
Kaxi
Uutta ja Kaunista

Ensimmäinen:
D mailman pahuus suuri! zc.

W. k. Hädäsän huudan HERra.
'Toinen:

Siitä surkuteldawasta raskasta raesatesta,
joka 8 päiw. Kesä-kuusa w. 1734, Uskelan
Pitajasa, erinomattain Emä-Kirkon Lää-
visa, Pellot surkiasti maahan löi; Dpiri
ja synnin karttamisexi, yhdelda Nuorukai-
selda samasa Seurakunnasa kokoonpandu,
kuin on:
Woi, mitäs sielun huutelet, :c.

W. k. Minun sielun jälken nyt pian.
Miri siis ihmiset nurisewat heidän eläisäns;
Jokainen nuriston hänen syndejänö wastan.
ler. walit. 3. V. 39.
Sinun pahudes tähden sinua nuhdellan, ja
sinun tottelemattomudes tähden sinua ku-
ritetan. ler. 8: v. 19.
Wäldä wääryttä, niin ei sinulle wahingota
tapahdu, Syr. l: v. 2.

Präntätty tänä wuonna.





Ensimmäinen t

Nykyisen ajan

Suruttomuudesta.
Surutöin Synnin orja,
Kowin kuollen maka kurja,
Eikä kuule kaikkunata,
Paimenitten pauhinata,
Ehk ajat on muuttuwaiset,
Pian täällä puuttuwaiset,
Kuiteng' kuorsu kuolemasa,
Huoku helwetin haudasa.

Herajä sinä joka makat, Ianouse kuolluista. Niin ZE-sus sinua ylöswalaise
Pawalin Epistola Epheserein tygö S lugusa.

Weisataan kuin,
Hadasän huudan HERra, :c.

Mailman pahuus suuri! Sill' eletgn
surutöin', Ia maatan synneis kowin, luur'
aiwan murhetoinn'! Waikk' kuinga HERrauhka Wihans hirmuisudell', Sanans pal-
weljain kautta; lotk' waroiwat kyyneleil'.

2. Ah! syy on surkia aiwan, Nain
waikiast' walitta, Ett' HERran Sana
turhan, Kansalle saarnatan, , Kost' ei he
waari ota, Ehk' kuinga neuwotan, Waan
kilwan synneis kohta, Pain helwetti juostan.



3. Woi waarallista aika Mihin' olem'
elänet. Sill' waikka kunga paikkan, Nyt
itzes käändänet, Niin hawaitfet ja, näet,
Ett' ajat wiimeiset, Dn meit' lähestynet,
Ia eletän syndisest'.

4. Ah woi woi minua waiwaist'!
Sill' pelkän wapisen; Ett' HERra Ju-
mal' Taiwast', Wihan sytty hirmuisen.
Ah! eikös Christit' rakas, Syy ol' jo pel-
jätä, Kost' synnit joka paikas, Wallansaa wallita.

5. Ah woi meit' onnettomi', Ett' (ain')
eläm' surutöin', Ia makam' synnis kowin,
Mailmas murhetoin'. Kuing' HERran il-
mestystä, Tääll' mahdam' odotta, Ia rie-
mu Taiwallista, Iloisesi' toiwotta!

6. O HERra korkin Taiwan, Sa juuri
Jumal', Katz' armiast' päälle waiwan,
Kuin olem' ansain' synneillä! Ia älä an'
meidän hukku', All' wihas hirmuisen,
Kans kuollon' kauhian nukku, Itkuun
juur' ijäiseen.

7. Ah Christitht kaikk' rattat, Siis
waarin ottakat; Ia olkat aina walpat:
luur' hartast' rukoilkat: Ett' HERra
olis wiela, Leppyinen Jumala, Eik' hir-
muisudeld' meitä, Tääll' tahdois kohdata.

8. Ajat kyll' Christit' rakas, Jo näjet
muuttuman, Jos ennätät wiel' takas,
Pikaisesi' katsoman, Waan kuiteng' neu-
wo paras, Ett' hyljat mailman, Ia
Pyydät tulla Taiwas, Ijaisten kunniaan.



9. Ah! autuas on se sielu, loll' om«
bi mailmas, M' wilpitöinen halu, Ctzi
riemu Taiwasj He saawat wihdoin näh-tyä, Karihan häät kaunit, lotk' uskon

kautta täällä, Sen onnen käsitit.

Toinen:
W. k. Minun sielun jällen nyt pian.

«Asoi! mitäs Sielun' huutelet, Ia wa-
litat niin waikiast'? Woi, mixis muotos
muuttelet, Ia itket aiwan haikiast'? Mix'
olet noin nyt lewotoin, Käsiäs myös sinn'
tann' heität, Maahan katzoin luondos
wastoin, Kaswos Auringold' peität?

Syy on minull' kyll' kuikutta, Ia
murhen wirtta lauln, Syy on minull'
kyll' muikutta, Ia surun nuotti pauha,
Syy on minull' joka siwull': Sill' HER-
ra nuolens ambuis, 'Peldoni pääll',
siellä ja tääll', Siis ilo minus sammuis.

3. Koska Tulo jo rupeisi Kaunista
kukoistaman, lost' mä, waimon' ja lap-
seni, Luulimma einem' saawan, Niin
HERra suur', kaikk' tyvni juur', Mur-
fiuixi riM hakkais, Nisun, Rukin, kaikk'
myös muut nii.l, Surkiasti maahan
trampais.



4. Raket olit aiwan suuret, lotk'
akist' alas tulit, Sentähd' ei jään' muut
kuin juuret, Paikkan' kuhun ne kuljit;
Kalat myöskin löi pyöryriin, Jotka suu-
rimmat olit, Mutt' pienet ne ei kestänet,
Waan perät' pojes kuolit.

5. Raket maan walkiax' lakaisit, Joit'
paruld' oli sangen, Ia päiwäll' kolman-
nell' makaisit, Siin' kuhung' olit langen',
Leimu tuli, wettä tuli, Niin ett' sillatkin
siirsi, Aidat ojiS ja myös lois, paikoi-
stans poizes kiersi.

6. Tämä niin paljon matkaan saat',
Läänisä Emä-Kirkon, Ett' hän Elon
niin maahan kaas', Ettei se enä wirgon';
Waan täydyi lyöd' Eläinden syöd', Ne
jalken jäänet sänget; Ia nyt einettäni
etzimän, Täyty metzähän änget'.

7. Mutta jo männytkin puuttumat,
Metzän korwes ja maell', Sill' sinn' men-
nän kyll' puuttumat', loukottain kaikell'
wäell', Kewiämb' tämä liene wahä, Kuin
koht' maantielle käändy, Lasten kansa
armollansa, Ia siellä nalkän naändy.

8. Tätä tekemän totisesi', Meit'HEß-
ran witza waati, Kosta hän myöskin
pikaisesi', Karjamme wahär' saatti, Ru-
toll' julmall', taudill' tuimall: Joka
maan alla ratki, Wajot' Härkäm', niin
myös Lehmam', Siis parkki sysöd' on
pakki.



9. Aika jo waati kylwämän, MuU'
siemend' ei ol' huomas, Kylwy M' kaste
kyndamän, Waan Juhta maka kuopas,
Jos itz' wedam' joka erän, Woiman sepoijes"wiepi, SM' parkki ratk' riestata
paitz', Lihan pääldamme syöpi.

10. Maidon kandaja kuopasa, Sywäs
maan alla maka; Sentähden täyty huo-
kata, Ett' kaikist' olen wafta. Nyt täy-
ty mun kyll' kuiwall' suull', Puun kuo-
ren päälle purra Waikk' huutelen ja ru-
koilen Cn saa waan se on turha.

11. Jo mä nyt, rakas Sieluni, D-
len kyll' kuulla saanut, Mingä tähden sä
luisani, Surusa olen maanut: Waikene
nyt ja kuule Syyt, Jota sun suremahan,
Pitapi taäll', kaikell' wäell', Langeten
ratki maahan.

12. Syndiäs sielun murhajat, Surei-
le sinä aina syndiäs Karjas surmajat,
Kyyneleill' alas paina, Syndiäs myös,
joka sun työs, Pellosas turhar' teki,
Itke hartast', walit' raflasi', Se leiwän
suustas weti.

13. Tain witzauxen ajaisin, HERrasun päalles heitti, Ettei sinua ljäinen,
Sammuttamatoin liekki, Syndeis täh-den, pirun nähden, Helwetin järwes pai-
stais; Waan ett' Sielus ijät ilos, Tai-
wan herkkuja maistais.

14. Katz', kuing' HERra etzelle, Au-
tuuttas kaikill' tawoill', Itzens wihaisex'
teettele, Lyöden waiwoill', Etz' kään.



nyisit ja waannyisit, Pois silda lawiald'
tieldä, Jota Sielus paistix' piruy, Hel-
wetin Tuleen riendä.

15. Ah! tee sentähden katumus, Pois
synnin tieldä wääny; Tee myös yr'
oikia parannus, Ia HGRran tygö
käänny Ann' witzall' suut ja ala suut'
Waikka se wähä lyöfti, ei tapa, waan
juur wapan Ilon sisälle wiepi.

16. Ristin all' älä sano sä: Jo HEr-
ra on mun hyljän', Näin onnetoin nyt
olen mä, Ett' mistan olen Mkän' Waan
tiedä se ja hawaitze, Ett' HERra omi-
ans taalla Kurittele, rasittele, Ia wii-
mein säästä siellä.

17. Sano sentähden paätörer': Kiitos
sull' rakas Isä, Edestä tain kuritures,
long' all' sä minull' lisä, Ann' kärsimyst'
ja tytymyst', Ia pääst' wiimein pois wai-
wast', Pyhäis pariin woiton Saliin, I«

lon ja riemun Taiwaö!
Loppu.


