
Sen/ wirhen ia ristin alla ;

hamast lapsudesta ja nuo< '

rudesta / rasitetun

Banft. tzrndrikin lOten ter-
weyden nautitzemisen alla

Wuonna
Mrannuxen wuotella maatesa/

Elämänsä perään ajatellesa
Ia

Jumalan johdattamista tutkistellesa,
lurun Caupunmfa,

locoonpandu

Thomas Rawaldin Pojalda/

l.auculan Ryl<lM

lURUSA,
Prändatty Wuynna 1760^





W. c. Gttss ole ihmis parca tt.

sä suuri luoja!!
uemvos omat

etzinet,
Hamast alust elämäni,

Armoisesti kätkenet.
2, Sill sä mun ckailman waloonsurun saloon.Tuotit wirhen merkillä;

Jota cannan ruumisani / caswoisam,
Caickein edes nähtäwast.
Z.' Waan on mielänakymätöm, wii

hi toinen,
Ylhall suuni laesa,
)oca puhen secoittapi, wieröittap
Muiden seas eroitta.
4. Sijs ei äänen Masti, kerkiästl

Muitten corwis cuulu nijn;
Ei myös huulen ulos sano, oikeinano,
Waick on selkiä meiningi.

s.Cuin ma tulin elämaM, syimm
säähän,

d simnytetvr;
Sum-cll cuom,äll; sikiänsä suloisensaHENran M nait etziM

):(2 6. Heil-



O. Heillä sitten suuri waiwa, callis
aiwan,

Minun tahten oli wiell';
Sill' en elä mtin aitast eli riescctstTainut wirhen tähden tääll.
7. He Mmua wicrahalla riescahalla

Eläimitten rawitzit,
Kehdos maates, ahtaasa hahteesa,
Suloisesti holhoisit.

8. Costa puolicolmat wuotta lensi
cohta

Niincuin lindu tuulchen,
Nijn mun Isiin hyliäis minun, sitlt»

helmoin, I
Orwoin leipää syömähän. l
9. Jätti haltuun caickein Isän tai<

wallisen,
HffNran suuren Jumalan,
loca sulaft armostansa, muHellansa,
Ombi ollut Holhoian.
iQ. Ach! wiell muistan riemnsanoi,

luilla annoi
Sieluns tilan tiettäwar:
Käännä kiirust yhtä radi kirjan pladi,
WallXtulc taiwahast.
n. Nain hän sanoi wijmeisexi il-

meisesti,
Cumpanwens suruisell;
Eiclunssitten »lvsannoi, Isallcgnoi,
Ruun.ins jällen jäawaisell.

v. i.

MAMUan wicll itzestani tahdon
Sano ja myös muistutella



> Elämäni surkeutta,
Saldimisest Jumalan.

2. Mutta muistu mieleheni,
Cumga Jobi HERraa palwel;
Händä Jumal cuiteng sallei
Satanalda mostitta,

Että istuu tuhwas tomus
Täydyi surus, waiwas cowas,
Cruusin murull kiwuisansa/
Ihens caappi waikiast.,
4.Wi?lä cuiteng wissi tieto

kaneli oli Hengestansä, «.

Että tiesi lunastajans
Totisesti eläwan.

s. N>'jn on myöskin elämäni
Sangen surkia, wiheljainen,
Murhen laaros cauhiasa,
Curituxex ollut tääll.

6. Cosca kijrust ulosjuoxi
wuotta,

Cohta minun waiMt cowat,
Rafcall cuormall käsitit.

7. Cllin mä ehtoll edes ehdin,
Terwen leposial menin,
Ia myös wirwottelin
Päiwän töistä, helteistä.

8. Ia mun silmän kijnnitaipu,
Wuotelkani makiasti.
Rastaan sywään uneen waipu>
loc' on sisar cuoleman:

9. Ettei tiedä ihmis raucka.Ehkä cumga olis arca,
Pimeydes mustemmasa,
Mitä maates tapahtu.
iv. Nijn en tienyt minä mitan,

X) Ml-



Mutta aamul twlwanl, !
Mnä tunsin wähqn enD
tanteisani culkewan.

n. tuli posti cowa
Misckocauden rinnasani,
Carwas pala curcuscmi,
longa päälle äitini,

12. Wuodell ensist seurawaisell,
Minlln w<?iwaan tulduani,
Cuolou-wuoteel alas waipu,
Saam nwnen sanoman.

i?. Cosca ehto elämänsä
sähille jo tuli aiwan,
Saamamiestä noutamahan
Kästi minun kijtuhta.

»4. SiMn enM abkeroitzi,
Walmis olla lähtemähän
Lupais ia n'ijn mailmasta
Läxi nimeen Jumalan.
n. Clun mä hänen saatoin maahan'

Wisust perään cahahtelinMiellä kerran wijmeisexi.
Cuiiiaa hautaan laffettin:

16. Josta tuli unisani.Että haudan reunall olin
H'atzowanans. ahkerasti

c>wllut äitiän.
17. nain caunucaism

Boicqlapstn ihanaisen,
EnqMscn, iloisesti
Hänen olewan.

18. Waan ei aicaa cauwan mulla.
Oliut hända ,p>L)utella,
Ainoastcms sanoin hälle:
TulM iMa ppis,

»5. Vh<



/«' Yhden sanan waftais muA:
' on minun bywa olla.

Cobta silmän sikiäst unest
Ylös aukeis selkiäst.
W. c. Ihminen jong Jumal lsi:c.

v. i.
hänest jällen säin,

Nijn mä aina edespäin,
Tulin taudin alaisex,

Naadollisex waiwaisex,
L.Päiwa päiwäld rascammast,

Rautacahleill angarast
Kipiästi fangittin.
Jäseneni solmittin.

3. Nijn myös poltto hirmuinen,
Aiwan tulinen,
Hohti päällun lackamat,
Oötä päiwä tmicomat.

4. Nämät cahlet cangiat,
Sitet myöskin surkiat,

'Jäseneni waantelit,
Hääni toisiall kääntelit.

5. Niin m»ös cuorma corkia,
Wilmauti surkia,
Kylmät aallot angarat
Päälleui itzens laffiwat.

6. lotca ruumm wapistit,
jäseneni pudistit,
Moimat caicki rundelit,
Henqen perään tundelit.
?. Tabdost HENran JumalanKädest caickiwaldian,

Tuli tämä tuttawax
Wijcocaudex cahdexax.

):( 4 3. Muut-



8. Muutkin waiwat waikiat,
Raatocoirat cauhiat,
Karmet kiuckuiset owat
Haijost mua taucomat

9. Ennen jälken waiwannet,
Taudin alla calwanet,
Waicka uni macoinen
Tar/onteli silmillen:

ic>. Sill' cuin silmä rapähti,
Läpi lihan liwahti
Nauta langa tulinen.
Josta hypyll kiljahdin.
il. Ia myös muilla tawoill wiell,

. Joit en muista nimitelt,
Wanha mato pisteli,
Häijy traaki pureli.
i2. Jalopeura murha/a,

Corpioni surmaia, '
Täydyi jättä sieluni,
Waicka ruumifi rateli.

13. Namät caicki tarwinnut
Olen minä ansainnut,
Syndein tähden cauhiam,
Pahatecoin rascambain,

14. Joilla olen nHoittan
Jumalan>

Sekä päiwill että öill.
is. Nämat ohjat oikiat,

Neuwot HENran corkiat,
Owat minull ollehet
Hywydexi tullehet.

16. Nyt st suuri Palperi,
Israelin Wäri,

On



!on muld waiwat wahendän,
l Mon cowan huojentan;

17. Cahlet osax catcaisnut,
Sitet pojes ottanut,
Nijncuin Simfon päästett' on,
Noiton saanut Gideon
,8. HENmharhat osani

Woimas myöskin warjeli,
Silmän, corwan, sydämen,
Zmmarryxen, elämän.

19. Joilla etzin armojas,
tuoja! juurta cunnias,
Lähimmäisen parasta.
Oman sielun autuutta».'

l 20. Mutta laina walos nijn,
HENra lEsu mckahin,
Että Henges lijcutais
Sydämeni opetais;

21. ?)mmarryxen walaisis.
Elämäni hallitzis,
SiiwiAansH suojelis<

? Kärsimystä lainais.
22. Sill en cuiteng wapa wiel

Perät ole siteist tääN;
Cumarruxis kayffelen,,
Kumärryxis istuilen. ,

'

2?. Josta Dawjd walitta
Vlipciiwä murhesa,
Ia Manastcs cahleisa,

!.. fangiudesa.
24. HERran' edes sydämen

Polwet moös
Costa nmmin polwilla
En saa händä palwella.

25. Nijncuin Silas, Pawgli,
i Ie-



Jeremias Petän,
Tornist pääsit cahlehist,
Waiwoist cowist ahtahisi,

26. Hurscas Lotti Sodomasi,
Tulipalosi cauhiast,
Jonas meren pohjasta,
Calcm ahtast watzasta,
27. Ia wiil usiat monet muut,

Joit en niinä halpa suu,
Muista ylusluella,
Enga ymmarr' jutella,

28. Pyhät caicki autetut:
Owat wapax saatetut;
Ni/n sä suuri JumalaVlösauta minua.
29. Että wavar waiwoisiaTulsin ahdisturista,

Caikest pahast pääsisin.
Ia sen edest kiittäisin.

?O. Nijncuin Daniel luolasi»
Sinuld, suuri neuwosa,
Miehes cautta ruokittin,
Engelilda autettin;
zi. Nijn sa Isa armias,

Cautta sinun palweljais
Minull armos osotat.
Että ne cuins racastat

32. Owat mua juottanet.
Iloisesti syöttänet
Rackahasti holhonet,
Huoneisijnsa corjanet.

Nämät heidän tzywat työns,
Blcot HENrall muistos myös;
Cuin he minull andanet,
NMudest candanet

34. M.



! Z- Iloisesta fhdamest
Ia ei kylmäkiscoisest,
Owat HVNran pelwosa,
Osottaxens uscoa.

35- la, sä hywä Jumala!
lalcas astinlmlta maa,
Edes tuotta corkiat
Tcrwet ainet oikiat;

36. Lahtet laarois cuohutta.
Ajallansa caswatta
Ruohot caickein cauniwmat,
Artit wielä callimmat.

3?. Nijn myös nijta tundemaan,
Monell hywäx laittaman
Parandamaan tauteja,
Olet caikin aicoina

38. Säätön miehet oppenet,
Cllin on kielet taitanee,
Wiisautta etzinet,
HENrald sitä löytänet.
39. Joista tällä ajalla

Ombi HERraa tundcwa,
Heicot woimat corjawa.
Köyhät raucat tukewa,

40. Raadolliset holhowa.
Muita myös kehoittawa,
Herra Johan corkia
Haartman OoÄor oikia.
41. Nyt sijs heille caikille,

Vlim-alimmaisille,
Halcka suuri pandacon,
Taiwahasta tuotacon.
42. 110 ijat Isäldäm,

lEsuxeltg Weljeltäm,
Ia



Ia myös PiMV' Hengelda,
lumatalda hywäldä.

43. Että wihdoin
Harput kädes
Uutta wirttä lackamat.Pyhä Pyhä taucomat,

44. Engelitten seurasa,
Autuasten iou^osa,
Taiwan Cuorin caickuM,
Elos, »valos autuas,

45. Saisim caickin ilmeisest,
Weisat alinomaisesi,
Iloisella mielellä,
Hellällä äänellä,
46. Ällistystä Isälle,

Cunniata Pojalle,
Kijtost Pyhäll Hengelle,
Tolnu Ahteydelle.


