
Neliä Hengellistä

W t r t t ä,
Valullisten Sieluin ylöskehoituMi/

Sluohin Wlrsiklrjasiu Suomexl Wtty

Asucan humalan Sana runsasti teisH,caitella wijsaudella: (vpettacat ja neuwo,
cat! teitckn tcstenanne psalmeilla jaRijtos.»

.Virsillä» ja Hengellisilick Lauluilla,
«veisaten armon cautta Hl2Rral«

le teiden Sydämisanne.
Col, 3: is.

Turusa pröndätty rrencK.MH
Wuonna 1765.



Ensimmäinen,
TyWwäisestH mielestä Jumalasi,/

oUesamme täällä turhnsa elss.
Weisatan cuin N:o 268. Nuotzin Wirs. Kirj.

-Hwad kan dock min Siäl fsrnaja,

Josta Wirrestä tämä on Suomii käatty.

v. I.

taidais elos Sie-
luam huwitla? Cosc mä

ONW löydän caites menos Tur-
hutt/ mailman! pahutta/ Ia ett par-
hat tecom meill Wirhen almset on wiel;
Nijnculn CuuU' on hänen juoxuns, nijn
on menon, aina tuorus.

Jacob. 4:14.1. Cor. 7: 31.
2, Pysymätöin waellurem / Curja

myös on elamätff Aina näem mulcau-
xen Suuren toisen edesäm;Sille< tieto

YM-



ymmärrys, Eikä suurten ystäwns Tai-
da meitä tustistautta, Mutta suuremb'suruun laatta.

?< Ehk niin muuttuwailet owat Calc-
ki menom camnlat; Cuiteng sielun tus-
cat cowat, Pnnä pirun cawalnt Juo-
net HENra Hlllchc/Parhaxem ne wal-
lihe/ Cosc mc hänen huomaans meitäm
Uscos nöpräs aina heitäl».

4. Mitä silmisam nyt wälcky/ HCr-
ran wallas caicki on/ Myöskin köyhä,
suurten hylky, Neuwot/pubct ja menom,
Wiel mit' ajar omaxem Saanet olcm,
nuutihem; HERra ne caick parhap
käändä/ Myöstin murhem ilox wändä.

5. Että tulem loromux Cunniaan/
woitam tawarat/ OM/ toimcU waru-
sietur/ Sijhen caicki laupiatSuopi HEr,
ra wallasans Lahjans aina armosans,
loca caillU anda muruns/ Ia myös
töyhist p)tä surun.

6. Että aicam .mieluisesti Niendä har-man päiwän ast, Ettälapftm ihanasti
Neljän polween nopiast Enändy / se ar-mosa Tapahtu/ jvng hallusa Ombi caicki
els-päiwäm/ myös lapsillemme lei-
wän.

7. Sitä wasloil!/ että moni Ikäns
pian lopetta/ longa suruU/ taudit! tuo-
ni Poijes tääldä hoputta; Sijnä mnös-
kin waldansa Osotta/ cans armonsaHEr,

ra/



ra/ longa kädes menom/Suru-päiwäm
ombi/ elom.

8. Sijs cofc cmckiwolma puuttu/ Jär-ki tarcta tnlsene, Silmäin loisto mustarmuuttu/Hengen woimnt raukcnc; Slc-
lu silloin ruumista Pellistctux armosta
Hnoca tulla taiwan niajoin/OminHEr»
rnn pyhin parnioin.

9. Autuas/ cuin tätä tutki Aina / ty-
tv lumMans; Han on wapa mailuian
mutkist Löytä turwan HErrasans/Myös
cosc täaldä lähtepi/ HErrans lepoon tn»
levi/ longa huomas han on ollut/ Elä/ehkä olls cuollut. loh. 11:25.

in. Autuas/ cuinitzens sulkee HEN-
ran käsi,n alati/ Mihin ikän tääll hän
culkee/l Caickhäll hywär cohtapi/ Olcon
onni/ waiwaisus/ Tauti/ waino/ tur-
mellus ; Ne caick parhar häncll käändy/
Mnöstin cuollo elox wäandy.

Rom «: 28. i. Cor. 3:2', 22, 22.
,i. Wijmcin suloa HErra anon, Tar-

tu minun kätehen / Mua talut caikin ai-
roin/ Wedä wihdoin tmwascen/ Cusa
tuscat loppumat/Pvyät mua cobtawat;
Silloin ota sielun, armois/ Kätke händä
vlnln parmois.

Toinen
On Ui Walitus-Wirsi yhteisen elämän lur,

meluxen ylttze, Ruotzin Wirrestä,
Suome^



Suomexi käatty, foca sowelsammasti welsatannijncuin N:o 32. Suomen-Wirsi-Kirjala:
<l> H<LRra! cnca majasas,

eli cuin No Suomcn Virsi.KMa:V Cbrist, sä Kumden
V. l.

AH HErral cuinga catowat Mcild
pyhät tääldä poijes/ Losc suuret/plenctkln owctt Uusilla tuwolU toimcs

Kilwas turdutta jaeamas/ Am miclln-
klclln pabuttans; Tullareus sijnä copiar.

2. Ne yhdes ncuwos wacaista Pyy-
tämät wieckast sorta/ Ebkhe ci coscan ra-
casta Toistans/ waan soisit portaux.
Teloit! pois HTRra armias Ca,ck w:ec-
kat kielet aicanans/ Cula ylpiästi rälibä.

?.Secausa simocopiast: Meidän puhua
tulee /Tudalfto cucan rodkmtt moittla*/meidän cuullem/ Wickelää n:e«dau meno-
mn/ Ia pyutäls olla HErranam/ Mc
oma päätäm scuram.

4. Mutt HErra sano: tötisest Mä
näen/ että köyhät Näändmvät poijcs
picaisest/ Cosc pahut. caickt röyhä ;

Sjjs
"" San. l. K. is: 2,23. E1a.32: s, 7. cjr.

Cap. 28:8.
* Se sana moittia on tawMnen fimremmasa ofasa

Suomenmaasa/ paitzl Turun puolcja, joea nijn p»l»
»on merlitze, culn Laitta, eli F.aj?ai«alu.



Sijs nousen jo/ ja aman heit/ Wien o-
inan iloon rauhan tcit/ Ett' si)t hc roh-
kiast saan'ais.

5. Catz HErran sana silkin, Coeteld
paremd culda/ On myöskin aina wätc-
wä Odjamaan caick lnaacundaaAuruden
tielle ihanall/ Cuin sitä miclcU hartahall
Tutki/ ja aina scura.

6. Suolcl' sit' HErr armosa/ Cuin
san as oikein saarna, Ml)ös heidän pa-
rlst pelasta/ Cuin uscowmsi cauna;
Muutoin caick vmcat tmhudcll' Täyte-
tän syngiäll pahudcll/ Cosc irstaisiU
on walda.

Kolmas on Sallimus Wirfl/
Wcisatan cuin' st caunis Nuotzin Wirsi:

<V 3u bittra sorge kiölla,
jonga jällen tämä Suomcxi kaatty on.

V. i.

myrkytetty sydän! Snnnln
lähde lnndisen/ Päästä sinust

lä pyydän/Waan en taida wmwainen;
Tee se lEiu armias/ Piinas cautta
catkeras/ Sellt mua pirun pauloist/
Petollisist mailman wauloist *

2. Lan-
waula, sunis «til Z»isc2l<»r!l,rep wid nottll/ tel'

,-a, mevtilze pitttperäistä nuotan-köyttä, jolla nuotta
rocon loimuttu on.



2. Langennut mä HErra olen luon-
den lautta saatanan / Nyt mä tunnen
hänen nuolcns/ myöskin solmut lMilman;
Waan ne cahlet angarat Mnasas lä
catkcras Newelt ricki/sulloit allcs/.Panit
pirun omijn cahlcins. Col. 2:15.

3. Ah! cuing taidan tätä tutki Il-
man suru/ häpyä/ Cuinga moncis syn»
nin mutkis Tiedän ollen Nktäst/ Cofc mä
synnin wimmasa Carcaisin vois sinusta/
Waickas cutzuit mua lygös, Waarast we«
täxcs mua ylös.

Ah.'cuing cauwas olen joutuu Syn«
nin kijmas waiwainen/ Tuiman myr<
styyn/ pirun tohuun Olisin ,nä itäiseen
Tullut/ waan mun pstäwän Huusit/ sa«
noit: syndinen! Nijngös tahdot minust
eri/Nicttat ilot läälla peri?

5. Sydämmenl kiwust cuolc/ Ett nljn
olen langennut; Wcdä lE<u mua puo-
lccs/ Itzcppä sä walzcunut tähden
cuollosas/ Ota mua huomahas; Särje
pirun surma keinot/ Suo mull taiwals
llsct menot. Col. 3: i, lc.

6. Hcngcs woimall tahdsn curia
Waltä syndl/ lEsu Ehrist/ Ollesani täsHnur as Elosu/ nyt tolistst/ Käydä tietä ta-
saista Turwattu aln armostas:Wihdoinsaata mua iloos/ Pyhäis jouckoon/5)-
maan cloos. 10h.17:2z-2b.llm^.z:i».

NWS



Neljäs on Kiitos Wirst *
Weisatan cuin N.o Zoo. Suomen Wirsi Kirj.

Ri,toa olcstt sull Isa maan ,a tairva».

yt kllwas olcon caickein kielet wal«
M mtt/Kijttämälw HERraa/ cuinmcill aina aldhx / s») CanS pa«

armojans Totudes Wt sunrt. Halleluja.'
(,) lac. 1:5.

* En zfwersattuina af then sortta anderika Psal»men i Swenssa Psalmboscu N:o 9;.ttu lsfwe Hlexran all then hedn» stara.


