
ja Kaunista

» Ensimmäinen.
Siitä surkuteldawasta raffasta racfatest,loka
sinäs p.Kcsä Kuusa Wuonna i?34 Uskelan
Pitäiäsä, Erinomattain Emä Kirkon Läänisä,
Pellot surkiast maahan löi; Opirija synnin
karttamiset Mdeldä NNorukaiselda samasa
SeurakuNnasa, kokonpaNdu, kuin on:
Woi, mitäs sielun huutelet, Ia tt.

W. k. Miilun sielun jälken Nyt piaN.
Mjri siis ihmiset Nurisemat heidän elälsätts:
Jokainen tturiffan Känen spndjäns
ler. wälit. 3. v. 39.
Sinun pahUdes tähden sinua nuWllan, ja si,
nun tottelemattomudes tähden sinua kuritetan.
ler. 8. V. 19.
Wäldä Niin ej sinulle wahingota
tapahdu, Spr. 1. v. 2^.

ToiNen.
O mailman pahus suuri; 3c.

W.k.Hädäsän huudan HERra.
MtMSAPranMty w. 1815.



Enssmmnen.
W.e. Mlnun sielun jälken nyt pian.

mittis Sielun huutelet, Ia3/f walitat niin wnikiastt Woi,milis
muuttelet. Ia itket ai.

lvcm lMiasti Mir olet noin nyt lewo-
loin, KWäs Mliös ssnn tänn heität,
Maahan tahoin luoudos wastoin, Kas.wos Auringold peität?

2. Sv on minull kyll tuikutta, Iamurhen lvirtta laula , Sy on minitll kyll
Kultutta, Ia sm un nuotti pauha, Gy
on minull joka silvull: Sill HErra nuo«
lens ambuis, Peldoni pääll, siellä ja
tääll,Siis ilo mmus sammuis,

z. Kosta Tulo jo rupeisi Kaunista ku,
loistaman, lost' ma, waimon ja lapseni,
Luulimma einem saawan Niin HerraWur kaitt tyyni juur, Murffuixi ritki
hattais, Nisun, Rukin, kaitt myös muut
niin, Surtiasti maahan trampais.

4- Raket olit aiwan suuret,
alas tulit, Sentahd'ei jään muut tnin
juuret, Paittan kuhun ne kuljit; Kalatmyöffin löi pyöryxin. Jotka surimmatloit; Mutt pienet ne ei restanet, Waanperät pojes tuolit.

5. Raket



s,Raket maan walkiar lakaisit. Joit
paruld oli sangen, Ia päiwall kolmannell
makaisit, Sim tuhung' olitlangen' Lei.
mu tuli,wetta tuli, Niin Et sillatkin
siirsi, Aidat oijs ja Myös lois, palkoi-
stans poncs ricrsi.

6. Tämä niin paljon matkan saat, Lää<
nisä Emä Kukon, Et hän Elon niin
maahan kaas, Ettei se enä wlrgon;
W.ian taydni lyöd Eläinden syöd, Ne
Mcn jäänet sänget. Ia nyt einettäme-
tziman Täyty metzahän änget.

7. Mutta jo männytkin puuttuivat,
Mehän korwes ja mäeN, Sill ssn men-
M kyll puttumat, loukottain kaikell
wacll, Kcwiämb' tämä liene wäha. Kuin
koht maantielle käandy, Laien kansaarmollansa: Ia siellä nälkän näändy.

8. Tätä tekemän totisesi, Meit HER-ran wlha waati, Kossa hän myössin pi«
kaistst, Karjamme wäbär saatti, Rutoll
julmall, taudill tuimall: Joka maan alla
raM, Wazot Härkäin, niin myös Leh.
mäm. Siis parkki sysöd' on pakki.

9. Aika jo waati kylwänwn, Mutt
siemend ei ol huomas, Kylwy jall kässekyndämw, Mian Juhta maka kuopas.

Jos



Jos ih' wcdaw joka erän, Wojman ie,
potjes wiepi, Sill parkki rut' ricffata
paitz', Libau pKldamme syöj)!,

lo Mndon kandaja knopasa, Sywas
maan alla maka; Scntabden tanw huo.
kata, Ett kaikist olen wapa. Not
tn mun kyll rniwal! snull, Duun kuoren
päälle p'srra Waitt' huutelen ja rukoi,
len En sa waan se on tnrba.
ii. Jo mä nyt, rakas Su-luni, O'
len kyll kuulla saanut, Mingä tabdeu sä
luisam, Surnsa olet maauur: Wqikene
nyt jakun le Syyt, Jota sun suremahan,
Pttapi M!l, laikell wäcll, Langeten
latki maahan»

i2. SyndW sielnn murhajat, Surei»
ls sinä aisia syndjas Kurjas surmajat,
K yneleill alas paina SrndlW myös,
joka sun työs, PeUosas turhar teki,
Itke hartast/ walit rastast/ Se leiwan
suustas wcti:

wihauxen maisen, HERrqsnn päillcs heitti, Ettei sinua ijamen,
Sammuttamatoin lietti, Syndeis tah
den, pirnn nähden, Helwetin jarwest pai«

S'i6lus ilos, Tai.
WM herkkujg maistais.

?4. Kah'



14, Kah', kuing HTRra etzelle, An-
tnntras raikill tawoill, IyenS wihai<er
tecttele, Lyöden waiwotll, EH' tää»
Ulunt ja wMwisit, Pois sllda lawlald
tieloä, Jota Siclus paistix Plrun, Hel-
wetm riendä.

15.Ah.'tee stntahden katumus,Pois
svnuill' tieldä waäln), De myös yr"
oilia parannus, Ia HERran tngön,
käänny An witM snut ja alä snnt'
WaMo. sc wähä lichpl, ei tapa, w,,lan
wur wapan Itoz, sisälle wiepi.

16. Rlstin all alä sano s 5: Jo H>?r<ra on mun Wian, Nain onnetoin nnt
olm ma, Et mistan olen Man W«v.m
ticdä se ja hawMe, Ett HENra oi nl-ans täalla Kurittele, rafitteic, Ia r oii.
Niein säästä siellä.

'7.Smw senMden päätös Kiitos
suU nMs Isä, Edestä tl.in kuritur, 'S,
long all sa minull lisä, Ann karsim ust
ja wtynmst. Ia päast miimein pois tt 'M«
wast, Pyh' is purun wotton I«lon ja ttcniun Tajwas!



Toinen.
Nykyisen ajan

Suruttomudest.
Surutöin Spnnin orja,
Kowin kuollen maka kurja,
Eikä kuule kaikkunata,
Paimenitten pauhinata,
Ehk ajat on muuttuwaiset,
Pian täM puuttuwaiset;
Kuiteng' kuorsu kuolemasa;
Huoku Helwetin haudasa.

OEräjä sinä joka makat, Ia nouse
luOuista, Niin lEsus sinua

ylös walaise
PalDalin Epistola Ephestrein tygös. lugus.

Weisatan kum,
HHdäsän huudan HERra,lc.

Mailman pahus suuri? Sill elc-
tän surutoinn, Ia maatan srnneis

tongin, lum aiwan murhetoiunlW.nkk'
kuhnga DERra uhka Wlhans hlrmui-
sitt'ett,Sanans palweljaia kautta; lots
roa roiwat klirnelcil.

:i Ahl st) on suttia aiwaly Mm wal<
k«alt



ktast walltta, Ett HCrran Sana turhanKansalle sarnatan, Koff et he waario-
ta, Ehk kuinga neuwotan,
synncis kohm, Pain helwetti juostan.

3. Woi waarallista aika Mihin ci«
lem elänet- Stll waikka knnga paikkan
Nyt iyes käändanet, Niin hawaitzet ja
näet, Ett ajat wiimeiset, On meit lä-
hestynet, Ia eletän syndisest.

4 Ah woi woi minua waiwaMSlll
pelkin wapisen; EttHErra Jumal Tms
wast,Wihan sytty hirmuisen Ah! eikös
Christit rakas, Sy ol jo peljätä, KolV
synnit joka paikas, Wallan saa Wallilta.

5. Ab woi meit ounettomi, Ett (am)
eläm surutöin. Ia makam synnis kowin.
Mailmas murhetoin.Kulng HERran il.
mestvstä, Taält mabdam odotta, Ia ne.
mu TatwalWa, Iloisest tolwottai

6. O HERra kortta Taiwan, Sä
juuri Jumal, Katz' ariniast päälle wai-wan, Kuin olem ansain synneillä! Ia
M an meidän huttu, Alt wihas hir-
muisen, Kans kuolion kauhlan nuttu,
Itkuun juur ijaiseen.

7Ah Christityt kaikk rattat, SiiS
waarln ottakat; Ia olkat ainawalpat;

Juur



Ilwr hartast rukoilkat: Ett HErra olts
wie'lä, Lepyinen Jumala, Eik hlrmui.
sudcild meitä, T^alltahdoisköhdata.

8- AM kytt Christit wkas, Jo najet
t.nuuttuwall, Jos ennätät wiel takas,
Pikaisest kahoman, Waan kutteng' neu.
wo paras, Ett hyliat Mailman, Ia
MyM tulla Talwas, Ijaisen kutnnan.

9. Ah! autuas on se ftelU/ 101 l om«
bi mailmas, Yr wilpttömen halu, Etzi
ncmu Talwas; He saawat wihdoin
nähdä, Karihan haat Muuit,lott ustön

kauttatäällä/ Sen onnen Wtit

LOPPU


