
Kaxi
Uutta ja kaunista.

Viruö,
Ensilnmainen.

Siitä surkuteldawasta rastasta raesatest, Joka
sinä 8 p. Kesä Kuusa Wuonna 1734 Welan
Pitäjäsä, Erinomattain Emä Kirkon Läcimsa,
Pellot surkiast maahan löi; Omi ja synnin
kamamisexi, Mdeldä Nuorukaise'da somasa
,Scurakunnasa, kokonpandu, kuin on:
Woi! mitäs sielun huutelet, 3a ic.

W- k. Minun sielunialkm >yt
Miris siis ihmiset nnrisewat h"idän eläijäns:

'lokainei nuriffan hänen synde/ans ivastan.
Icr. walit. wlr. 3. v. 39-
Smun pahubes tähden sinua nuhdellan, ja si-
nun tottelemattomudes tähden sinua kurilMn.
ler. 8. v. 19.
Wäldä waäryttä, niin' ej sinulle wahingna
tapahdu. Syr. i. v. 2/

Toinen.
O mailman pahus suuri? :c.

W. k. Hädasän huudan HERra.
TURUSA Praudatty,



Ensimmäinen.
W, k. Minun sielun jälken nyt pian,

A/AHoi! mitäs Sielun huutelet, Ia
walitat niin waikiast i Woi,

miris muotos muuttelet, Ia itket ai»
wan haitiasti Mir olet noin nyt lewo»
toin, Käsiäs myös sinn tänn heität,
Maahan kahoin luondos wastoin, Kas»wos Auringold peität i

2, Sv on minull M tuikutta, Iamurhen wirttn lautta, Sv on minull kyll
ruikutta, Ia surun nuotti pauha, Sy
on minull joka siwull: Sill HErra nuo-
lens ambuis, Petdoni paatt, siellä ja
taäll, Siis ilo minus sammuis.

3. Kosta Tulo jorupeisi Munista ku<toistaman, lost' mä, waimon jalapseni,
Luulimma einem saawan Niin HERrasuur kaikk tvyni mur, Murstuixi rikti
hakmis, Nisun, Rukin, kaikk myös muut
niin, Surkiasti maahan tmmpats?
: 4. Raket olit aiwan suuret, lotk akistalas tulit, Sentähd' ei jään muut kuin
juuret, Paikkan kuhun ne kulut; Kalatnwöstin löi pyöryfin, Jotka snrimmatolin Mutt pienet ne ei kestänet, Waan
pemt pojos kuolit.

3. Raket



5- Raket maan walkiar lakaisit, Joit
paruld oli sangen,Ia päiwall kolmanell
makaisit, Siin kuhung' olit langen' xci>
mui tuli, wettä tuli, Niin Et sillatkin
siirsi, Aidat oijs ja myös lois, paikoi-
stans poijes kiersi.

6. Tämä niin paljon matkan saat,Laa»
nisä Emä Kirkon, Et hän Tulon niin
maahan kaas, Ettei se ena wirgon;
Waan täydyi lyöd Eländen syöd, Ne
jälken jäänet sanget; Ia nyt einattäm e-
himan, Täyty metzähan anget.

7. Mutta jo männytkin puuttuwat,
Mehän korwes ja maell, Siil sin mc n.
nan kyll puttumat, loukottain kalkell
waell, Kewiemb' tämä liene wahä, Kuin
kobt maantielle käändy, Lasten kansa
arwollansa, Ia siellä nalkän näändy.

8. Tätä tekemän totisest, Meit HEr-
ran witza waati,Kosta hän myöskin pi-
kaisesi, Karjamme wähax saatti, Rutoll
julmall, taudill tuimall, Joka maan alla
ratki, Wajot Härkäm, niin myös Leh«
mam: Siis parkki syöd' on pakki.

9. Aika jo waati kylwaman, Mutt
siemend ei ol lmomas, Kylwy jall kusse
kyndnmän/ Waan Juhta maka kuopas,

Jos



Jos ch' wedcm joka erän, Woimanse, ,
poijes wlepi: Sill parkki ratk' rieffata '
paitz', Lihan paaldamme syöpi.

iO. Maidon kandaja kuopasa, Sywas
maan alla maka; Sentähden täyty huo>,
sata, Ett kaikist olen wapa. Nyt tay-
ty mun kvtt kuiwall suutt, Puun kuorenz
päälle purra Waikt' huutelen ja rukoi»
len, En sa, wacm se on turha.

ii. Jo mä nyt, rakas Sieluni, O'
len kyll kuulla saanut, Minga tähden sä'
luisani, Suruja olet maanut: Waitene
nyt ja kuule Syyt, Jota sun suremahan,,
Pitäpi taall, kaikell wäell, Langeten
ratki maahan.

12. Synoias sielun murhajat, Surev
le sinä aina wndias Karjas surmajat.
Kyyneleill alas paina Syudias myös,
joka sun työs, Pellssas turhar teki,
Itke bartajt, walit raffast, Se leiwän
sunstas weti.

13. Taiu wiiMM ajaisin, HErrasun päalles heitti, Ettei sinna ijämen, -
Sainmutmmatoin liekki, Syndeis tah'
den, plrun nähden, Halwetin jarwes vai«
stais;WaM ett S'ielus ijat ilos, Tai»
lran hertkuja maisiais.

, 14. Katz'.



i4> Katz', kumg HErra ehelle, Au-
tuuttas kaikill mwoill, Itzens wihaiser
teettele, Lyöden sinua waiwolll, Etz' tää.
nyisit ja wäänyisit, Pois sieldä tawiald
tielda, Joka Sielun paisch pirun, He!«
wetin Tuleen rienda.

15. Ah! tee sentähden katumus, Pois
sunnin' tielda waanyy; Tee mvös. yr
oitia-parannus, Ia HERran tygon
käänny An witzau suut ja ala suut'
Waikca se waha lyöpi, Ei tapa, waan
juur wapan Ilon sisälle wiepi.

16. Ristin all M sano sa: Jo HEr<
ra on mun hylkan, Näin onnetoin nyt
olen ma, Et mistan olen Man Waan
tiedä se ja hawaitze, Ett HErra onn<
ans taalla Kurittele, rastttele, Ia wii>
mein säästä siellä.

17. Sano sentähden paatöxer: Kiitos
sull rakas Isä, Edestä Mnkuntures,
long all sa minull lisä, Ain kärsimyst
ja tytymnst, Ia päast wiimeinpois wcn-
wast,Pyhäis pariin woiton Saliin, I-
lon ja riemun Taiwas!

Toinen



Toinen.
Nykyisen ajan

SAUttomudcst.
Surutöin Synnin orja,
Kowin kuollen maka kurja,
Eikä kuule kaikk-nam,
Paimemtten pauhinata,
Ehk' ajat on muultuwaiset.
Pian täällä puutmwaiftt;
Kuiteng' kuorsu kuolemasa;
Hu»ku Helwetin haud'sa.

HEräjä sinä joka makat, Ia nouse
kuolluista, Niin lEsus sinua

plös walaise.
Pawalin Epistolat, Ephejerein tygö 5. lugus

Weisatan kuin,
Hädäsän huudan HERra, ?c.

s> Mailman pahus suurii SiU ele.
tan surutöin, Ia maatan synneis

kowin, luur aiwan murhetoin! Waikk'
kuinga HERra uhka Wihans hirmui,
sudetl,Sanans palwcljain kautta, lotk
warotwat kyyneleil.-

2. Ah! st) on surkia aiwan, Nain wai«
kiast



ttast walitta,Ett HErran Sana turhan,
Kansalle saarnatun, Koff ei he waan o>
ta, Ehk kumga muwotan,Waan kilwan
synneis kohta, Päin helwetti juostcm.

3. Woi waarallista aika Mihin' 0.
lem elänet. Sillwaitta kunaa paikkan,
Nnt ltzes kaandänet, Niin hawaitzet ja
näet, Ett ajat wiimeiset, On meitä lä-
hestynet, Ia eletän syndisest.

4. Ah woi woi nunna waiwaist! Sill
pelkän n>ap;sen; Ett HErra Jumal Tai<
wast, Wibaan sytty hirmuisen. Ah! eikös
Christtt rakas, So ol jo peljätä, Koff
synnit jota paMs, Wallan saa walita.

5. M woi meit onnettomi,Ett(am)
eläm surUoin,lamatam svnniskowin,
Mallmas nuirhetoin. Kuing HErran il«
mestystä/Täälf mahdam odotta,la rie>
mu Taiwattista, Iloisesi toiwotta^

6. O HErra korkia Taiwan, S<l
juuri Jumal, Katz' armiast päälle wav
wcm, Kuin vlcm ansain synneillä! Ia
ala an meidän hutku, All wihas htr«
muistu, Kans kuolion kauhian nukku,
Itkuun juur tjäisten.

7. Ah Christityt kaikt rakkat, SiiS
saarin ottatat; Ia olkat aina walpat:

Juur



luur hartast rukoilkat: Ett HErra olis
wielä, Lepyinen Jumala, Eik hirmut»
sudeld meitä, Tääll tahdois kohdata.

8. Ajat kyll Christit rakas, lonäjet
muutuwan, Jos ennätät wiel takas,
Pikaisest kahoman, Waan kmteug'neu°
wo paras, Ett hyljät mailman, Ia
Pyydät tulla Taiwas, Ijäisen kunnian.

9. Ab! autuas on se sielu, 101 l om-bi mailmas, M wilpitöinen halu, Etzt
riemu Taiwas; He saawat wihdoin
Nähdä, Karihan häätkaunit, lotk uEon

kautta täällä, Sen onnen käsitit.
LOPPU.


