
Kaxt
Uutta ja Kaunista

W j r t t a,
Ensimmäinen:

Siitä.surknteldawasta raskasta raesatest, Joka
sinä 8. p. Kescl Kuula Wuonna »734. Uskelan
Pitajclfti, Erinomattain Emä Kirkon
PeUot surkiast maahan löi; Opixi ja sonnin
tarttamisexi, Vhdeldä Nuorukaiselda iamM
Geurakunnasa, kokonpaudU/ kuin on:
Woi/ mitäs sielun huutelet/ Ia 3c.

W. k. Minun sielun jslken nyt pian.

Min siis ihmiset nurisemat heidsn eläisäns: Jo,
kninen «Miskan hänen syndjäns wastau. lep.
walit. 3. v. z?>

Sinun pahudes tähden sinua nuhdellan, ja sinun
wttelemattomudes tähden sinua kuritetan.
ler. 8. v. iy.

Wäldä niin ez sinulle wahingota ta«
pahdu, Syr. i. 0.2.

Toinen:
O mailman pahus suuri; :c.
W. k Hadasän huudan HCRra.

Wasasa/ prändätto C. A. Lonbicenlds.



Ensimmäinen:
W. k. Minun sielun jslken nyt pian.

NQoi! mitäs Sielun huutelet, Ia walitat
niin waikiast? Woi, mirls muotos

muuttelet, Ia itket aiwan haikiafts Mir
olet noin nyt lewotoln, Käfias uwös sinn
tann heität/ Maahan katzotn luondos wa«
ftoin, Kajwos Auringold peität?

2. Sn on minull tyll kuikutta, Ia mur.
hen wtrttä l«ula, Sy on minull kyll wut.
kulta, Ia surun nuotti panha, Sy on
minull joka fiwull: Stll HErra nuolens
ambuls, Peldonl vaäll, siellä ja tääll,
Giis ilo minus sammuis.

3. Kosta Tulo jo rnpeisi Kaunista kukoi-
stanum, losi' mä, watmon ja lapseni,
Luullmma eincm saawan Niin Herra suur

kalke



taikk tyyni juur, Murffuiri rikki hakkais,
Nisun, Nukin, katss myös muut niin, Sur<
ttastl maahan trampais.

4. Raket olit aiwan suuret, lott atist
alas tulit, Sentälw' ei jään muut tuin
juuret. Paikka» kuhun ne kuljit; Kalat
mvöffin löi rwöryrtn, Jotka snrimmat loit;
Mutt' pienet ne et kestänet, Waan perät
pojes tuolit.

5. Naket maan walkiar lakaisit, Isit
paxuld oli sangen, Ia päiwäll tolznannell
mataisit, Siin tubnng' olit langen' Leimu
tuli, wettä tuli, Niin Et sillatkin siirsi,
Aidat oijs ja myöslois, palkoistans poijes
tjerfi.

6. Tämä niin paljon matkan saat, saa»
nisä Emä Kirkon, Et hän Elon niin maa-
han kaas, Ettei 7e enä wtrgon; Waan
tändyi lyöd Eläinden snöd, Ne jälken jäänet
sänget; Ia nyt elnettäm ehtman Täyty
metzähän änget.

7- Mutta jo männytkin puuttumat, Mehän
korwes ja mäell, Slll sin mennän kyll
puttumat, loukottaln kaikell waeU, Kewt«
ämb' tämä liene wäbä, Kuin tobt maantletle
käändy, Lassen kansa armollansa: Ia siellä
nälkän näändy.

s. Tätä



8. Tätä tekemän totisesi, Melt HENmn
witza waati, Koffa hän mnöffin pikaisest,
Karjamme wahär saatti, Rutoll julmali,
taudill tuimall: Joka «naan alla ratki,
Wajot Harkäm niin myös Lehmäm: Siis
parkki sysöd' on pakki.

9. Aika jo waati kylwämän, Mutt sie,
mend et ol huomas, Kylwy jäll kaste kyn.
dämän, Waan lubta maka kuopas, Jositz' wedäm joka erän, Woiman se, poiies
wievi, SM parkki ratk' rieffata paittz',
Man päaldämme syöpi.

ic>. Maidon kandaja kuopasa, Snwas
maan alla maka; Sentahden täyty huokata,
Ett kaiklst olen wapa. Nyt täyty mun
kyll kuiwall suull, Puun kuoren päälle
purra Waikt' huutelen ja rukoilen En sawaan se on turha.

ii. Jo mä nyt, rakas Sieluni, Olen
knll kuulla saanut, Minqä tähden sä luisant,
Gurusa olet maanut: Waikene nyt ja kuule
Syyt, Jota sun suremahan, Pitäpi taall,
kalkell waell, Langeten ratki maahan.

12. Snndias sielun mmbamt, Smeille
Ma aiaa snndias Karjas surmajat, Kynne-
le§ll alas paina Syndiäs myös, joka suntyös, Pellosas turha? teki, Itke hartast,

Mzlit



walit raffast, Se leiwän suustas weti.
13. Tain witzauren njalsen, HENra sun

päälles reitti, Ettei sinua jjäinen, Sam<
nmttmnatoin lietti, Snndels tähden, pirun
nähden, Helwetin järwes paistais; Waan
ttt Sielus ijät ilos/ Taiwan herkkuja mat.
stais.

14. Katz', kuinss HENra.ehclle, Autuut-
tas taltill tawoill, IHens wlhatscr teettele,
kyöden wmwoill, EHkäanyisit jawäanyistt
Pois siloä lawlald tieldä, Jota Sielus
paistir pirun, Helwetin Tuleen riendä.

15. Ab! tee sentähden katumus, Pois
st)nnln' tieldä wäänn; Tee myös m' olkia
parannus, Ia HENran tygön käänny An
witzall suut ja älä suut Maitta se wähä
lyöpi, el tapa/ waan juur wapan Ilon
sisälle wlepi.

16. Ristin all M sano sä: Jo HENra
on mun hyljän, Näin onneloin nyt olen
mä, Et miftan olen Mkän Waan tiedä se
ja bawathe, Ett HENra omlans täällä
Kurlttele, rasittele, Ia witmein säästä siellä.

i7« Sano sentäbden päätörer: Kiitos
sull rakas Isa, Edestä tain kurtturcs, long
all sä minull lisä/ Ann kärsinwst ja tytn-
myst, Ia pääft wllmeln pois waiwast.

Pii-



Pyhäin vaariin woiton Saliin, Ilon ja
rtelnun Talwas!

Coinen:
Nykyisen ajan

Suruttomudest.
Surutöin Synnin orja,
Kowin kuotlen maka kurja,
Eik<l kuule kaikkunata,
Vaimenitte» pauhinata,
EKk ajat on muuttuwalset,
Pian täsllä puuttuwaiset;
Kuiteng' kuorsu kuolemasi»;
Huoku Helwetin haudasa.

HEraja sinä joka makat, Ia nouse
kuolluista/ Niin lEsus sinua

ylös walaise.
Pawalin Epistola Epheserein tygö 5. lugus.

W, k. HädWn huudan HERra «.

<"> Mailman pahus suuri? Slll eletan
surutolnn, Ia maatan synneis kowin,

3"nr alwan murbetoinn! Waitt' kulnqa
Nra uhka Wihans htrmulsudell, Sanans

punveljatn kautta; lott wmotlvat tvvnelell.
'

2. Ah!



2. Ab! sy on siirkia aiwan, Nain wai>
kiast walltta, Ett HENran Sana turhan
Kansalle sarnatan, Koff ei he waari ota,
Ehk kutnga neuwotan, Waan kllwan fym
nels kohta, Päin helwetti juostan.

z. Woi waaraMsta aika Mihi» olem
elänet. Sill waikka kunga valkkan Nyt
itzcs kaändänet, Niin hmvaitzet ja näet,
Ett ajat wiimeiset, On mett lähestynet,
Ia eletan syndisest.

4. Ah woi woi minua waiwaM Sill
pelkän waptsen; Ett HENra Jumal TaK
waft, Wlhan sytty hirmuisen Ad! eikös
Cbristlt ratas, Sv ol jo peljätä, Koff sl)n«
nlt jota pai kas, Wallan saa wallita.

5. Ah woi mett onnettomi, Ett (ain)
elam surutöin, Ia makam synnis kowin.
Maillnas murhetoin. Kulng HENran il-
mestystä, Tääll mahdam odotta, Ia rte«
mu TaiwMsta, Iloiseft toiwottg?

6. O HENra ksrkia Taiwan, Sä juuri
Jumal, Kah'armtast päälle walwan, Kuin
olem ansain synneillä! Ia M an meidän
huttu, M wthas hirmuisen, Kuns kustlon
tauhian nukku, Itkuun juur ijäiseen.

7- Ah ChristitM kaitt rakkat, Glis waa.
rin ottatat; Ia olkat aina walpat: luur

har«



Kartast rukoilkat: Ett HERra olis wielä,
Levninen Jumala, Eik hlrmuisudeld meitä,
Tääll tahdois kohdata.

8. Ajat kyll Christie rakas. Jo näiet
mnuttuwan, Jos ennätät wiel taki s, Pt«
kaiseft kahnlnan, Waan kuiteng' neuwoparas, Ett hyljät mallman, Ia pyydät
tulla Taiwas, Ijälsen kunnian.

9. Ah! autuas on st sielu, 101 l ombi
mallmas, Pr wilpitöinen halu, Etzi rie»nu
Taiwas; He simwat wihdoln naddä, Ka.
ritzan häätkaunit, Istk uffon kautta täällä,
Sen onnen käsitit.

LOPPU.


