
Waiwan waikian/
Suomen suruists Saaresa/

Pauhawaisten Parwesa.
P!i?en

Sen ei iklw taydelliMi
Surcmeldäwan ja wnileettawan

Jolla Humala taicki tietäwä/
sia newostans / tähden on
erinomaisesti tätä Suomen Pljrlä eh^lhirmu<<e,N/ cuittngin IsiiiW ,O coco.nans Colme Äjastaica. Mutta caickeln

rastamasti »6Z7.
On cmckein muiden suuteloa hadäldä w.!<
sptettyin jomolca c miiuc ja lähes coecciiul >c / ,ol,ga

Nlmen jcllken seurowaincn/ lyhykäinen /<, yxiter.
lainen iaulu joca Wacsyu/

tietä.

(Pftlm.»n;:,?.) I<i hän cmMN.<liisn Maan p<l<l<
l</ »a wti caikm ieiwcln warön pois.

(Amos 4.) Minä olen c.iifiF Caupungeis tt,'lleiou«
lila, Hambae amdanut/ ia puuttumlstn jocaiyis
teidän pajsoisan/ /a ette fmckan kMldanee ttitän minuy
tygöni / sano HERra



Ray nyt Sielun cmMl mielell/ ;e,

HMMCb culng sur on minun Tuskan/ Tae
MH män surkcun wallus stas! Murhm

myrstä/ waiwan pusta/ Mahan syö-
xe Crunun pääst! UM mt«n wuotcnl/Har.
tniU Kyynelllant/ Tällä surkeeU NalMnjall/
Cuin nyt pyöri joca Majal!!

2. Nljn ett minun Sielun wmpu Nasran
ahdistuxcn all/ loca hcttl täyty tmpu/ Sy-
den mnrhell rastahan: läienct myös caictt
muut/ Katen/ lalcan/ saäniunt/ 'l)erär po-
jes raukein wäfy / MuUax muuttu hatkcll
häsyll.

3«Duomar joca Tmwan täyttä/ Suurell
tumuall tatta ain/ Nlhans julmuun sill' on
täyttan/Plihkäyhän pijrin talU/Puncuttain
nyt eincn pois/ Pclloist/ nijtmst ja laxoist/
Että Cansa n«Ws näännyt/ Ach uaijn M>
kia Karwax käännyt!

4.RmVllmox jlmr wahä löytän/ Iywän
suonda Euomcn umut/ Waan «vt täyty la-
ffe pöytään/ Wlatuikta sin sias/Cuin ol'her«
cust parabast/Nnoca ennea runiahast/longn
tähden wmkla cuullan/ Huuto/parcu/catuill/
Cuilla,

5. Eiköst suuret vienVen cansia/ ItcnuwM
Ms Uistcie/Täsa työläs smnnlansas/ loca

Cowa wlcras Nälkä suur/
Wasieln tahtons syömän juur/Waati hclm
bcml/ jeit' polgit.



taucomat/Sljhcn ast enin, HErra wicl/
Lopun tckewaiwlnu paall/Cuntuxcns melld
pois otta2VchastwihdoinArmons rilotta.

7. Silla walill monen sydän/(Jumal nche
kön)hluke taäl/Soisit hcitansmercn lywän/
Nielcw.in tain Sannan paäld/Ettci Annos
Mdäkan/Parhald nftäwäldakan/ Wnoda del-
dan putlttcns Päällcnwaannaln täyty tulla,
snalen.

8 Hetkenrahdusualka nmm/Possist nuole
punan pois/ Monen köyhän kytiacurjan/ Et«
tci namb käystcll woi; Slll nyn nuoren
coistus/ Cuin myös wanhan surkasttls/ akist
taniau cuolcon puolel/ armottoman Nltljäa
Nuolell.

9. Acanill on wadzans täyttän / Ruohon.
jUllrill/cuoriN myös pcldomies/long cuttcnA
iaättan/ Jumal (on ratk rastas työs) Maa-
ta uiljeletnahan: ÄZaan ei nyt saa ewettä ;

Slll on taiwlM Naudax lasten/ Ia Maan
tehnyt nyncuinWafken.

ia. Siilon nosnut ieicki haikin/Täsä suo«
wcn Sodomqs/ Että walitus nyt wuikia /
Cuulujoca louckahas/ Nljn ett sllinät lauke»
wat/ Ireuhun/ ja raukeTat: Moneld sydä-
lliA> pois wuoli Jumalan luurwihan tyli.

»l. Eliuneus on calwoist langcu/ Bsonen
tuiman wdcll vois/ cnncn
Wattein kljldamyxio woit/ loiN'che Lunda^



l 2, Heidän cmtcng muotons muunun/ Pi-
on lnttstax naln/ Ett zo jäänet whto,

snlutu/ Calwons knändämcst hcit päin/ Nyt
si-s sslcol cr.rotla/ Nälkä heit/ ja wajotta /

Nijn cll Nchca LM rippu/ Wqki jälcnist
ti-pu.

i3.Elköst surun aica cowa / Tämä tosin
madvn oi>'s ltllapjcns ccmla oman/ Täyty
ltäljäb !?onclhuo,U;Cos? siis lapsi parhallans/
aitinc rinnoin tawauays lelkltzc/ coht näljäit
käsili/ 5 ätketan maan xowecn hasyl! !

Lanjoitt' ennen tatwan armo/SilMMi-
rcN armahali/Suloilcntain lnomfnparmon/
Wuodcn tulonrumahan: Multa
ltntt/ Asujat tawattomat/ HErran
laupian laihon/ Wäärinkävttt jyndeins cau-

,s. Irhdat mlelecs Suomi rucka: Cuinga
kätcs kapnep nam s Aica tämä camal lmctan/
Zulmuttans ci; suaspgin/ Kännä;waan tassano suli: HErran tugö mahdat tull/Tamen
yllhsuurestbuolla Että lapjes nälkään cuolle'.

,6.Nrtsijsmru suomen saares/Anmuluo'
dis kundtcld/Pnsiän sen zngun parwcen/Että
taldnis fchkiäld/ Knlwaknl)nel'pl?arjt/luopu
Itlun-plcanst; Sillä banm paisun Khans /
Kclwitt HEnan caubiaan Wthaan.

l7.Ur.cst sinun syndeis nosta Mahdat nlös
pyMwijäs. Jämin HErran tygö juosta/It.

cu-



' Uhrit hattm jall HErrull' sy«
damcstäs c Armons hän >ull witztst andn-.

18- SM ehc' hän jinua wihuU/ 5 ähän ast'
on pejttanpt/.>.astall rangatstuxens wttzaU /

Sumn heittänyt/Cuiteng jos sus
nöyrytät/ Han kyl! wlhanslöyhyt ta.'Mahdat
stjs sun tustastalcos/Rucoims nain nytalca.

»9. Nh.' nyt HErra lEsuracas/ ala Cor«
wis kätke pois Minun hnodostan / ett iacct
Minun Itcu-MPon wols:Ala syndcm cau-
hlutr/ Solnia wlcatn angarutt; Sill clp si»
nul hptvä llenc/ Jos mun cadotuxeen wienet.

zo,MMosinpahat Cowin
tawat' Murhmsumu/waumi/pelco/
maahan huutamat; Waan MuNHErranlE-juxen/ Ehdi wiel mun turwiren! Llewittätn
tai cowa Aica/ Murhcn siirrä Ilo^Paickanl

2i' Ehlstele walnioin waot/ Sinun siuna<
uxellas; Kylmät Ilmat pojes pacot/ Sinun
armos paistella! Tee ne wedcll rickari/ Lai.
host mlnull awuri! Casta nijdän tehty kyndö/
Alälapsisannaylön!

it.Nain nyt elätuxem anna/ HErra Ju-
mal laupmst: NljUe köyhille myös kanna/Lei'
pää jäUeusrunsahast/Pellon tnlost cmketi/Ettei hucuis Mäti/ Wlrwot taas sun Perls
cundas: Sinnabywäft köyhä cansns!

23. Suman meit calcki wljmkm/ Laste
sinun Majahas! sydän wäwn ilmel/ L-
lon/ Ilon hecumall! Huon?s hywy-

dcst/



h.i!U.
Amcn Meluja.

Toinen.
DMöyhys cnin ftmi Man p<lM' on / Ee.
MM-saata mc:ll suuren surun: Niiln surui-

sis wlrsis luulelan/ Pfalmeis >a san-
gen welstttan, 3-

.GlEsus mcild' ,'jäx mennyt/ Waick hcw,
HMx on warjottnut/ Armons han lähctt'
tMill causolll/ Etl' nautlt saam hänen an»
tions. 3'

Wm ulos uucut / Ia wcnpilarat,
andch caictl chndlmme/ EH lun-

roit cmctnlcorcm. 4.
Awalnuös lzuwanacknnat/ Ett'llma olis

tarpcM/Ett lamlukylwa, siemenen/Ia <at-
sim leipä ftödäxenl. 5- ,

Am? meidän tngos tul-
la talwaftcn/ Cunle mnös meidän duutomc/
CaNsköohätN:lttupOrat.s.

Vn meille cmM väatörex/ Sun tlos
ljanca;ki'cst /' Md' cuikm sinua

MMm / Cans Pyhä
siellä neckusslu,
AM E N!

Col-



m.C. 'Älwss silm pahaxes/ !t,

MGUcoilen lEm nöyrllumast
Et nihas julMus lacals/HWU Cuin hedelnlät maas poltan M

tähden/
Äch lEsu cmtsall Armos sään/
Rucoiteman hcit Suas kaan /

Ett tygös jäll' palamisit.
2. winan wniwat Herra warjelt/

lotc cauwan paallem mamit /
Ey cowci lkäns cowcmba/
Meidän lnaasam oll' nähty
lop' Waimo /

Vhdes Patzlspalans kykene /

Mond myös naljäs mUmdyi.
3. Ach lEsu Armon Kuningas

Cuut tat )urkcut suurda
Enin ilmas taäl Lapsil pitnil /

On Ruumin suurest/
Ett joia lstun astelen
Nizden surktan hudon cuulen /

O lEsu joudu mcttf atpuxi.
4., En amoastgns wihasa /

Rangaise Herra meitä /

Gaan enimiten armosa /
Cuin Esajas todista/
Saul Dathan Abiram ja Gore /
Ey Herran käsky täyttä tmnnc/
Mutt wlhan päällens tuotit- - -



Ett läply lnerm Mnmscn /

hoat heit. raw'.h ja juotti /

id wastan bc ilzcns afttit'lott teille NälM catmsit /
'MG Caied ja lojwa.

6 lEsu cung pttkäld wihas suur/Vij paal wlhas lasien /

indasä auta taall /

ölyan suuren all ölcm /

Ia Mhas angarus nnkync /

Niin armo hywys cmtcng liene/HErra Corwis. ott iucouttn.
7.Andcx anna Herra hnwäCanjas ricoxct suuret /

lotc hclcotidcs tehnyt olem
z;ähm,alst ett sinua wastan /
NiK toiwon me puhdistetun
lEsu hywydeZ caut wcdety?/
Ijancaicktsen Ilon/ Ämen.-


