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W. c- Hädäfiln huudan HErra,

Tllmsil Prändätlp Wuonna jl/zD.



snsimälnen.
W c Minun sielun Den nyt plan/

M^Oil mitäs Sielun huutelet / I«MW WÄitatckjnwMast? Woi!miM«VNV tuotos muuttelet/ lazcket ai-,
wan haikiast? Mix olet noin nys lews-
toin/ Käsiäs myös sinn tänn heität/ Maa»
han rahoin luondos wastoin / Tajwos
Äuringold peität?

i. Vy on mmull kyB cmcutta/ Ia
murhen wlrttä lauUa/ Sy on minull kyll
lmcutta/ Ia surun nuottipauha/Sy M
MinuL joca fiwull: SiU HEna nuoleni
ambuls / Peldom pääV/ sielä ia taäll/
Stzs ilo. Minus sammuis.

j. jo rupcisi saunista cu«
toistaman/ lost'Mä/ waimon ia lapseni/
Luulimma eineln saciwam: Nijn HErrasuur caick' tyyni juur / Murscuixi ricli

, hackais/ Nisuil/ Rucfin /caick myö<
muut nijn / Smkmsti maahan trampais.

,

4 Raket M aiwan suuret/lotc äkifi
alas tulit/ Se «tuho'ei jään muut cuinl
zuuret / Paickan cuhutt ne culijt, Calat
myöstin löi pyöryxin/Jotta suurimmat
olit; Mutt pienet ne ci kestänet/ Waan
perät pojes cuoiit.

5- Raket



<. Naket maan walkiax lacaisit/ lowpaxuld oli sangen/Ia päiwälitolmaneU
macmsit/ Sijn cuhung' olit langon'. 3ei-
mui tuli/ wettä tuli/Nijn ett' MaKkin.s,jrst/ Aidat oijs ja mpös Ichs/stans pojes klersi.

6. Tämä nijn p«lw' mauan saatt/'Läänisä Emä kmon / Ctt hän Tulon
nffn maahan caas/ Ettei se enä wirgon?
Waan täydyi lyöd Eländen syöd/ Ne
sälken läänet sänget; Ia nyt emettam-
etzimän/ Täyty metzähan äNM

7 Mutt 10 männytin puuttumat /
Metzan corwes ja mäell/ sin men-

kyll puuttumat/ loucpttain caikeil
wäell/ Kewiemb tämä liene wähä/ Tuin
coht maantielle Mndy/ Lasien caujaar»
wollanja/ Ia sielllfk"nulkän Mdy.

8 Tätä tekemän Wtl»ch/Meit HEr-ran wiha waati/> Cosca hän myöskin pi-
taisest/ CarMmne wähäx saatti/ Rutoll
julmaU/ taudill tuilnall/loca maan alla
ratki/Wajot Härkäm/ nijn myösLch»
mäm: Sijs wrcki syöd on packi.

9- Wca js waati tylwämän/ Mutd
siemend ei ol' huomas, Kylwy M kästektzndämän/ Wamluhta cuepas/



Iss iP wedam joca erän/ Woimair se
poilswiepi: riezcatapaW
Lchan pMdämme syöpn

10. Maidon «andaM cuopala Sywas>
maan alla lnaca;. Sentähden täyty huo-
zata / Ett caikist olen waM Nyt täyty
mun kyll cuiwall suul./ Puun lcuoren päale j
purra; Mnck' huutelm m, rucoilm/En M!waan. se o«! turha..

»l Jo ma nyt/ racas- Sieluni/ Oletti'
Menulla samiut/ Minga tähden, saluw
sani/ Smnsa olet maanut: Waikme not
ta cuuleSyt/ lom sun suremahan/ Pi-
tapt tM/ cmkeU wäeZ/ Langeten ratki,
maahaw

ik Syndias stelw nMrhajat/ Surei- j
le Mä aina; Syndias. Carjas surmMt/j
Kynneleill alas paina; Syndias myös/!
pcä sun Työs/Pcwfasturhapteki/It-!
ke hartast/wM rascast/ Se' leiman
stas weti

13. Tain"'witzssuxcn aMen/ HErrapn päalles Mti/ Ettei stnua Wncn/,
Sammu lieckl'/ Syndtts tah-l
den/ pirum nähdcn/ Helwttm
sials> Waa» ttt Siclus Mtilos/Tai-wan herckujg maistais.

l4>



14.
tuuttas laikill lnwcill / Ihcns wihKijer
teettele/ Lyöden sinua waiwolll/Etz kää-
nyisit ja wäanyisit/ Pois sildä lawiald
itieldä/loca Sielun palslix pirun/
wetin Tuleen licndä

15-
Ah; tee sentähden catnmus/PolssMmn tieldä wMnny;Tce myös yx' oikig

parannus/ Ia HErran tygsn käänny:
Ann wihan suut /ja ala Mut Maitta se
waha lyöpi / Ei je tapa / Waan juurwas
pan Ilon sisälle wicpi.

i6.
Nistin M'c'U sana sa:Io HErra on

mun hylkan / Nam onnetoin nyt olenmä/
Ett mistan olcn Plkiw; Waan tudä st ia
hawmtze/ Ett HErm-smlcms täällä EU«
nttele/rasittele/ Ia wWein saastä siM.

l 7
Sano stntähden päätörex: Kijeos sull

racas Isä/Edestä tmn curituxes/long
all sa minull li!u/ Ain karlimysi ia ty-
tymyst; Ia pnast waiwgst/
Pyhms parijn woiton <T>Mn/ Ilon ia
«emun Taiwasl

Toinen



Toinen-
Nykyisen ajan

Uuruttomudest.
Surutsinen synnin orja,
Cowin euollen maca curjs,
EW cuule caickunam,
Paimenitten pauhinata,
Ehk'ajat on
Pian tMä puuttuwaiset;
CuieenZ cuorsu cuolemassa,
buocu helmetin haudata.NF?Crajä stnä joca macat/
3a nouse ylös meluista/

Mn lEsuS finmylös walaife.
WwaUn Epistolast Eph<serein-työ 5, luM

Weifatan cuin,
Hädäsän huudan HEtra, :c.

MM Mailman pahus suuri? SiU «w
MM tän surmoin/Ia maman synneis

cowin/ luur aiwan murhetoin?
Waick' cuinga HErra uhca Wihans hir-
muisudcll/Sanans palweljain cama/lotc
waroiwat kyynelell.

s Ah!sy onlurkla ajwan/Mnwai-
kiast



kiast walitta/ Cn HErran Oana turhan/
kansalle la«rnatan/C«sc eii he waario»
?a/Ehk cmnga neuwomn/ Ä3an kilwan
synneis lohta/ Päin hclwettijuostan.

;. Woi waarallista aica/ Mihing' o-
lem elänet/ Sill waicka cunga paicran/
Nyt itzes käändänel/ hawaihet ja
näet/ Ett azat wtzmeijct/ On meitä lähe»ilynet/ Ia eletän syndisest.

4- Ah woi woi Minua tvaitvaist! Sill
PMn waplsen, En' HErra Jumal
wast/ Wlhan jytty hirmMn Ahl eWs
Christit raras/ Stz ol' jopeljätä/ Cssc
synnit jdca palcas/WaBan saa walltta?

5 Ah woi mm onnettowi/Ett (ain)
Mm surutöin? Ia macluu lynnis cowin/Mailmas murhetoin Cuing HErran il«
Mestysiä/ Tääll mahdam odona / Ia rie-
mu Tmwalllsta/ Iloijest tvlwotta?

6. O HErra cortia Taiwan/Sä luuri
Jumala/ Catz' armiast päDe waiwan/Euin vlem ansain spnneiUä! Ia älä ann
meidän hucku / M wchas hirmuisen /

Cans luollon calchtan nucku/ Ittunjuur
tzäiftn

7. Ah Chnsiltpt taick rackat/ Sijs
<waar, ottacat; I« olcal «in< waipat l
/ Inur



luur hanasi w^tlcat,- Ett HCrra M
wiclä/Lepyinen Jumala/ Ebkhirmulludell
meitä/ <ääll tahdois cohdata.

8
Ajat M Chrlsilt tnras/Io uajee muu»

tuwan/ Jos ennätät wiel tacas/ Picaisesi
catzoman/ Wau cureng neuwo paras/
Ett hrljät mailman / Ia pgydät tulla Tai«
was/ Ijäisen cunnlan.

6
Ah.'autuas on se sielu/ JM ombimaik

. mas/ M wilpitöinen halu/ Etzi riemu
Taiwas: He saamat wihdoin nähdä/

Caritzan häät caunit/ Istc' uscon laut-
ta taalla / Sen onnen käsitit

LOPPU.


