
Km
Mma ja kännistä

Ensimmäinen.
Sitä suMttelöawastä rastasta rassateft> Zökä
sinä 8 p. Kesä Kuusa Wuonna 17)4 Uffelau
Picäiäsä, Erinnomattain Emä Kirkon Läämsä?
Pellot surkiast. maahan löi; Opin ja synnin

Phveldg Nnorukaifttha samasa
urakunnasa, kokon pandu, kuin sn:

Woi! mitäs sielun huutelet/ Za it^
W. k. Minun sielun jälken nyt pijan.

Miris siis ihmiset nurisemat heidän eläifiinsi
Jokainen nuristam hänen syndejans wastan.
Zer. waln, wir. 3. v. ZZ.
Sinun pahudes lähden sinua nuhdeNan, ja si<
nun totrelemattomudes tähben sinua kumetaM
Zer. 8. v. 19.
Wältzä waätyttä, niin ei sinulle WaWgM
tapahdu. Syr. i« v. 2.

Toinen.
L) mailman pMs juurik K

W. Hädäsän huudan HERm

TURUSA PmndatG



Cnstmäinen.
W. k. Minun sielun jalken Mit pian,

mitäs Sielun huutelet, Ia3VH H walitatniin waikiast Woi, mitis
muotos muuttelet, itket ai»

wan haikiasti Mix olet noin nyt tewo»
toin, Msias myös sinn tann heität,
Maahan kalzoin luoudos wastoin, Kas
tvos Auringold peitata

2. Sv ou minull kyll tuikutta, Iamurhen wirtta lautta, Sy on minull kyll
ruikutta, Ia surun nuotti pauba, Sy
on minull joka siwull: Sill HErm nm-
lens anchuis, Peldoni paall, siellä ja
taäll, Siis ilo minus samlttuis.

3. Koffa Tulo jorupeisi Kaunista ku>
koittaman, lost' ma, waimon ja lapseni,
Luuttmma einem saawan Niin HERras«ur kaikk tyyni juur, Murffutzi rikki
hakkais, Nisun, Rukin,kaikt myös muut
niin, Surtmsti maahan trampais.

4- Raket olit aiwan suuret, lotk akist
alas tulit, Sentahd' ei jaan muut kuin
juuret, PaMan Kihunne kulijt; Kalat
myöskin löi pyörylin, Jotka surimmat
olit; Mutt pienet ne ei'kestanet, Waan
perät pojes kuolit.

5< Raket



5. Raket maan waikiG lakaisit, Joit
paxuld oli sangen, Ia päiwäll kolmanell
makaisit, Sun kubung' olit layaen'
mui tuli, wetta tuli, Niin Ett sillatkin
siirsi, Aidat oijs ja myös lois, Mkoi»
stgus poijes kiersi.

6. Tämä niin paljo matkan saat, Laa»
nisii Emä Kirkon, Et hän Tulon niin
maahan kaas, Ettei se enä wirgon;
Waan täydyi lpöd Elanden si)öd, Ne
jällen jäänet sänqet; Ia nnt cinettäm e-
tzimän, Täyty metzähan änget.

7. Mutta io männytkin puuttuwat,
Mehän korwes ja mäell,Sill sin men»
nän kyll puttuinat, loukottain kaikell
waell, Kewiemb tämä liene wähä,Kuin
koht maantielle, kääiOy, Lasten kansa
armollansa, Ia siellä nalkän naandn.

8. Tätä tekemän toti<est, Meit HEr»
mn witza waati, Koffa hän myöskin pi»
kaisest, Karjamme wadar saatti, Autoll
julmatt, taudilltuimall, Joka maan alla

ratki, WajotHarkam, min myös Leh-
mäin: Siis parkki svöd' on pakki.

9. Aika jo waati kylwaman, MUtt
siemend ei ol.lmomas,Kylwy )äl! KUe
klindaman, Waan IuMMM-MPas,

Jos



Jos itz' wedäln joka erän, Wsiman st
poljes wiepi: Sill parcki ratk' riestM
pgih, Lilmn päaldämme syöpi.

10. Maidon kandaja kuopasa, Svwäs
maan alla maka; Seutähhen tavty huo,
kata, Ett kaikist olen wapa. Nyt tay.
tn mun kyll tuiwall suull, Puun kuoren
päälle purra Waitt' huutelen ja rukck,
len, En fa. waan se on turha.

11. Jo ma nyt, rakas Sieluni, O-
leu kyll kuulla saanut, Minga tähden <a
luisiun, Suruja o!etmaanut:Waikeu?nm jakuule Syyt, Jota sun suremahan,
Pitapi ta M, kaikell waell> Langeten
ratki maahan.

12, Syndias sielun murhajat, Sureta
le sinä aina Syndias Karjas surmajat,
Knvneleill alas paina Syndias myös,
joka sun Työs, Pellosas turhap teki.
Itke hartast, watit raffast, Se leiwan
sunstas weti,

13. Tain wihauxen ajaisen, HErra
sim paalles heitti, Ettei sinua ijäinen,
Sammuttamat oin liekki/ Syndeis täl>
den, pirun nähden,, Helwetiu järwesvah
stais; Waan ett Sielus W ilos, Tm»
wan herkkuja mastms.

14. Katz



14. Kaks, kmng HErra etzelle, N«'
tuuttas kaikill tawoill,ltzens wihaistx
teettele, Lyöden sinna waiwoill, Etz M'
nmsit ja waanyistt, Pois steldä lawiald
tieldä, Joka Sielun paisti? pirun, Hel'
wetin Tuleen rienda.

15. Ah! tee sentahdm katunlus, Poissynnin' tieldä waanyy; Tee myös rx'
Vikiä parannus, Ia HERran tngön
käänny An witzan suut ja ala suut'
Waitta se waha lyöpi, Ei tapa, waan
juur wapan Ilon sisälle wiepi.

16. Ristin alt ala sano sa: Ih HEr«ra on mun hylkän,Nainonneroin nyt
olen ma, Et mistan olen Wkan Waan
tiedä se ja bawaiye, Ett HErra omi-
ans täällä Kmittele, rasittele, lawlj»
Min saasta siellä.

17. Sano seutäbdeu päätör<p: Kiitos
sull rakas Isä, Edestä tain turitvx s,
long all sa minull lisä, Am kärsimyst
ja tytmnnst, Ia päastwiimein poiswav
wast, Pyhais pariin woitön Saliin, D
lon ja riemun Tmwas!

Toines



Toinen,
Nykyisen ajan

Suruttomudcst.
Surutöin Synnin oria,

Kowin kuollen waka kurja,
Eikä kuule kaikkunam,
Paimenitien pauhinata,
Ehk' ajat on muuttuwaiset,
Pian täällä puuttuwaisec;
kuiteng kuorsu kuolemasa,
Huoku Hclwetin haudasa

sinä joka makat/
la nouse kuolwista/

Niin lEsus smua
ylös walaise.

Pawalin Epistolat Epheftrein tygö 5. lugus
Meisatan kuin,

Hadäsän huudan HERra, ;c.
Mailman pahus suuria Sill ele»
tan surutöin/ Ia maatan snnneis

kowin, luurmwan murhetoin! Wmkk'
kuinqa HENra uhka Wihaus hirmui'
sudell, Sanans valweljain kautta, lotk
waroiwat kyyneleil.

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



kiast walitta, Ett HErran Sana turhan,
Kansalle saarnata», Koff ei he waari o<
ta, Ehkkuinga nenwotan, Waan kilwatt
syuncis kohta, Pain helwetti jnostan.

3. Woi waarallista aika Mihin' o>
tem elanet< Sitt waitka kunga paikkan,
Nyt ihes kaandanet, Niin hawaitzetja
näet, Ett ajat wiimeiset, On meitä la»
hestynet, Ia eletan jynvisch.

4 Ah woi woi minua waiwaist! Sill
pelkän wapisen; Ett HErra JumalTai»
past, Wihaan sytty hirmuisen. Ah! eikös
Chnstit Mkas, Sv ol jo,peljätä, Koff
synnit joka paikas, Wattan saa walita/

5. Ah woi meit onnettomi, Ett (ain)
Mm surutöin, Ia makam synniskowm,
Mailmasmurhetoim Kuing HCrran il«
Meswsta,Taäll mahdam odotta, Ia rie»
mu Taiwallista, Iloisesi toiwotta?

6. O HERra korkia Taiwan, Sa
juuri Jumal, Katz' armiast päälle wai-
wan, Kuin olem ansain synneittä! Ia
ala an meidän huttu, All wihas Kir<
mmsen, Kans kuollon kauhian nukku,
Itkun juur ijäisen.

7. Ah Cbristityt kaikk rakkat, Siis
Marin ottakat; Ia olkat aiua walpat:

Juur



Juur lmtast kuköilkat: Ett HEW ötis
wiela, Lepmnen luMata, EG birmui»
sudeld Mttta, Taäll tahdois kohdata.

8. Ajat kyll Christlt rakas, Jo uajet
wuutuwan, Jos ennätät wiel takas,
Pikalsest kahoman> Waan kulteng' ucu>
wo paras, Ett hyljat mailman, Ia
pyydät tulla Taiwas/ Imisen kunnian.

9. Ah! autuas on st sielu, 101 l olwbi mailmas, Vx wilpitöinen halu, Etzi
riemu Taiwas; He saawat wihdom
väbdä, Karihan haat kamut, lotk ussou

kautta täällä, Sen onnen WM
HVPPU


