
KaN
Uiltta ja kaunista

Ensimmäinen.
Sitä surkuteldawasta rastasta Msatest, Zokäsinä Bp. Kesä Kuusa Wuonna i734Uffelan
Pellot surkiast maahan löi; Opixija spninn
karWmisexi, Yhdeldä NuorukaiAdä samasa
Seutakunnasa, kokon pandu, kuin onr
Woi! mitäs sielun huutelet, la:t.

W. k, Minun sielun jälken nyt Pljan-
MiM siis ibmiset nuri/ewat heihan eläisäns:
Jokainen nuriffam hänen syndejsns wastan.
ler. walit< wir. -,. v. 39.Sinun pahudestähden sinua nuhdMN,)a st«
nun tottelemattomudes tähden sinua kuritetam

8 l) i<?.
Wäldä wäsrptls, min «i sinu3e tvahingota
iapahdu. Spt. t. v. s.

Toinen. .

O Mailman pahus suun? )tt
W. k. HHoGn huudan HERea.

WM/MlMttyt Mwnna lLot.



Enfimöimn.
W. k. Minun sielun iälken uht

mitäs Sielun huutelet, Ia3VH waitiastz Woi, miris
muuttelet, Ia itket ai«

wan haikiasti Mlr olet noin nyt lewo.
toin, KäfiaS myös sinn tänn heität,
Maahan tahoin luondos wastoin, Kas»wos Aurjngold peität z

2. Sv on mlnull kyll tuikutta, Ia
murhenwirttälaulla, Sv onminull knll
ruikutta, Ia surun nuotti pauha, Sv
on minutt zoka siwnll: Sill HErra nou»
lens ambuls, Peldonl pääll, sielle ja
täaU, SiiS ilo minuS jammuis.

3. Kosta Tulo joruveiss Kaunista ku-
koistaman, lost' ma, waimonjalapsmi,
Luullmma etnem saawan Niin Herrasuur kaitt tyvnt juur, Mnrssuixi tikki
hakkaisi Nisun. Rukin, kaikk myös muut
niin, Surkiasti maahan trampais.

4. Raket olit aiwan suuret, lotk äkist
alas tulit, Sentähd' ei jään muut kuin
juuret, Paittan kuhun ne kulijt; Kalat
myöffin löi pnörvfin, Jotka surimmat
olit; Mutt peinet ne ei keliänet,Waan
perät pojes kuolit.

5. Raket



5. Raket maan walkiar takaisit, Joit
paxuld oli sangen, Ia päiwätt kolmanell
makaisit, Siin kuhnng' olit langen' Lei«
mui tuli, wetta tuli, Niin Ett sillatkin
siirsi, Mdat oijs ja myös lois/ paikot»
stans poijes kiersi-

6. Tämä niin paljo matkan saat, Laa-
nisä Emä Kirkou, Et hän Tulon niin
maahan kaas«. Mei st enä wirgon;
Waan täydyi lyöd Eländen syöd, Ne
jälken jäänet sängen Ia nm einettäm
ehimän, Täyty mehähän änget.

7. Mutta jo männytkin puuttnwar,
Mehän korwes ja nniell, Sill sin men-
uun kyll puttumat, loukotlaiu kaikell
wäell, Kewiemb tämä liene wchä,Kum
koht maantielle, Mtldy, Lasten kansa
armollansa, Ia siellä näikän näändy.

8. Tntä tekemän totisesi, Mit HEr-ran wiha waati, Kossu hän myösttn pi«
kaisest, Karjamme wähäx saatti, Rutoll
julmaU, taudill tuimall,loka maanalla
ratki, WajotHärkäm, niin mnös Lehsnmn: Siis parkki syöd' on pakit.

9. Aitta jo waati kvlwmnän, Mutt
siemendetolhuomas, Kylwy jallkaste
kyndämän, Waan Juhta nwka kuopat



Jos ih' wedam joka erän, Woiman se
poijeS wiepi; Sill parcki ratt' riestam
paitz, Lihan paäldamme syöpi.

iv, Maidon kandaja kuopasa, Svwas
maan alla maka; Sentahden täyty huo-
tata, Ett kaikist olen wapa. Nocj täy<
tv mun kyll kutwall suutt, puun kuoren
päälle purra Waitt' huutelen ja rukoi.
len, En sa, waan se on turha.

ii. Jo männyt rakas Sieluni, O-
len kyll kuutta jaanut, Minga tähden lö
luisani, Suruja olet mannut; Walkene
nyt jakuule Svyt, Jota sun surcmaiian,
Pitäpi taall, kaikeU waell, Langeten
ratti maahan

12. Syttdiäs sielun murhajat,Sureills
sinä aina Spndiäs Karzas surmnjat,
Kyyneleisl alas paina SyndiäS myös,
joka siln TyöS, PeUosas turhax teki,
Itke hartast, waltt rassast, Se leiwän
suustas wett.

13. Tain wihauren ajassen HERmsun paälles heitti, Ettet sinua tjalnen,
Sammuttamatojn leikki, Gyndeis täh,
hen, pirun nähden, Helwetin järwes
vaistais;, Waan ett SieluS W ilos,
Taiwan herkkuja mastais..

14.



14. Kahs, kuina. HErraehelle, Au-
tunttas kaikilltawolll, Ihens wlhMsexteettele, Lyöden siuuawaiwoill, Ey M-
uyisit ja wäanyisit, Polssieldä lawiald
tleldä, Joka Sielun paisti? pirun,
wetin Tuleen riendä.

15. Ah! tee sentähden katumus,
synnin'tielda wäänny; Te lnyös vr'
oMa parannus, Ia HERran tpgon
käänny M witzan suut ja ala suur
Walkka st wähä lyöpi, Cttapa, wacm
juur wapan Zlon sisälle umpi.

16. Mtm all älä sano ft: Jo HE!r<ra on nnln hylkän.» Näin onneloin nyt
olen ma, Et mistan olen Män Mmn
ticha se ja hstwaihe, Ett HEnaomisans täällä Kurittele, rasittele, Ia wn-
mein säästä siellä.

17' Sano sentähden päätörex: Kiitos
sull rakas Isa, Edestä tain kurittMs,
loug att sä miuull lisä, Am kärsilMst
ja tytvmyst, Ia paast wiluein vois wal«»
wast, Pyhais pariin wottyn Sallin, I«ton ja riemun Taiwas!

Toinen



Toinen.
Nykyisen ajan

Suruttomudeft.
Suniloin Synmn orja,
Kowin kuollen maka kurja,
Eikä kuule kaikunsa ,

' PauneMen pauhinata,
Ehö' ajat on mmittmvMK.
Pian täällä puuttuwaifct;
Kuiteng kucrsli kuolemasa,
Huoku Hekotti!» haudasa,

HeM sinä joka matat
Ia nouse kuolluista/
Niin lEsus sinua

Ylös walaise.
Paroalin Epistolat Epheserein tpgö 5 lugus.

WeMan luin:
Hädäsän huudan HERra, :c.

W Mailmau Mhus suuri i Sill ele«
tän surutöin, Ia mmtan snnncis

kowin, Inur alwanmuröetoinlWaM'
kuinga HEMa übka Wihans hirmut-
sudell, SananZ palweljain kautta, lots
waroiwat kyyneleil.

2. Ah: sy on fureiss aiwlM,Näin wai-
kiast



tiast walitta, Ett HErranSanaturla i<
K msalle savnatan, Koskci be waan o.
M, Ebk lmnga muwotan, Waan Nlwan
synneis kohta, Päin helwetti ulostan.

3. Woi waarallista aika Mihin o«
lem elänet. Sill waikka kunga paikan,
Nyt ihcs kaandänct, Niin bawaitzet
ja näet, Ett ajat wlimeM, On meitä
lähestynet, Ia ctetan syndiscst.

> 4 Ah woi wot minua waiwalsi! Sill
pelkän wapiien; M HErra Jumal Tai-
wast,Wibaan syttu blrmuisen. Ah!etkös
ClmsM rakas, Sv ol jo peljätä, Koff
synnit joka palkas, Wallan saa walita.

5- Ah woi meit Ett (am)
eläm surutöin, Ia nuMM ftnnlis kowin,
Mailmas murhetom. Kutng Herran it«
mestnstä, Taall mnboam odotta, Ia
riemu Taiwattista, Iloifett toiwotta?

6. O HMm korkia Taiwan, Sajuuri Jumal, Katz' armiatt päälle ivat»
wan, Kuin olem ansain synneillä! Ia
älä an meidän yukku, M hirs
muisen, Kans kuollou' tauhiau nukku,
Itkun juur ijaisen.

7- Ah Christttyt kaitt rakkat, Siis
waartn ottaiat; In oltat aina walvat:

Juur



.. Ilwr hartast rukojlkat: Ett HERra olis
wiela, Levyinen Jumala, Eik hirmua
sudeld mettä, Täall tahdois kohdata.

8
muutu Jos ennätät wiel takas,
Pikmfestkatzoman, Waan kuitengneu-
wo paras, Ett hyW mailman, Ia
pyydät tullä TaiwaS, Ijäisen kunnian.

9. Ah! autuas on se sielu / lott om,
bi mailmas, M wilpitöiuen halu, Ctzi
riemu Taiwas; He saawat wihdoin
nähdä, Karlhan häät kmmit, lott usson

kautta täällä, Sen onnen käsitit.
, LOPPU-


