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Ensimmäinen.'
Siitä surculeldawasia rastasta racsatest,loca f
nä z p. Kesä Kuusa Wuanna 1734. Welan P
täjäft, Crinomattam Emä Kircon Läänisä, PesuMastl maahan löi; Opin ia synnin cartamis

Vhdeldä Nuonlcaiselda siimaft Senracun-
nasa/ coconpandu, cuin on:.-

Woi! mitäs sielun huutelet, I
W. c. Minun fielun jälken Pii

Mixi sijs ihmiset nuriftwat heidän eläisän
cainen mmsc«n hänen syndeiäns w

st.m. ler. walit. wirs. Z: 23.
Sinun pahudes tähden sinua mchdellan,

nun tottelcmllttomudes tähden si-,
nuacuritttan, ler.ä: 19.

Wälda wääMä, nijn ei sinulle wahit
tapahdu. Syt. t: »,

Toinen, >

O mailman pahuus suuri
W. c. Hädstsän huudan HNca ic.
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Prändatty Wuonna 1770° l



Ensimmäinen.'
. c. Minun sielun Men n?l pmn.

i! mitäs Sielun huutelet. Ia
walltat nizn walkiast Woi! mi«
aoios muutteltt /Ia itket aiwan
st? M«r olet non! nyt lewotom/
i Myös stnn tänn heität/ Maa>
Goin luondos wastoin / Caswos
gold pntat?
Vyy on «niuul. kyll cuicutta/ Ia
n wirtta lauKm/Syy on mmull

ecutta/ ja surun nuotti pauhua/
?n mmul soca siwul: S;ZI HErra
s amduis/ Peldoni MU/ sielu' ;a
Sijs iw lmnus ftmmuis.
'osta tuw jo rupeH Cäuulsta cu»

Mft ms/ wMwn <a lapscm/
,ma FAM GMäu Nijn HErra
ajck"sMU juur / Mnrscaxi rickl

Mm/ MuNjn / caick
MiMz maahan Nam?'

uwan suuret/lotSeMhd'ei Mn r^



juuret/ Pnickan cuhun ne tulist; Cnlat
myössin löi poöryrin / Jotta suurimmat
M; Muut pienet ne ei kestänet / Waan
perät pojes cuollt

5. Nakctmaanwalkias lacaisst/ Joit
paruld oli sangen / In päiwäll colmancll
maeaisit / StZn cuhung olit langen' Lei-
mml tuli/wettä tuli/ Nijn Ett sillalkin
fijrfi, Aidat oijs la myös loijs/ pai-
coistnns pojes kiersi.

6. Tämä nyn paljo matcan saat Las
nisä Emä kircon / Ett hän Tulon m
maahan caas / Ettei le enä Mrgo
Waan tävdyi lyöd Eländeu hop / 3
lälken jäänet sanget Ia nyr emettäm e
tzilnan / Täyty metMan änge:^

7.Muttajo männytkin
hän corwes m mäell/ Sill sm m
kyl! puuttmnat/ loucsttM eackiii
Kewiem tämä liene wäha/Cuin
maantielle, kaändy/ WencaHa a»<woch
lansa/ Ia sieliak nälsckr «Myy.

8. Tätä tekemän totlsest/MeW HErtzran witza waati/ Costa Hän wyöstm p!
scaisest/ Carjamme wähO saatti/Rutoll
julmall / taudill tuimall/ Jota maan al!s
ratki/ Wajot Härkam / W mäös AP
mäm- Sijs yarcki syöd on pm

9. Aim js waati kylwämän/ Mntt



mend el ol'huomas;Kylws jall kastee
idämän/Waan Juhta macaa cuopas/
»s itz wedäm joca erän / Wom,an se
ies witpi: SM parcki ratt. rieseata
lh/ Lihan pääldämme syöpi.
io. Maidon candaia cuopilsa/Sywäs
mnaUa macaa; Sentähden täyty huo«
ta/ Ettcaikist olen wapaa. Nyt täy-
mun kyU cuiwaN suul/ Puun cuoren
Zlle purra; Walck huutelen jarucollen/
l sa/Waan se on turha,
i l. Jo mä nyt/ racas Sieluni/ Olm
! cuulla saanut/ Mingn tabdcn sa lui«
ii/ Surusa olet maanut:Waikene nyt
uule Syyt/ Jota sun suremahan/ Pi«

»i taäll/ caikell waell/ Langeten ratki
ahan.

. Syndiäs sielun murhajat/Sureile.
una; Syndiäs Carias surmajat /

?leill alas vaina ; Syndiäs myös/
l sun työs/ Pellosas turhar teki/ It-
»artast/ wnlit mscast/ Se leiwan suus
l weri.
;. Tain witzaufen ajaisen/ HErrapäälles heitti/ Cttei sinua ijäinen/
mmuttamatoin liecki/ Syndeis täh-
/ piruin nähden Helwetln zärwcb

V3aan ett Sielus W ilos/
iwan herckuj" m<M<iis



»4. Cahos cuing HErra etzeille / Au«
tuuttas ca,kiU tawoill / Itzens wihaiser
tertieke / Lyöden sinua walwoill / EH
kaanylstt ia wnänyisit /Pois sildalawiaid
ticldä/ loca Sielun paistix pirun/ Hel-
wetm Tuleen nendä.

15. Ah! tee ttntahden catumus/ Pois
sonnin ticldä wäänny; Tee myös yr
ockia parnnnus, Ia HErran tnks
käänny: Ann witzan suut / ja älä suut
Waicka se waha lpöpl/ Ei se tapa,
Mann juur wapaan Iloon sisälle wiepi

16. Nlstin all' älä sano sä: Jo HEw.
on luun hylkän/ Näin onneloin nyt o
len ma/ Ett mistan olen Vkän; Waa
tiedä se ja hawaitze / Ett HErra omi
ans täälle Curittelee/rasittelee/Ia wij
mein säästä siellä.

l 7. Sano sentayden Kijti
sull racas M/ Edestä tam currituxel
long all sä minull lisä / Am Msiml,
ja tytymyst; Ia pääst wiDM po
waiwast/ Pyhäis pnrrjn wöitsjl SM
Iloon ja riemuun Tailnck

Toit



k«iuen.

Npkyises ajan

Suruttomudest.
Surutöin synnin orja,
Cawin cuolleen macaa curja',
Gikä cuule caickunata,
paimemtten pauhinat»,
i3hk ajat sn muuttuwaiftt,
pian täällä puuttuwaiset,
Cuiteng cuorsuu cuolemasa,
Huscuu Selwetin haudasa.

sinä jocg maeat.Ia nouse ylös cuolluW,
Ni/n lEsus sinua
Dlös walaifte.

PawalinKpistolastMpbestrein tyto 5 lugu

M» c. HädMn huudan HKrra.

Mailnmn pahuus suuri? Sill eletan
AMM/ Ia MMM lynm's ",

«



n'n/ luur aiwan murhetoin ; Waick'
llinga HErra uhcaa Wihans hirmuisu

>ell / Sanans palweljain cautta / lot
varoiwat kyynelcil.

2. Ah syy on surkia aiwan/ Nijn waj
last walitta/ Ett HErran Sana turhc
Ansalle saarnatan/Cosc ei be waarir

/ Ehk cuinga neuwotan/ Wan kilwa
ynneis eohta> Pmn helwetti juostan.

g. Woi waarallista aicaa/Mihing'
cm elanct/ Slllwaicka cunga paickav
3lyt ltzes Mndänet/ Nijn hawaihet ,
M/ Ett azat wijmeiset/On meitä lah
lynct/ Ia eletän syndisist.

4. Ah woi woi minua waiwsist! S
wapisen; Ett HErra lumÄ Ta

waft/ Wihaan st)tty hinmMMb.' eiki
Chnstit racas/ Syy ci Cc
>ynnit ioca pqicas / WuM-fäK -tvnlli,

5. Ah woi Mttt onnettomi/
elam surutöin/ Ia macam fmmA cowi
Mailmas murhetotn. Cumg HErran
mestnsta/ TäaU lnaddam edotta / Ia e
lnu Taiwallista/IloW toiwotta.

6. V HErra cortta Taiwan/ MftltJumal Cah armjttst puallö tvmwa!
Cumolem ansain lvnneM! Ia M
M" huttu / All wihas hirmuise,



Cans cuollon canhian nucku/Itkuun juu«
tzälseen.

7. Ah Mristiwt cmck rack.n/ Sijs
waari ottacat j Ia olcat aina walpat;
Inur hattast rucotlcat; Ett HErra olis
mclä/ Levyinen luinala, Eit hlrinuisu»
dellMkltä/ Tääll tahdois cohdata

8. Ajaat kvll Cyristit racas/ )o näei
mnutuwan / Jos ennätät wlcl racas/
Plcaiscst catzomaan/Waan cmeeng neu«
zvo varas / Ett hyl/ät ,nllUlMan!, 11l
pyydät wUaTmwas/ Izäiseen cunuiaan.

'> Ah!autuas on se sielu/ Iol? om«
bl mailmas/ M wilpitölncn halu / Et?l
riemnn Taiwaas saawat wihdoin näö
dä/ Carttzan haat munit/ lotc uscon

lautta MUä/ Sen onnm kästtjt.

L 3 P ff "


