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Ensimäinen^
W. r. Minun sielun iiilken npt plan.

2voi! mitäs Sielun huutelet, Ia walilat niin
waikiast? Woi, miksis muotos muuttelet, Ia
ttket aiwan haikiast? Miks olet noin nyt lewotoin,
Käsiäs myös sinn tänn heität, Maahan katsoin
luondos mastoin, Kaswos Aurinkolt, peität?

2. Syy on minull kyll tuikutta, Ia murhen
wiruä laula, Syy on minull kyll ruikuitta, ja
surun nuotti pauha, Syy on minull joka siwull:
Sill HErra nuolens ampuis, Peltoni pääll, M»
lä ja tääll, Siis ilo minus sammuis.

3. Koska Tulo jo rupeisi Kaunista kukoista»
man, lost' mä, waimon ia lapseni, Luulimma
einem saawan Niin HENra suur kaikk tyyni
juur, Murskuiksi rikki hakkais, Nisun, Rukin,
kaikk myös muut niin, SurkiaSti maahan nam»
pais.



H.. Raket M aiwan suuret, lotk äklst alas
tulit, Sentähd' ei jään muut kuin juuret, Paik,
kan kuhun ne kuliit; Kalat myöskin löi pyörok»
sin, Jotka suurimmat olit: Mutt pienet ne ei
kestänet, Waan perät pojes kuolit..

5. Raket ,naan walkiaks lakaisit, Joit
suld oli sangen, Ia päiwäll kolmannet! wakai-,
sn, Siin kuhung' olit langenn', Leimui tuli, wectä
tuli, Niin Ett sillatkin siirsi, Aidat ojis ja myös
lois, paikoisianS poijes kiersi.

6. Tämä niin palM matkan saat, Läänisa,
Emä Kirkon, Et hän Tulon niin maahan kaas,.
Ettei ft enä wirkon; Waan täytyi lyöd Elanden
syöd> Ne jälken jäänet sängen; Ia nyt eineuän.
etsimän, Täyty metsähän änket..

7. Mutt» jo männytkin puuttumat, Metsän
korwes ja mäeli, Sill sin mennän kyll puuttu»
mat, loukottain kaikell wäell, Kewiamp tämct
liene wäbä, Kuin koht maan tielle, käänty, Lasten
kansa armollansa,, Ia siellä nälkiin näändy.

8. Tätä tekemän totisesi, Meit HErran witsa
waaci, Koska hän myöskin pikaisest, Karjamme
wähäks saatti, Nuwll julmall, taudill tuimall, Joka
maan alla ratki, Wajot Härkäm, niin myös
Lehmäm: Siis parkki fyöd' on pakki.

9. Aika jo wami kylwämän, Mutt siemend
ei ol huomas, Kylwy jäll käske kymämän, Waan
Juhta maka kuopas, Jos us wedän joka erän,
Woimcm se poijes wiepi; Sill parkki ralk' rieska
ta paitS, LilM päällämme syöpi.



tO. Maidon kantaja kuopasa, Sywäs maan
alla maka; Semähden täyty huokata, Ett kaikist
olen wapa. Nyt täyty mun kyll kuiwall suull,
puun kuoren päälle purra Wajkk' huutelen ja
rukoilen, En saa, waan se on turha.

11. Jo mä nyt rakas Vieluini, Olen kyll
kuulla saanut, Minkätähden sä luisani, Surusa
olet maanut: Waikene nyt ja kuule Syyt, Jotasun suremahan, Pitapi tääll, kaikell wäell, Lano
keten ratki maahan.

12. Syndiäs sielun murhajat, Sureille sinä
aina Synriäs Karjas surmajatc, Kyyneleill alas
paina Syntiäs myös, joka sun Työs, Pellosas
turhaks ceki, Ilke hartast, walit raskaSt, Se lei»
wän suuStas weti.

53. Tain »vitsauksen ajaisen HERra sun
päälles heim, Ellei sinua ijäinen, Sammuttama»
toin liekki, Syndtis tähden, pirun nähden, Hel»
wetin järwes paiStais; Waan m Sielus ijät
ilos, Taiwan herkkuja maismis.

14. Kats, ku-ng HErra etselle, Aumuttas
kaikil! tawoill, Itsens wihaiseks teettele, Lyöden
sinua waiwoill, Ets käänyisit ja wäänyisit, Pois
sieltä lawiald tiellä, Joka Sielun paistiks pirun,
Helwetin Tuleen riencä.

15. Ah! tee semiihden katumus, Pois synnin
tieltä wiiänny; Tee wyös yks oikia parannus.
Ia HERran tpkön käänny An witsan suut ja



älä suut' Waikka se wähä lyöpi, Ei tapa, MM
juur wapan Ilon sisälle wiepi.

16. Ristin all älä sano sä: Jo HErra on
MW hylkän, Näin onneloin nyt olen mä, Et
mistän olen <Män Waan tiedä se ja hawaitse,
Ett HErra omians täällä Kuriuele, rasittele, la.
wiimein säästä siellä..

17. Sano ftntähden päätokstks: Kiitos sull
rakas Isä, Edestä tain kurituksen, long all sii
minull lisä, Ain kärsimyst ja tytymyst, Ia
pääst wiimein pois waiwast, Pyhäis pariin woiZ-
ton kaliin, Ilon ja riemun Taiwas!

Toinen:
Nykyisen ajan

Surutto m u d e s t.
Surutöin Synnin orja,
Kowin kuollen maka kurja,
Eikä kuule kaikunata,
Paimenitten pauhinata,
Ehk' ajat on muuttuwaiset.
Pian täällä puunuwaiset;
Kuiceng kuorsu kuolemasa,
Huoku Helwecin haudasa.
Heräjä sinä joka makat,
Ia nouse kuolluista,



Niin lEsus sinua
Vlöswalai<e.

Dawalin Epistolat Epheseeein tykö 5 luku-
W. k. Hiidiisän huudan HERra, oc.

«>) Mailman pahus suuri? Sill eletän suru-
toin, Ia maatan synneis kowin, luur aiwan
murhetoin! Waikk' kuinka HERra uhka Wi»
Hans hirmuisudell, Sanas palweljain kauna,
lock' waroiwat kyyneleil.

2. Ah! syy on surkia aiwaN/ Näin waikiast
walitta, Ett HCrran Sana turhan, Kansalle
saarnatan, Kosk ei he waari ota, Ehk kuinka
ueuwotan, Waan kilwan synneis kohta, Päin
helweuin juostan.

3. Woi waarallista aika Mihin' olem elänet.
Sill waikka kuinka paikan, Nyt itses kaändänet,
Niin hawaitset ja näet, Ett aM wiimeisec, On
meitä lähestynet, Ia eletän syndisesc.

4. Ah woi woi minua waiwaiSl; Sill pelkän
wapisen; Ett HErra Jumal Taiwast, Wihaan
sytty hirmuisen. Ah! eikös ChriStic rakas, Syy
vl jo peljätä, Kosk synnit joka paikas, Wallansaa walim.

5. Ah woi meit onnettomi, Ett (am) eläm
surutöin, Ia makam synnis kowin, Mailmas
murhewin. Kuing HErran ilmestystä, Tääll
mahdan odotta, Ia riemu Taiwallista, Iloisest
toiwotta!



6. O HERra kockia Tmwan, Sä ftmt
Jumal, Kats' armiasc päälle waiwan, Kuin olem
ansain synneillä! Ia älä an meidän hukku, All
wihas hirmuisen, Kans kuollon' kauyian nukku,
Itkun juur ijajsen.

?. Ah Christilyt kaik rakkat, Siis waarin
ottakat! Ia olkat aina walpan luur harmSt ru-
koilkat: Ett HErra olis wielä, Lepyinen Jumala,
Eik hirmuisudel meitä, Tääll tahtois kohdata.

8. Ajat kyll Ehristit rakas, Jo näjec muuttu-
wan, Jos ennätät wiel takas, Pikaisest katsoman,
Waan kuicenk' neuwo paras, Ett hyljät mailman,
Ia pyydät tulla Taiwas, Ijäiseen kunnian.

9. Ah! autuas on st sielu, 101 l ompi mait-
tnas, Pks wilpiiöinen halu, Etsi riemu Taiwas;
He saawat wihtoin nähdä, Karitsan häät kaunit,
lotk uskon kautta täällä, Sen onnen käsitit.

LOPPU.


