiwahast! Hän on mun
waiwoist' wapahtan, Sielun Taiwaaseen
tollell' pann'.

Toinen.
W. k. Murhetta» foskas muistelen x. Eli kuin:

O lEsu Krist! Sä autuuden x.

i. Ei majaa mull mailniÄssa löydy, jos
kuhunl' kuljen, roaan toiwon saada taiwaas»
s», Sill sen sydämmeen suljen, loS kannan
lärsiwäistst tääll' Ristin, jonk Jumal sallii
pääll Täs lurhas elos sangen.

2. löydy ei minull ystäwit, Tääll maal-
la taikka muualla, Kylläp'on minull wainoit,
Kuin sammalita suolla, lott' minull aina



antaawat, Joka hetki myös kanlaawak Ki>
wiä kuorman päälle.

3. Itkull' mun täytyy kulkea, Ia kyyn,
neleillä monill, Kaikk' mieleheni sulkea, I«
käydä monein owill Kuin kurja aina kuullasaan, Joka ihmiselt sanan tain: Ei täj'
sull majaa liene.

4. Suruhun olen heitetty, Ia murhese.
hen mustaan, Aurink on pilwill peitelty,
Ain' maistan suruu, tuskaa, Ei ole luka
armahtaa, Ei kuka päällen karwahtaa, Waan
Jumal' yksinänsä.

5. Aaltoihin olen wajowa, Ia welten alle
sywäin, Woiman on pojes haroma/ Edes
mailman hywäin; Jumalattomat wainoo«
wat, Joka puolelta kainoowat, Sylkeewät,
häwäisewät.

6. lomslerit on mull muuttuneet, Kul<
kaiset kaatunehet, Kaikk ilon päiwät puut-
tuneet ; Murheksi muutuunehet, Niin etten
enää ihmiseks, Waan paremmin maan ma-
toiseks Itseni werrat taida.

7> Ei ole aittaa ebessän, Eik huoneet pää<
ni päällä, Onnettomuus on kädessän, Jos
kuhunk käänyn täällä, Sill siin kuin aita



matalin Siitäpä kaikki yliten Nopias hyp-
peelewät.

8. Tämäkin suruist sydänlän, Kiwisle<
leepi aina.- Ett nyt minun ystäwän Hau-
taa eteeni kaimaa, Johon pyytääwät wa-
jottaa, Waan eihe saa mua kadottaa, IE«sus on tunastajan.

y. Annan lorwani kuulemasi, Silmäni
näkemästä laata, ja suuni puhumast; Im»
märys loppuu päästää, Ei kielen enää
puhuu moi Tain mailman tapoi' pahoi'
Joita tääll paljon kärsin.

10. Kyynelten kanssa kyselen, ieskein ja
orwoin lilaa: Eiköst maitm' tiet' syselee,
Eik sois maan päällä olla? Ei auta mailm'
mhas suur, Sill TairoaS on heill wahwa
muur' Siell on myös heidän Unnans.

n. Ah! temmattihin tuonelaan, Mun
Wäwäni rakaS, Jäin tänne yksin kuole,
maan, Kylläp' on murhen raskas; Kyll
«Mpi täällä kyntämist, Ei ole Orwoill'an»
lamiSt, Maan toiwon Taiwaan Isält'.

12. Riemua toiwon Taiwahas,' Ia iloo
alinomaisc, Empän nyt huoli mailmast',
Mmk kuinka köypi kowasl; lEsuksen tykö



huokailen, Hänellä apua anelen, Nais wai>
«voissani suuris.

13. Kristusta kaswoin katsella, Saan
Taiwahassa aina, Kaikkein Pyhäin kans
»veisata, Niin HErra armons lainaa, Tä-
män elämän perästä, Kuin lanka loppuu
kerästä, Ia läksi ulosjuoksee.

14. Kiitoksen kannan sinullen, Kuin mur-
hetta tääll annat, Ia näytät ristii minullen,
Wiimein taiwaaseen kunnat. En huoli pa«
hain tuomiost, Enkä myös karsaist kalsan»
noist. lEsukseen kiini ripun.

Kolmas.
W. k. Ole sielun iloinen, «. Eli fuin l

HErra Hywaa kiittnkäöt, Iloisest x.

i. Ehl' sull, rakas sieluinen, Mastoin
käy, oll' iloinen, Älä sen wuoks epäel,
HErra woi kyll autta jäll.

2. luota, turwa HErran pääll, Eläissäs
aina tääll Karsimäisest kärsi myös, Mitä
Holt' lankeelyköS.



Z, lulist itseS Jobin kanö, Joka suures
murheessans, Itsens lohduttain sanoi: HErra
olli, HErra antoi. (HErran Nimi olkoon
tiiielt).

4. Sua waikk tääll wihataan, Panetel»
lacin, parjataan; Niinkuin Slmei Dawiti,
Kicoil, häwäis, kadehti.

5. Ain HErra kaikk näkemä, Koska ja
myös wäkewä, Pahoil palkan anlaapi, Ka,
lee» päähän kanlaapi.

i. Bethelis myös Polkaiset: Elitseusl
pilkaisit; HErralt palkkaa maksettiin, Että
he petoilt rewelliin.

?. Esimerkki monest muust, Siitä Py«
hist Raamatust/ Tämän pääll on nähtä-«i, Itselin myös ehtiwä.

g. Tämän lähden sieluisen! Pidä itses
iloisen; Älä kadeht hämmästy, loS lääll
leisell menestyy.

9. Hywää loppuu ei saanut, Joka toist
kadehtinut, Woan on joulun pahall tieN,
Aina tähän aSli wiel..



i«>. Achitophel ankarasi Wainois Dawil
KuningaSt, Jonka Jumal eSti pois, A,
senS se hirtti wihois.

ii. Joseph «vankeudesta, Daniel Jalo,
peurain luolasi, Kolme Miestä walkiaöt,
Päässeet hadäst suuresi.

12. O! siis rataS sieluinen, Älä ole su,
ruinen; Tämän mailman wainost, Wihan
wääryyden painoSl.

l 3 Haaman Mardochaille myös, Hirsl.
puun rakens ylös, Johon itse hirhettiin,
Mardochai kunnioiletnin.

14. Ah! senlähdeu Sieluinen, Hl' <m
itfes lujan taäll.

is> Nämät pahain tawarat, Ia myös
syntisten waarat; Hurskaan wahä paremp'
on, lonk HErra hänell suon.

»6. Saraphatin iesren Jumal myös,
Kalliit ajall piti ylös Wähäll öljyll ruusii-
sts, Jauho piwoll wakkaifts.

i?. Dawit sitä tunnustaa, Psallarissans
ennustaa, Ettei Hurskaat hylljält 01l Iki-
näns, eik' näljäS kuoll.



,8. Ol'siis Sielun iloinen Sull,
ia on suloinen, laupias ja armias, Hywä
eikä karmias.

19. Taudin lusl' jos tulee pääll, Sai»
caus saawutaa tääll, HErra siin sun wirwoit-
laa, Sairaudet kirwottaa.

2». Tääll harlaast Kuninkaan mies, Poi-
kaa» edeöt rukoili' myös lesust, joka pa»
ransi Sen, ja taudin huojensi.

21. Ehkäs wangiks wietäisiin, Raula kah»
leisiin lyötäisiin, Ompa HErra sielläk las,
AuttamaS, kuin muus hädäs.

22. Ristis' tuskas' mcnos muus, antaa
aina HErra apuns, Sill kuin häntä rukoi»
Ice Hänen tyköns lurwailee.

23. Siellä TaiwaaS ystäwa, lesus ompi
«fuwa Tyköns sinun auttaapi, Wiimein
Taiwaaseen saattaapi.

24, Tääll jos sun on unhoitan Isä, Äiti
Msjattän Suwut, langot suuttuneet, ystä,
wäs pois puuttuneet.

«5. El unhota ikänons, HErra sinua
päänäns,Waan sun waSlaan ollaapi, Edes'
läs myös waslaapi.



26 Ri?okses anleeks aina 2lntaa jarau«
han lainaa, Tuskist, Waaroist warjelee,
Jok' tääll päälles tarjelee.

27. Enkeleinsä kautta wiel, Johdattaa oi<
kiall tiell, Erhetyksist erittää, Pihas, ma>
jas piirittää.

23. Nyt O! rakas Sieluinen, Pidä ilses
iltisen; iuota aina HErran pääll, Hän sun
saattaa knnniaan tääll.

29. Ijäll pitkän rawilsee, Tarpeet kaikki
taritsec, Ia peräst tämän elon Antaa suli
Taiwaan ilon.

Zo. Amen! kiitos ijäisest, Kolminaisull
totisest, Taiwaallist, Pilwisl, Tulesta,
Maast ja MereSt kaikesta.


