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ssoskiaffl?t)tvin Futtttlolteb
tuwat ja Corkmsti oppenet

Herrat
Prowastit

Hr. Mag. JOHAN SALMENILJS
ss«lajyfs.

Hr. Mag. P. NIC. MATHESIUS
Pyh ioes.

Hr. Mag. JACOB SALMEN
Paldanwls.

Hr.MATTHiAS FAZELIUS
limingos.

Hr.Mag.HENR. ZIMMERMAN

H(.Mag.GABR. ASPEGREN
Pielariaares.
Rirckoherrat

.£>*.Mig. JACOB ESTLANDER
Chnstwas ja Lappsierdis.

Hl.Mag. SALOM. HANNELIUS
Ilmoilas.

Hf. JACOB FROSTERUS
Lahtajas.

Hr. THOMAS STENBÄCK
Salvisis.

Hr-Mag. MARTIN PEIZIUS
Kllwlillä.

Hr. JOHAN RE-MAHL
Nycarlebyi.

H5. Mag. JACOB FALANDER '

Hailuedofa.



Corklasti Hywln Cunniotetta«
wat ja Corkiasti Oppenel

HERRAT.

Wuomen suuresa maas, ain poh,
jun perähän asti

Coittanut on caunis cointähti cau-
wchan aican

Suureni iloxi meil: Sana Suo<
men kielesa soinut

Sen suuren Jumalan; jong woi-
mast wapise wallat

Cosc hän tulewa o« tulewaijell duo-
mion hetkel.

Ah jos coi «oitais sydamls >a mie<
lasä meidän,

Cosc sanahan saarna nyt cansain
corwisa caicu.

Ensi opetus wircain sydamis coi
cuitengin armon

Aina lähes tulcpn, et sarnafa w<u
losa woistt.

Saarnata juur rohkiast näit lijcku-
mattonul aiwoil;

Syttynet cuin sydämesi, ja Hengenarmosa aiwan
Hengen myös woimas wakewäst,ett'

wircoijl wimcing
HTrran pelcohon caick: Nxn saar-

nan cuuliain olleng
Xj Myös



Myös toitais spdämis walo wal,
keus Ilmanen ensin,

Sitt caikes «lamäs: tule lEsu mci,
dahän auxem

Ennätä meit armoll awarall, ett
walkems aiwan

Jo jyngiät sydämet: lulmild jm
malattomus cxyis,

Cosc HErran relwos parannuxeen
pyrkisit oikein.

Tai Teil toiwotus on: tämä työ
Teit teroitta tarcap:

Samasq sijs toiwos, olen euolema»
cotohon afti.

Corkiasii hywin Cunjsitetta-
waln ja Corkiasii Oppcnein Htt-

räin prowastein ja
Rirckoherrain

Ulyrln palwtlio
Simon s. Ac^eeniub.



RUnö lauluista
Coettelemus

Niinmin Esipuhen ftafft

(Cofca riehumat runoilla

Suruttsmat Suomalaiftt
Laitettawi laulelewat:
Matvin lucu/a lukewat,
Taicauri tarcottawat;
Silloil» Sielu seisattele
Juuri hijden helman alla
Käarilijnoin kiljuwaiselr;
Hpwän halun hyljamisell
Hsrran pelwon poistamisell.

Tämän tawan turmeldunett
kewiltän on lohikarme
Muitten myrckyäin seasaVmbärs maiden mainittawain
Pohjan pitkähän perähäntapin maiden mennickoihin z
Harmat hakewat hywia
Hengellisii himoitzewat.
i long siss rackaus runoisaLewenepi
Häjyt laulut hyl/etkohon,
Henaellisi halaitcohon.
<~ Näisä runois nahtäwisäHengellisi Herätellän

)f>i Tai,



Taiwallisij tarcstellan: K'-kue juominen lukia,
Mitä laului laulestele,
Ilman tunnon turmellusta
Ilman ylpiä yllytlistä
Noyrvtehen nockistuna:
Ettes kerran kasitätsit
Halun hartan hywytehen
Rackauden rindawaisen,
HErran tahdon tekemiseen,
Soiden seas sydamesas,
Sitt sä ratki rienneisisi,
Tygö laupian Lunastajan,
Jalon lEsuxen jälille,

. Häuen oppine oppimahan ,

Elon uscos elämähän.
Armo hywä halajaman,
Uston wirtta weisamahan.
Ettäs cuolloll callihilla
Olsit ostettu peraten
Caritzalle caunihille
Udm wuoden uutistri.

11m.«i1j.14:z,4t

L««cuusa »764. ;A. A.

Kehol«



Kehoitus Msherä-
Wm sonmn unesta,

Eph.s:i4

AAHLös ynsia sistiinen
2#££ Synnis sijnyt ftnnytetty,
<OH< peri-synnin perillinen,
Tecö,syndein tekiä
loca luowuit luonnollasi
Luojan lijtosta peräti
Castehesta callimmasta: CO
V!osnouse nopsasti»
Cahleisa kamartynyt,
Heräjä-jo helwetistäs
Häjyn hengen orjuudesta,
Coto cohuaPeritystä petoxestas!
Tule töitäs tundemahan
Waiwojas walittamahan,
Cadu caicki eaucaifetkin ,
Syndis häjyt hämyn can§a,
Carla cauhistuxetWaltä wäärydet weristt»
Muista murhetta ptdella
Autuudesi ajwista;
Rucoile nyt runfahasti {*)

21 4&X»
I (a) ©ai. y.+z,. {*) A f«« ,£«««■;



£«8r«« I2sust<»
soimais syndeiäss

Määrin tecojaS weväisi.
Edes duomion etehe»
Aamun eteen angarlmma»
Anna lEsu ain vll awoi ,

Armos »wi autu«dexi; **

R<i<i.m' et Uåt?xi tulemm«
palaut' palajamahan. b
Ellin nyt wartiat wacaifet
Zionisa Eielu>sia,

myöstin Herrain <&&&«
«heti heitä herättaapi;
On sijs waari ottaminen

äänestä äkistä: n

CutakircaSeuljettawa?
Sijnö sitten ftisahtele,

Wacaisesti waeldaman,
tTlijn sil löydät Uvoon leiri»
CieNä sinun sielullesi.
Maan jos wastahan waellat,

parwen canf&**
Nangemurm lawialla,

tiellä;
Mastoin wartiain wacaisten
Maroitusta woimallista

rwfe
» i.ZbtG.y.i, ~V««K.2:5,»0.

ff. »4,: 2. ia. • W.K.«:° 249.
». „. b ler. 31: ,8. «««. « 3(t.6i
16. »7. «.]©. Gj.»i»».

Runst.



Runot. 3
eiijn sun H<3»ra hysjcknnepl,
lTlijnculn hyljätyn hopian;
Sillä synnit suuret vwat
Aicaa sen jo ansaiunehet.
fcött työnsä toimittapi,
lulen kijwaus kijrusti, o
.Ellels herä HMetomen
Armon autuas ajaja',
HERran armon ärmahtaisa:
Duomioll' Laki lukepi
Glllle suruisen sanoman
Räin cowan kirouxen.
Oho! tuota tutkistele
Sannin orja gmstointn*
I,ca wiela wiiwyttelet
Meren wioisa. waetlat, ;

wainös, wieckaudeslilan tvisä toimettomis.
ilfco ulcona olewan b
laiwah«sta teljattpnck
koirat, welhot, wericoirat,
Murhamiehet muinasetkin,
kliiettaat, riwot, rijwatutkm
Warcahat, walhetteljat,
Wiela muutkin wimmasansa«outo juomarit »ocaiuen,
Dlpevdes vldpnehet.

A» tyi

te j.»»£*.s:6. ftur. . Joy.



Runot.4
Pyhäin pilckafait pahaiset,
Ahnet määrät, armottomat,'

Raadollisten raateliat.Köyhäin sortajat sokiat
Palcan piucat,pidatta:at, *

Caicki muutkin mullistunet
Mastoin «alboja Jumalan, o

<l
Joiden kielis on kipinä
Haikeimmasta helwetistä,
lotca <onstin coconansa
Opeit perkelen parisa.
Että tehdas tämmöisiä.
Pirun, töitä törkiöitä;
lotca/ coston cohdastanfttVlimmäisen istuimelda «

Saamat ratki riiwattuna
Oman sisimsa sylihin,
Ha»yn hengen hartialla:
lo,lla julki Jumalasta
Erkanemat ehdollansa
Helwettihin hataandywat,
Huutain hirmuiset Hmärat
Turwattomir
Sieluns siteisin sitomat
Cadotuxen cahleisihin.

Oho!
* Clarnitant io Carlurn, voi fangui«

nix & fodornorurn, voi oppreflbrum, n,ct>

ccsquc rcccnta laborum. , c I. €or. 6\
9,10,11. d 5ac.5,13, l.z: s. «

5. Mos.K.2:;2,zs.



Runot. 5

I Oho.'suurinda, sumua
CbrMKunnas kelwotomda

: Esi Zsilda esinnä
Wanhemmilda «aNan saanut,

j Josta lasten lapsilleckin
' saawat,
Kijwaan tulen kirouren■ påålk päldensä wetäwät »

Kirouxill kijruimlnilla;
Olis tzalwtg parcmbi
tTlyMyntioef curclilleZt,

■ Cuin tm pieningm pahennus,
poltehexi,

!, Mylly kiwi kiwisiellenl Sinun wajotta tvesihi»I Häiyn hiiuto helwettihin
\ Tuli wirtoihin wikisten. ,

Wanhemdainsa wastuftasat
A 3 Toran

Ettei calcki Pohjan ftna« parret tal'
la tajffße Turun maaia ossa hoivin fu'
tut ja titttåmät, cuin Ruuoisa sisälle !an>
gläwatlnijn tahdotun wc «vaikeimmat,
cuin edes tylewat, tasa/ radein ja pij<
rostcn alla, lichimmästä MHMhz sc!it<
ta. Se hnwä lulia taita ne myös itzeparham ulostamitta.

' Esr. Ä. j>; 6,14. b Maltl).
l?: 6, 7.



6 Runot.
Toran tappelun uMt, *

Taiwasta ei tattia saada
&iå maata manderetta;
longa siwi<lt
Taitawasii tawoittawat
Siunauxen simren cansa,
tuojan laitoxen perästä.
Vanhat pitäkä waranna
hapset älkat effotelco, **

Alkä hajusti
Töisä cuollon työlahiscl. ***

Mixis macailet mgMi/u
Tomu toucka tuonen furntöfc
Etkös muista muckostafi
Ruumis raucka raadvllinen?
Mustan mullan caldaisexi
Vllwtos muuttuman pitawi,
Ula kamvvina käwele,
Cotonasi ;

Mitä siis conna copeilet
Mitä ttjtta. röohendelet 1
Nla syndeisi fiwusa
lMefc uudistusta.
Tomen vuoli pimitetty'/'
Sielu surkia surewi
Mistä löytä lewon luodon
Cuin on ollut onduwainen,
Cuin ei liennut totta tehdä m

• Farentei funr parentcs, libcri frni
liberi. ** ©f on juonitelko tli Wilpistc!
få. •** Nastahacolfii». * pitäwi el!
DiW, »i i fjtökt för pi ftit» »intti



Runot. 7
Armon alas auluasa.
Mix Msoudat synnin suollch
Waaran merellä waessat X
Etkös ensingan herajH
klämäta /himahan?
Miris eohdastansH
Etkös ollengan vtaxu
Cuolemaea cammomahan
Halus saamat haxirilvn
Euiwan cuopan cuoltuasi.Eikö näistä
Sönneist synginist sydämmes,•
Surutoinen Suomalainensoinnu joscus lundemahan,
H,',tH häjystä himosta
Waara waljust waelluxest, •

paetcan pahoja töitä
Wiha wijmmeinen tulepi f»

WielH läsnä liicutusten.
Tunnosasi Nltkistele:Kuhun luowuit Luojastasi
Hsßran Kaffyistä hywistH;
Cuingas olet culuttanutJuhlat julkiset Jumala,,'
Sunnuntaiset suloifimmat **

Etköt
.

» Es. 46.' 8. * Niiliin mli inlU
fienti» cft, ,» errore perfevcme Cic. b«lalth. ;: 7. •» Non »mn« s«a>,
qw.calcaac limiaa cempli. *** Wltt»,«aho», IMIMähÄ», ««Mahan.



25-

Stkös ole elänynnä
Häjyn halun huolen canfa?HERran sanan selkeimmän
Turhudesa tucautat,
laarituxill joutawilla
Pahan mailman pramilla
Kirjat jäapi catzomata
kuwalliset lukemata.
Etkä tvirsiä wiritä
Hyrinällä hywimmällä:
Lejcki leirisä lepoa
Etzit wainen wahwemmasti.Luuletcos nijn Lunastusta
Toimittomijn tarwinnesi?
Luuletcos lmvan oleman
Näitä töitä tehdäxesi?
Oho ? Suomi surutoinen
Cowin syndinen eotomme f
HERran Sana heitetahanljscon opr unhotetan,
Turhus tungepi tupihin.
Sieluin sydanden svlihin;
Marjo walo waiwaloinen
Christicunnan kierrättapi:
Pybån genren pyhitystä
Ei nyt pyhinä pidetä.
Eikä aina arkioina
HERraa peljätä pyhinda,
loc' on kijwas costajamme
Costa kastyt kaytetähan
Ilkiästi ihmifildä
Cappaleift caictisakin.

8 Runot.



Runot. 9
2tyfy Rymmenen perähän
loisa käffepi Jumala,
Pojes poiketa pahasta
Rijnni hyökyä * hywähän
Etkös sitkiä siminen
Syndiäsi syngioitä
Kummasiuckan?
kaki' Julkisen Jumalan, *\-
Duomio våiwån duomittawi.
Etkös wihdoingan wärahda,
Ricoxia rijwatuita
Eatumuxen kyyneleisä.b
Paremmat on pacanatkin
Ennen ollet opisansa,
Cuin nyt moni muuealainen
Autuudensa asioisa:
3<£fu armahda alati,
Sälistä wielä semmmoisia !
Anna mitlå armojasi
Nosta Babelin nojasta.' ***

Ah.' jo heräjä hänestä
l.Hhde ulos Mwuxijfa,
Vlös synneist "WWa,

A 5 Nou,

*) Se on, tartua pyrkiä a) Rom.»»:
9 Amos.s: is. z.loh. ». xi. »« Ou«
doxuckan b Marc l:,;. Zttf&t paran»
»ns ,'a nstocae lLwangelinmi. Jae. ft
t. mttl). 5:2. *** kallistumisesta eli
langemisesta. , Jim.K. «8: 4< Es. tz;
.



Runot.10

Nouse nouse nopiasti,
Coscas tunnet tunnon solmutSytyttelewan sydändäsi;
Cabu ensin caicki tyyni,
Murhe mielesas pitele:
Silte pelwolla pakene
Tygö Taiwahan Jumalan:TaiwäV- wiela taritahan.Ei he Taiwasta tawoita-.lotca fynneisa sywisa
Matelemat maatununna.lotuus eaatupi caduilleWacuus jcktlpi walheesa. l,
Cuule tasa eurja Sielu,
Cuhun luulet culkewasi?Jos ei Jumala julista

tahtoansa.Sanan saarnan selwan eautta'puusta Pappein parasten ehelwettijn tulisit
Cauhistuxeen catkerahan,
Cus' on paljo poltto puita
Hl3Rran tules tuimimmasaäSuocohon suuri JumalaSulle kerran tääntymyxens>>run pauloista pahoista
Sahrapuiji' salacawalan».Luin ei johdata Jumala /

»5,»b, a L.Moj. H.zz; ».



Runok. 11
Silloin Sielut siepatayan *

kuolemasta cuolemahan »

Eolmas on cowin olewa;
kshmät neitzet Taiwahasta
Suruttomat suljertibin, b
Costa hiljain colcuttiwat
Armon owia anoiwat

Nyt sijs taucoa * tawoistas
Sonneistasi syngiöistä;
Eikä epäjumalille 2. Mos. K. 43-13»'
Ala ensingän elele.
Mastoin Luommme laakia
jäätyjä suuren e
Ala exy eramasa
juonen ruaxi rupia;
Ala laffe lawialie
Tielle tahtos taipumahan.

Match. 7:^2,13.14,
Jos on mailma makia
Mielin h'elin menneensä,

perästä piangin
Puulvxexi putkahtapi: ***

mailman ilosta
iiijwaus sen rieckincksttl,
Olet luonnon Lunastettu
Elon ilkian ilosta,
Hyl/a mailman makeus

A 6 Svn,
* S. 0. temmatohan a Jim. K- io:

»4/is. b Match. 2s: 2, 12, 1?. "S.v. lacka. « ».Tim.i:v,;. *** S. »«

(iii tMi nijucum «sw«nd» puttest».



Runot.12

Synnin juomt iolltawimmat,
Lihan himot liewittele
Syöstä sydämes sisäldä
Ristin puuhun ripustele a
Cuohumasta cuolemahan b
Ala etzi elandota,
Turhaa töillä tawatoinda,
Alä luota luondos päälle
Tyhmä tuimudes tustze.
Tarca taitosi tafota.
Awut toimella totutut,
Äwut tiedosta tiwiat,
Caswawatco cainaloja,
Marsin warwasten
Eli paäsa pilcaitten.
Ansios oma alati,
Asucohon autiana
Kelwotonna kästyn Juonna
Cojkas hywä tehdä taidat, e
Ala pahasta pahene. Ps. 37: v.i.
Hywlä sinä hywäele
Pahat palkan pahan sawat, .

Hywät hyotywät h»wemmin,
Awut auttawat hywästi,
Hywän saattawat sanoman
Nijsta aina ahkeroitze
Niitä harjoita halulla.
Gta itehes ilolla Match. 11:29.
Alle HKRran hallituxen,

V St

a <3al. 5; 24. l» 3<r. 6; 7. « lue.
17:10.



Runot. 13

Se on taito tarpellisin
Lähin läsnä olewista:
S>M' on siunattu siwcys
Nöyrys suuresti suloinen.
Cl.>co Christityn coreus

caunehimbi. /

Sijta edes elettaisä
Aina vlcohon ajatus.
Huolen pidendö parahin
Kilwoitus, cans kelwollinelt
Tiellä Taiwan Jumalan
Itze lEfuxen jalisa: a
Lain torwen touhinosa*
Etziä eloa uutta
lEsuxesa Christuxesa
Carihaisen cainaloisa
Löyttya luwatun luodon
Olla siellä onnellinen, .

Ppsywainen pyhydesa.
* Se on lain jyiinäsä, jytinäsä

Ich. 14.6. 2,, 26.

HERran lEsuxen glm<
stuxen CaUista Ansiosta

Wanhurscaudesta^
cuing Chnstus Caanan

«* maalla^
A 7 lu<

* Tämä cuuluifa maa, ma maca li<



Runot,14
ludan Cansan
Taiwan wihan Mannalle /

Ando itzensä chasa
Coco mailman colian *

Cadotusta candamahan.
Ehkä ennen Engeleita
Oli Taiwahan talosa
Cuta siellä suurimbana
Pyhimbana palweliwat;
Toki (** siindisten secahan
Lllas astui Haiwahasta
Sana l:haxi liteni a
Asui alhaisten seasa;

vy

limin 1000 piniculma merta myöden, ia
lifi 600 pcniculma maata myöden Siock»
Holmista on meidän aitanamme tullut
moneida Ruotzista uähdyxl, jocca siellä
lulkenct owat > mutta sen endisesta cun,
ninsta cauneudesta ja rickaudesta ei ole
sielli enää fymmenettätän osaa löytty t&U
lclla, niaan on pako enämmin monesa
paicasa peraten hedclmätiimanä ja aulia,
na. Ennen wuosi st maidosta ja huna»
jasta: mutta nyi Jumalan Sanan jäi»
teen, ei löydy siellä enä mitan. Itze
Jerusalem on hawitetty/ josa <shristu«
tarsei euoleman mailman sondein edestä.
WM§. 23:38. i. 24: ,s. l. loh. a. ; u

• S 0. wastahaeoifen. " E. 0. eul»
lengiu lummingiu » loh. 1;», 14 !»



XIMHt. 15
Pyhä Hengi pyhitteli
Meren pisaret pyhimmät
Joista itzens ihmisin
Itze ilmoitti Jumala.Tasta saatamme sanoa
hunnusta toden perästä:
Siunattu se waimon siemen b
letzen juuri hallitzewa c
jouluna Jumala syndy.
Pyhä Poica ylimmäisen »

Syndy Neitzestä sywäsä
Alhaisuden arwiosa:
ISsue maan paalle majasa b
Ftze
HERra pahnoilla
Esimiesi Engelitten;
Meille pyhpden perustus
Ilman omaa ansiota. •
longa tähden Joulu Juhla
loca wuosi wiettäkämme
Ihmellisen ilon cansa
Halullisen hartauden;
kuningamme cutzucamme
Joulun wieres wietahaxi,
Pyhä HERra Pyhä ilo,
Puhtaudes pitäkamme,
Pericunuallens pyhälle
IKsus ilonsa ijäti
2loca aica andacohan l
Cuin nyt Istn ihmellisen
- tilan*

b Gen;:is. cEs.»»:,. 10. Stonus
12. «Vattb. »ui. b Vatth. l.«z.



16 Xunot;

Ijancaickisen Jumalan,
Tahtu Taiwasta tapahtui
Lunastaman luotujansa;
Silloin cuwa Cuningamme
Oli cauwas cadotettu.
Hahmo perkelen peraten
Istu ihmisen ihosa;
Sielu waljuna * waelsi
Seiso
Oho! onneloin omena
Cuolcmahan culjettawa
Josta hauckaisi halulla
Ewa culta ensimmäinen, e
Josta isämme
Synnin myrkyn meihin asti.
Oi! olis hucasa oltu,
Waarasa ilmi isosa,
Ilman tarcka tacausta

uxlkewinöck.
Maan nyt cuule cuinga kaypi
Cuinga armo annetahan,a
Armo Mrsäinden käsihin ;

/

Sucucunnan surkeimman r
Christus Kirckonsa rakensi
Gpin oitian osotti b
Canaan maalla caucaisilla
Culkeisansa cuuluisinna.
Tämä meidän Mestarimme

Saar<

*S. ». tvhiäna ** s. o. peraten, e
Rom.s-iL. a Rm. ti »o, ai. fe Matth.
-8; IH.



Runot/ > 17

Gaarnals sangen suloisesti,
kaimahan tawalla

Cowimmatkin cuolewaiset
Oppiansa ottamaan e
Taiwahasen
Hän ilmoitti 3tfnfå tnimen
Ihmisille iftefånfd,
Sätti meJe MnMi.*Toiwon tullsAa>wahasen,
Cautta cällin ansionsa
Cautta cuollonsa cowimman
Saapr surma wierahaxi
Cuoni tuoktawi murehen.
Ennm Paasims Pyhiä,
Pacanoilda pijnattihin
Spytsin ftndisten kädelläa
Kilwan kijnniotettihin
Petettihin Pilcattihin,
Sysittihin Syljettihin
Raadin eteen
Määrin päälle, cannettihin,
Vhtenansa ylpiölldä
Vnnä ylöncatzottihin;
pphin ei Pyytänyt
Pojes saastaisten seaD %
Caickiwalda woimallinen
Tasa woimansa wahrnsi, ,
Wiatomna waiwan alla,
Ando päänsä aldihixi
Orjan crunm ottamahan,

Anbo
c loh. 17: ;»6. seur. • S. o, wah



18 Xtmof»
Ando kylkensä awala
R<ldet Jalat kiwistellä.
Ih< lEsus
Murhen alla muocattihin
Cunst tujcan Sielusanft
Maasa maan 2.u«ja mateli b
Käydesansa Rrydimaasa
kohdutust ei
Isän lemmen luopmsta
Viohkiis Enaeli rohwaistilTyZö tulla Taiwahasta,
Olla saapuilla fajnajk;
Caicki caunis eansakäyndö
Opetuslapsille emille
Tuli täsä työlähari
Walwoo wähan wsjmeisina
Mestarinsa
Silmät ratki rascahaxi
Tulit tasa Tuscan alla
Nukuit nurmelle sywästl
HERran heitä herättäisä:
Kerran, toisen
Kawi kyllä kalkemäsä
Haaran alla walwemahan a
Waan ei wastattu enea.
Ettei oldu urholliset;
S»Nä lEsus Lnnastäia 1

olduanft.
Meille parhax pysähtyypi

Tn Wl»

> % 4*j J. • 91Mb »6;«.
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Wihan tulda wifmeistackin
Syndein
(uin on carwas cauhiasti
(alcki caikista camalin;
«siti wierypi werinen
Pyhä punainen putosi
Maahan caswoista corean
Ihosta ihanan HERranz -

duosta cuolema coelti,
Vuosta helwetti tulinen
HERran wihan wijmeisengin
Vlott' Pojall ainyalle,
Juuri humalalle
Käwi cauhistus kätehen l»
Ruumin waiwat waikeimmat
Sitte paäNe paifcattihin.
Väman mailman maioisa
Surun laxon laitumilla;
Viinnan risiinnaulittihm
kahden Rnowarin kerallet *

Maan ia Taiwahan walille.
Taiwan HENra hirtettihin,
Sowinnoxi syndisille
Ristin puus« rippumaban,
Duomarimme duomittihin
Cuolemalla clwlemahan. *

Silisin ihmet i!moi:tiwat
Cusllcn Csrktan Cuningamme,
Coco luondo Luojan eantza.

l» lne. aa: 44• 46. Ps. m;a. Vt«tth.
3- • S. ». soapullle » luc. »z;

»»'*4'44'4*»f3. iu«. 24: GlUl.
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Maa ia Taiwas eaiken canfa,
Tahto 'tulla turmioho»
Tulla lähes loppuansa
Siilda hautan hangittihm
CuolKlt Ruumis cannettll)ill;
Alas astui helwetiihm
Sitoi pirua Mahansa
Pimeyden pihti. pielet
Maahan culmulda cukisti,
Caicki cuollon cummituxet
Jätti iulkiuen Jumala.
Mausi y!fo vxmanfa
Cuollon ca!!on canncn alda,'
3f£|us lijckui maa järisi
XDavtiain sydän wärisi;
Sitten usein ilmcftypi
Opetuslapsille omille.
Muille mpus muchellisitte,
kewon tuottapi totisen.
Älös astui ylimmäxi
Tuo«ne taca Taiwahittm,'
Naiden meille na^waisten:
Clllki cohden corkeutta
Sijrty. silmin nahtawasti
Omaan ijaisen ilohon a
Sieldä Mllodolla samalla,'
päällä vilwein tulepi; e
Silloin silmät nähdä saawat
Caicki handä catzelewat.
Cuin on cunnian Lunmgas

Aja

» 1; n. b Jim. K. 1; ?; 2.
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3t ja tv alcu ja loppu.
Catz cuing Cariha humala
Maxoi synnit mainitusti, e
Ufco naita» ulottuupi
Z)li eaicken catzomahan.
Nyt on.,Christus kircastcltu å
Taiwan Curtia Cuningas,
101 l on Cuoleman awaimet,
3oug on helwectiiin.
Uusi uscosa: elama
Ala IlLsuxcn iallsa,
llfco uudesa elosa
ISlon iLlyanZeliumia; f
taita Lampus palawaxi

HezzZen oljun caulta,
pypdck pybyoes elellä, g
Helmoha hywän Jomalan.
Sijs n»t huono huvcaile
Lausu Laadulla hywällä: ,/'

3(Sfu Cunnian Cimmgös.
Herrain Heliä $ h

Minä tumu toucan rlioca
Matoin pala maan alasen

kerroin
Sonnin syysä synnDtety;Täsä tutlnustan todella

ei. 3»M:4/5» &s:ao. « Pct.
dfebr. i:j. H.2:p. S.is:

& e Jim.K.»:,«. f «oin.i:ii, t7.

« Clr.u;j4.i 31». J{. 19:16.
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löydän «yöffm myöndynesti +

Sijhen armohon alati
Mahdotoina macawani,
Että tulla /

Rackaudesas ruweta
Edes aina elämähän
Kerran cansas cuolemahan z
Mutta ansios makeus
Ristis täällä riemun canfa,
Urhollistn uscollisen
Mulle mielen miehullist»
Vl »varasti andanewi,
Että »hkian ruweta
Wastan ottaman
Ia sen päälle pelkämätä
Ainoasti aiatella:
Ett on lEsus ystäwani
paras riimi nimitetty.»

Meri ylkäm ihana
Vapahtaja wainottuidenl»
Marsin ** waiwasten walistus
Wäjyttmden wälimiesi $
Minä hämmästyn hetik,»
Caicki cauhisiun eatala.
Ettäs, annoit aldihixi
sbci ihmisten edestä,
Pilcat waiwat »vaikeimmat
Köphpdesä karsimahan;

©li*
* V.«. talpllwaisesti. » lue.»:»»» b

lllt.»: 74* ** Oerit»/ aivan.
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Olis Usltei ljcktl
laiwahisa taitanunna »

kuitengin cuoleman tärfi,
Tott ei pilcka totellut;
Muistacat mielellä händck,
Cuin on meitä muistanunna.
Il2s« WereS woiman cansa

l Syleile nyt sydändäni.
Ota sinne asuinsias
.lemplis tännekin rakenna,
Haawas lvijsi hautvcohon
Surullista sieluani•
Henaes läsnä lewätköhöl»

!kohdutuxen lainatcohon,
Tahi (* tietoisä tiloisa,
Tahi tietämättomisä,
lotca cohdata cokewat
Sanomata saawuttawst. b
IKsus rauhan rake»daja,
iSeuracunoans failyttäjä **

jÖ&fus tahbon taiwuttajss,
!Rmmäresren Vttitarha,
!I<3su« pyynnön pyhittajH
Hartauteen herättäjä.
Oman tunnon opettaja,
Wilpin cauwaa carwttaja,
Wiriär» wirwottaia,
Walpaaxi walmistaja,

Vndn,

• «br. «:»,;. • 5.0.«1i. b Ebr.
ii: n. •• ©. ~lÄllll» cli mimAfa >l-



Ullden mielen uudistaja
(glämåfå elättäjä, •

kewendaja, *

RilwoituxeZ kircastaja,
Luolemastacuhettaja,

taluttaja:
Sielllin sydämet siwalla

laitumelles,
Aiatuxet anna tulla
Sulle suurex cunniaxi!
Ki'jtos Corkian Jumalan 1 ■

<£utte kiws Sulhaiseni
Caunihisti cajahtaapi
llstowaisteu uutisista.
Sinä sydämet sytytä
Cuuniaxes
Sielut kylmennet kytytä
Rackaudes riendcMlM'
Ansiotas anomahan
Turwaxeusa tutkimahan.
Coco cowa karsimises
Woitlos wirhitöill wakewa'
Kayköhön nyt kaandyneelle
Sydamelleni fywästi,
Anda<ohon autuasti,
Caiken lujan lchdutuxens.
Il3st» Sieluni Sinulle
Annan uhrixi alati
Kuumie cansa caickiwallan

Cap»

' S. 9. Huojentaja, hllpvltM»

24 Runot.
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kelwatcohon,'

himan suurta suoftotas
|(Jn woi ensingän elellä,

i&ywå toimitella,
iCusa kaynen, culjeffellen
Mlsä mllloingin wacllan,
Mitä teen, näet tieni,
G!et ynnä ymbäri!!4n a
E> fijs sanacan jalaista

kielen candiniella,
'lot ei HERra TuiwahastaiTiedä, tarcalla tawalla.
>Kcll' on lEsuZ cMpanW
>HERran Hengi haldiana,

on tiew mrwallinen
tahto tarcka taipuwainen,
'Sydän suosion sytytetty-.
Oma tundo onnellinen.
Muisto myöstin mielullinelt,

: 310 Juhla chmellinen,
!yhteys ylöu suloinen,
Taiwan armo armollinen,'
må kenengan kasijias
Anna wietellä minua,
Pojes carcota '

Waralliset wietellyxet.. -

Smua
Pojes petarin tawalla,'
Engä parwesa pahenis

'VI. lz?: t, 2/3,4,
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Wihollisten wieckaittM/ b
lotca kyllä kiusausta
Päälle Sieluin punowat,
Tahtoisiwat
Eroita mua äkistä.
Lykätä pois lyhtehcltä
Pahan wallan Walkiahan
Ruuki mua runsahasti
Sanas ealcha callehemman,
loc' on manna Isan maasa,
Hupa huonetten tamaxa,
Anna minun madellani
lalcais luona lewollisna,
Anna pijnaltas pyhästä
Lohdutusta loppumata;
Costa tuscat tuimistawat
s.Södän cilmii ajawat,
Gllloin I<2l« jätä mulle
Apu suuri ansiostas,
Päästä päiwistä pahoista
Cuollon codon euormaa alda,.

Catzo Riimi Christittyni
Lunastettu lukiani,
Namat runjat rucouxet
Autuimmat ajatuxet
Uscosta edes tulemat, -t
Owat uscon uudistuxey,
Nmt on tarwtt taloin lietä

i> Matth. 2b: Z4, Zs.
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?tt cungin ihmis paran.
Se cuin tule tuntemahan
Cadotuxen cauhistusta /

Sinen siinäkin siwnfa
HGRran armon bercktyxen,
Hän nyt taita tästä tehdä
Näl»dä suotuen suloisen
Itzellensä ihastuxen.
Isä poica pyhä Hengi
Coco Colmeyhteinen
Käännä cajwos eansan t«gö
Smuttomas Sliomen maasa
Wijwy wicla wchas cantza,
Rauhas sannoitta rakenna,
Kaanna caicki kclwottomat
Cuollcs ustos culkewaiset,
Säästä heitä perkelehen
Wercoista wiritetyistä;'
Päästä wihdoin wihollisen
Walhen isän wallan alda,
HHRran Hengi halliltvhon
Pohjan tähden tähtäjä
pohjan piitata peräsä
L.ewätkol)sn lcpyisesti
Satamisa Suomen saarenWieköhön tietä tasasta,
Mua, muita Taiwahasa,
Nijn on läsnä lepo suuri
Ijancaickinen elämä*

B 2 , HEr-
' Lhrisiuxen ffioytmi<m tärstmisest»,
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HERran lEsuxen Wan-
hurscaudcsta.

(Tutncfös Cruununi pitäsitt, »

Sr CuinQa terran täsitckisin, b
U3alwsin, waatehet walitut, e
PuZun Pyhän parahimman 1
longas lulkisiu Jumala
Maan ja Taiwahan tckiä
Olet caiklll calliyisti
Lapsillesi laulamille
Omillesi omistanut?
3*£fu tacas mestariiii
Eorkein CuninZahani
Olen wahwa walas pätllle,'
Wi§i weres woiman cantta,
Ettäs Crumm cullaiftmman
Cannoit mulle lastehesa /

Olet myös sen selkiasti
Cuollon coulun kaynehelle
Sypaiselle syndiselle
Armostasi ansainnuna;

Sijs

ylo»noustmisefi<» ja Cain«ast« astn«isi-
fia, vn muinain Cappalainen Calajoesa
Johanna Sa arnnius Suomalaiset Runot
Prantin andanut, Wuonna 1690 Jostaainesta pidcmmältzä lirioitta, on tämän
yrinkerraisen työn siwusa tahdottu ohitze
taybä

« Ilm. K, ;.' il. l» l. 2: n. cl.
16: 15. d M«rc. 16: 16.1. Jok). 5:
10. e Ps. 16; 1/6/8/9.
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Gijs nyt arpa aiwan <aunis
Caunimmisa caikctickill «

Lange mulle laupiasti
Ilman oma oikeutta;
Sielu ulcalda sinuun *fö+***Huocu ilman horjumata.
Sodan ilmoilta ilonsa, /

.'

Iloitzepi lEsuxesa
Rauvan suuren Ruhtmasa;
Mutt' cuing lienen casten lijton
Häjysi halpana pifanot
Ricon rijwHtun taivalla;
Turmelluxes tundewaists
S»nnin surkian cuohmnasta/
Kastot caicki caickiwallan
Ia en lijttoan lukenut
Corkeimari caunistuxer,
.Glla armosa alatt,

julkisen humalan:
pacolaisten

2llwan Adamin sikiäin,
Suculaisten suruttoHain
N?anrallisen warjon alla
Josta lijltoni liwistyi
Crunu catois kallihimbi.
Ah jos töydella todella
Parannuxen Pyrkisihin
Ahtan pottin ahdistuxis-Zr j
Käysinl ttwäras sisällä ,

Cusa callihimbi
B 3 Catu-

c Pf. 16; l, b, 8, 9.



Caluwcnsill
Sinne riennän rickonuna
Lasten Li/ttoon caunehinnnm.
Auta lE!u julkiststi

rSynnin siteistä selitä,
/

Jällen armos sipcis allg. ,

Kilwoitelman kindiasti
Caunin uscon kilwoitusta,
Että Crununi käsitän /

Pidän •
Uscon Elon udistuxels,
Pyhityfell Pyhän Hcngm.

Itze o!et Cruunu callis
Sin<l Xkcas liSst' Christe

2.Tim. 4:3.
Itze Armon AurinZoni
Olet iloni ijati.
Sinun tokönäs todella
Saawat walon wa,waifetkm.'

Matth. f: 3.
Nyt on tatm taitawasti
Mailmaja matcallansa.
Että PoydeLa pyhästi
Armon-Crvunua alati
Nijn myös päällensä pukia
waattehetwandnrscauden»
Ilman nijtä ihmis pa«a
Taiwasta ei tawotteli/
Eikä löydä lewollista

a Paluch f;*,/ j.

30 Runot.
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Sinne käytawä sisälle,
Cus" on Altäwä Cuningas

caunis cansa eumpan,
Anna lE!u armostasi
Namät waatchet walitut, b
Sllki vugut pizhmimmat
Culn on weres woiton woima
Aiwan luja lunastuxes,
Sondein andex andamises
Weres ansion wirutuxes;
Jolla tä»den lewon löydän
Nauhan haawoistas hawaitze»/
Terwenden tukewinMan
Lahjat löydän laupeihimmat.
losa usco urhollinen,
Coiwo totinen peraten,
Ilmei Rackausih°.na,
Uscallus ulZltuwainen,
310 rauba ihmisille,
pitkämielifys, puhtaus,

Mäwys, siweys,
Hoytys, iaupius lakeus
Hengen owat ne hedelmät, e
Pyhäin puku puuttumatoin.
Hli caiken caunehinna
Py!y rackaus rotewa *

Cuin on side taMnmiehen
WaZan ihmisen waellus.

C01.3:»4.
B 4 Rckrsi,

»»Col. ;: n, if, »4/ »5- « G»l. 5»zz, 23. *Watmä, miehulliyen.
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kelpo kädellä
?,Hsä tiesa tarwitahan,
Mustan mculman wihofa
XVastoin wainon walkiata

Matth.s.'«f,ii,i2.

HERra JM Henges cautta, !
i. Cor. «2: z. ftur»Eijrry sydam<ll sisälle,

Asn siellä armos cantza
Cantza caiken caunistuxes;
fiJballtfet liewittelc
Pales rijsu rietahimmat, ,

Wanhat waattebet warisU,
Ihostani irrallensa,
Cuin on synnit sitkeimmät.
Hengen silastaisus fakia a
Maahan culmalda
Costas tuotat tuonelahan
Lasset hapsesi lepohon. b
lääköt JKsuxen jälisä
Teco-synnit tekemätä/
Ilkiät ihmisten elehetPirun pahan palweluret; '

Cuin on cauhiat ajaturet,'
Puhet kierot kelwottomat,

cuin tuottamat tuleman
HlLßran wihan wWungtg.
Sijs o IKsu fijrry tänne
Sielun sulhainen, suloinen/

Polta
ait Cor. 7; l» k %m> 8:16/17
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Polta ryysyt riettauden

tullen tundumalla c
loca puttoisen rävelen /
Syndi capun siiwotloman,
Risu paalda rikenesti *

pefepojes s«astaisuden,
lata ainehet alasti
Ajatuxet ammollensq **

Että haawat haisewaiset
Rijsin syömät riuda laudat/"pii synnin ystawyden
Sairaudex seisahtaisit;
Että tulis turmelluxen
Sielu tuima * tundemahau/Oman

Anna riutua ruwille
Synnin
Zoft tundifin teconi,
losa caicki carwastelis
Sekä syndini sikiät
Että luonnon luonnistuxet.Wanha Adami alati
Alastoinna asucohon,
Cuollunna nyt culkecohon, 4v
Miaxi myöffin matucohon,
Sill ei silla sielulleni j
£>le elämän etua, „.*^-

J

Eikä auta apunensa
lulewift tustisank.

Bs Cus«
c Es. 4:4. * S. l». äkisti kirehesti/

* S. 0. plm!äi



R«n»t34
Cusa euohu cuollut tifcd
Liehu, lepä sydämesä;/
Sijnä puuttu puhtauskin
Ajatusten ainehisa x
Hckmcin wercko waattehixi **

Tätz' ei kelpa kellenganä/
Eikä lepoo lijckuwalle
Tunnoll' tuota tuffisansa.
Toinen turwa lEsuxesa »

Löytän sielulle lewoxi,
läysi silki saastatoinen,
Callis Cariyan weresä b
Cuollos caickein callimmasa
Annetan sen anomille. *

longa tieto taitawainen,
Suostumus suora peränen,
UscallUkes^mistapi,
HERran armon awun cautta.
Että nuhdetoin elämä
Sengin jälken seurannepi.
Tätä turwa tunduwata,
lEsuxesa Chnstuxesa,
Pyhäs Jumalan pojasa
Etzi sielulle elori
Juhla waatex wapahari
Wirutetux werhoxesi, , iv]
Halamisel
Sydän ydin isomisel la,.
Hengen halull &awasalfe//

- Mur-
• Wi,s. K. 15: ;. *? 3s. s>: 0.
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Murhen murtawan perästä
Ujcol aiwan udistetull,
Hänba laitti laupiasti
Hengen JUin laadullensa,
Carcotti pois cadotuxen
Synnin tain lacastutti »

N>jn myös cuoleman cujehet
Cadoturen karpalehet *

Estää kyljen kypsymästäi
Duomioxi tuleumasta
Wielä culuisa Cuningas
Catzo silmill selkiöillä
Cuca caunista hametta

Sor. 27:9.'
Häihin cansans candanepi l»
lol' ei ole: »outuneepi
Helwettiu he hapiahan:
Kyll on monda cuyuttuna
Mutta harwat walittuna.

tftåitf on ennen ennustettu
HORran Sanas selitetty,
Cauttaprophetain puhuttu c i

HEran '

3t»t on Lunastus luwattll *

Täydellinen täytettynä
Pyhys ynnä ja puhtaus
Wahwa kyll' Wunhurscaus
MekoxeulM määrättynä/
"~- ""* B 6 Aulu-

2 Rom. 8: i, 2.
* Carwat manat,

eli turjln omnat. b Mauh. in 23,13,
« «f 55: *•
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Autuderem annettuna-,
O lEsu caunis Caritza!Itz lunastaia laupias
Sinun tygös Sielu parca
Pelwon alla pakenepi,
Omatm?2o tustisanfaLewottomutta lahinuä
Sinun tygös turwaile p
Tlhdistuxis ahtahisa,
Köyhä cuin on kerjäläinen, *

Slijn on Sielu tällä -tåtän zU&?Rucouxis rupiawi
Wacaisesti wanimahan *

Armo ylhäld yljaldänsä
Lohdutusta lewoliista;
Halailepi haluisestiAli caiken
Cumya liusauxen allalanpis sydämen sisälle.JGsuxen Y3eri punainen
Oma osa ustowaisten.
Castchesa eaicki saawat
Ensi kermn elämänsä
Cvsca Colmeyhteinen,
Astu heisa asumahan.
lEsus salli joucotellm
Lapset lygönfä tuleman b
Me myös lupaisim lujasti

Han-
* S. o. odottama» ikawöitzemahän.

a Matth. 23 : ly. b Wim, Hl »4/
15, i(n Nallh. «st:;.
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Hända palwella
Olla caikis cuuliaiset:
Kastyin tetsa kelwolliset: .

cuin Litto likemm-rsii,
Semmengin on jartettyna,
Silloin pitäwl

kiruhtalnan, yli
Parannurcn pakeneman,
Että nfeotfennåfåijt,
Armon uwesa awetut
Että wielä wihclläinen
Marsin walmistcttmmkin
HERran pöydälle ~>i>hälle
'Pakenlsi in>bcimmd|li;
Sen on saättanut Jumala,
Usiasti, Uscow.lle,
Aamu einen esinna
W-jmein iki iltaisen '

Ufeo siis nyt upiafti *

Wapahtajas walon päälle
Opi sijs jo ottamahan
Syndijelle sydämmelles
Weri ylkäs yhdistystä
Sacramendin suuren cautta:
Tasa Taiwahan Jumala,
Anda 2.eiwckn wijnan alla
Itziänsä ihmisia a
Cadouneita caitzemahan.

* ©e o«/ rortcimmasti elinumaistm>
Masti Vide, E. D. J. Lex. trcn, p. 403,

*M«tth. 26:26,27, 28. I»h. 6; 54/
55» Se«r. i.€er. 11:28/29.
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Sillä sisns läsnä ombi
Ruumis weri wiatoinen,
longa uhraisi Jumala
Ristin puusa rippuisansa,
Svndifille suurimmaxi
Muisto merkin monexi.
S'jnä Sielu sisällisen
Armon kerran kasittäpi,
Silloin usco uudistupi
Lijckuwasti lisändywi,
HlLßran armon ansiota
Coconansa kijttämähän,
lulkiftsti joucoftkin
Juhlinansa julistawi
Cuolemata Caickiwallan,
Wahwinda Wnnhmscautta,
longa ruumis racas ombi,
Weren woima werratomen*
Masta sitte wahwistuupi,
Hurscahaxi Huojmduupi
Sielu, cuin on sen nyt saanut
Bvhan pugun purpuraisen,
Pahan päiwän poistamisex,
Werhon walitun waran'.

ylistys nyt yhteinen., a
Sieluin pstäwä suloinen

Sul-
* Herr Probft And. oi. Kn6s Pred.

Vm HiLßr«n» Nattward, samt del)
«ärdiga vch owärdiga bcgäende p. i*.
§§§ 77: 9- öfwer Text 1. Cor. n: 2Z«
29. a l. Tim. 1:17. ©. 0. MIM
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Sulle suuri suotaisihin,
Caickein Taiwasten tasalle,
Jos sen ottaisit omaxes
Suuj'ta jurkia sucuisten,
Jos se lahtis lämbösesti *

Svdamesta fyl/hnestä **

ft)linit andeexi a
Aina olet andanunna,
Cusa synnit andchen
Owltt annetut alati,
Sijnä sitte Sielullani
Autuus on ja elämä.
lEsus rauhan jätti meille
Ihmisparoille ijäistn,
cuin waan wastan otetahan
On se hetki onncllluen.
lEsus armas armon aitta
Laitti Lahjat lapsillensa
Sijs 10 owat onnelliset
Sielun hada» herännchet.
Luona *** luojan, lunastajan
pyhän HenZen hvimen alla,
Tuo on tila opittawa
Lähin läsnä oicwlfta.

Wabahtajani wåhvoä,
UlMsti uscollmen,
Töisäs Wanhurstas totinen,
Ihmchisas ihmellinen, b

Olen
* S. o. yldatiM. ** S. o. tatlöpai-

casta purtilasta. « i. Tim. 1:15. Pf. $9:
8:9. *.** tytöna. l, Ilm.K. l 9: il.
«,.9:5:6. z, XM-V>h



Olen omas onnexeni,
Weres lijtoll Lunastettu,
CoftcH. saisin caswojasi
Nähdä, Taiwahan tuwasa,
N)aldacunnas cunniasi
Isäni maasa ilosa?
Itze ticdat tarpeheni
Ztze hallinnet haluni,
Smun/antzas caikcn yli
Olen täaNa tpyvoåinm, a
Olcohon myös omas caicki
Caick lapfts laadulliset;
Waicka wizsi wihamiestä/
Ehkä tuhannet tulisit
Sieluisia sitomahan
Wäarytchen waandamahcn,

caicki carcottapi
Suunsa sulalla Sanalla.
Oloittamme lEsuxesta,
3i&\as meitä muistacohon
lEsus bmfcat huolendapi
Tuiman duomion tulosa b
Murhen muuttapi iloxi.
Hengellisex hecumaxi,
Silla cohta cuolemafa/
Hengen rahdun riuwetesa,'
Sielu sixchen menewi
Lettn HGRransa lepohan e .

AnlM sijs jo armiasti 13,

« ». Tim. 6:6. l, Matth. aj: 34'
.14 c 3Jm. K. 14: »;.
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lEsu waattthet walitut,'
Jlcn Cruumm laiwadasa,
Suocon se suuri Jumala a

Te finc nil video, fapio
nil, Tu meus es fol

Solus, Tu nieus es Tul:
me» Cola falus,

oveau>
"a Jae. i: n. 24 :*sJ"iq.

Kuoleman Kodosta
Kl Duomion Tulosta
(Cofca Kerran kämmeneni

Cuollon codon catzellesa
Railin pääni aknseri
Lepo Jaanil lähellä, s
Eohta cuoleman cotohon
Waiwuin warsin tahdostamJuuri Aamun aljetesa
Päiwän coittaisa corean:
Siellä nain mä nähtäwiä
Monda muoto mullin mallin,
Oho! onneloin elämä
Oli ihmis parcaisilla,
Jotta wihdoin waipunewat
Haudoistansa helwettihin,
Elon ilkiän MA,,Saawat päällensä sanoman,
fsttei hauoois haminata,
mt talo xaiwchqsa.

Caicki
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Caicki ihmisec catalat
Tuonen tietämät tnlcwan, a
Mlttt' ei caicki muistuttele.
Abkcrasti ajattele
Että kerran kelpo lailla
Astu aitamme sisälle, *

Tietämätä teuraftawi
Qapva tietyllä tawalle:
Hirmu courilla cowtlla
Ruumistamme rmnelepi;
Otta oi, oi oijhinsa,
Synnin cautta »aastaisimman;
Silloin Sielu sijiretavan
Poses ruumihin polvesta.
Matcustapi mailmasta
Taälda roies temmataha».
Tahi Taiwahan ilohon,.
Tahi häiwn hclwettihln,
Hurscat MHasen tulemat
Tuimat helwetin lulehen.
Cuultt kyllä cuolemata
Murhamiestä maininawan,
ttået kyllä kyliitellen
Cuollehia cuopattawan;
Tunnet täällä tuonen liinat»
voitas piwoisas pitelet;
Waan e! malta mainittua
Tebda itzelles tutuxi;
Eckä huoli huocaella L<!tv

» Ebr. 9: 27. * vwuaiis_{>iui «ja^l!
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2.<fht3 sanoja lewosi. a
Vaicka waipuZ Sielus ruumis,
<Z)!e osani;

coiwon HErrin päälle,
HErra holho nyt minua !

Coscas muita murehtinet,
Pidä omat pcjUaiseS *

Culje cuoleman eotihil»
Tutti unjmettf tilustusta.
Siellä yrin käydejäniH.
Alatuxisa
Cohta dcfdjrn ** esinnä
Haudat hi)win hlrmuttawat.
Joista haastan haiu kawi
Löhka luonnotoin löodkahti,
Sitie suuhun sieramihin
Hapain calinansa caljahti;
Silla tuuli tuonen haisun
Nosti nockani 'sisähän.
Siellä calloja cowia, \:& :

paista pojcs pudonneita/
,Nista luista luopuneita,
!Cauloistansa catkenneita,
Näky paljon päallistyxin
Cammarei<a cammioisa;
'luita lumi walkioiia
Cumimmasti Cuiwanneita,

Siellä
» Ps. yo: 12, l: 39: 5,6. 1.7?: 2;/

2b, iz. Ap,st. 3. 7: 59- N:o j85:7.
t. W. K. , * Maahan paniaisct, **

*• 0. langeiii carwasti, Kclwsttumasti.



Siellä loisti läämältänst, »

Mustan mullan tien ohilla
Lihan liuwennen lähellä/
Siellä camnuot camalat
Cammioisa caikenlaista; t
Mistä arckufa ajeli
Custa arcun sartehia,
Joiden stsäjä sinistä
Madot cushuit euolleitten •

Cauncxts oli cadolmnt
Iho aiwan iljandunut *

itoucat waippana wenywät
Madot wuotena walotit6
Oli muoto' monellainen v*

Cauhistusta caicki t»yni.
Mädännehet »nännyn laudat,
Näytit cansta capiaxi
©tel ci wuotensa sisälleOlkapäitä ojenneldu «

Nilsä riewuu ryökäleitä.
Käären lijnan cappaleita f
mft ;; Syr.3B:i6,2Zi
Ell lhmisen ihostaMn rippu tieteahasti,
Jota luondoni tutisi.
Hirmu \>Mlm hettettihin k
Muutoin muutawat oliwal

2(l

» Hesel.Z7:2. d) Es. 57:2. cg
44: n. d Job. 20:26. e) Es. 28: ao
*e. 0. sangen paljo. 5 MmetW !tionnut. f Pf. 55:5*
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Mut Wiela asemellä, **

Joiden pohiasa porona
Macas ruumis radollinen a
Mamimsa tuonen maasa; i.,
Hamu «H«M hon«hcsta
C<Mot, kädet kärilijnat,
Marsin walcolsna walistit.
Silmät olit sixehensä
Päähän pojes painunehet,
Eikä nenä näkynynnä>
Eikä suuta suun sialle.
Kätten päälle käärilijnat
Maan ei käsisä kykyä, ***

Mitkä kylmänä konötit, ****

Cutca tuhaxi tomuxi, b
Poies olit pudonnchet,
Cusllon roarjosa waelsit
Pimeydes pijlottclit. -

, f

Täsä Cualeman codosi»
Tahi tuonen tempelisä.
Oli huono hallitzemus,
Waicka tuhannen tuhasin,
Vxi siellä, toinen täällä,
Asuu maasa maan alasa.
Mitkä märk«nit meresä

* S- o. langeis älisti. a ®aav.K. n:
7*• 3:20. ** G. o. siallansa eli pai,
eallansa. **• S. v. »rima eli t«rmoa.
"" S.««»lestelil. »Vos.K.zi IZ.



Aaldoin fe-afa asclit,
Cutca mehisä mäillä
Mullisansa mnttnncwat.
S'Me cuoleman cstihsn
Catman caiwan cammioihin
Olit caicki cciiipaistmla *

Ennen meitä elänchtt,
Sekä surmittut sodisa
Tapoelui>a teurastetut
<fwa rnuiffl muutoxisa
Wi-lä siellä wimcisttkln,
Saisit makaus majansa,
Ennen JDuoroion tuloa
Wvphisa wijmeZpälwän.

ofa akatllhin
loucotellets joutuneben,
Kircon kirjawan tywehcn ***

Sala laudan laveehesen ****

Cup ei tuutoinoa lihaa,
Suonettymda pohkiota, »

Cus' ei cuulia Iom\la
Walitusta MWyliisia,
Cus' ei vuhttta pidetä
Ilkliw isoa äär.da.
Toki äänetöin elämä
Siellä caidci cauhisiaapi,

Siel

*S. o. temmattuna, l. otettuna. **

S. o. meisteh sä. *** luulehen. ****

Ex vcrbo lappaa, prcfto tacapelin. *

2M.37J6.

46 Runot.
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Siel ei jääneistä jutella
Räckellä endisistä,

iloita
Pimcoden peitichifä b
Kieltt» siel on cansa?ä')Ndi,
Clnit,?ga!da cauhifturcn: e
HLrran töistä totisista
Maasa wielä mainiiahM,
W.:an ci cuoleman codosa
Niistä cuulla cuulutusta.
Siel ei HErcalle dowälle
Kiitos wirtta weisaellc!,
Rastas nnda rmiFiflpi

peräten d"
SMa päiwä i
Hämäräxi hämmenväpi e

on puoli' päiwä
Musta coitto miitfin/itD/i.
Tuhmys siellä tyhähtäoi, *

tacalmpi, **

Toiwo tottunut tomuhun /

Odotuxet ongaleihin.
Siellä ilman istumaa
Cukin paickanfy pitawi.
Eikä sijrry sijnne tänne,
Niincuin täällä tchtänehen.
Sicld' ei käydä cangahitla

Kir,

!» Ps. 88.'ll, 12, IZ. « Jobi8:14. <l
W. K. N:o Z92. V. 16. e Job. 10: ai.
i2. * <£c oii/ seisahtmpi. •* Ppsähtp,
Pi eli pidattppi.
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Kircon wäkenä culeta,
Eikä enää ensingänä
Päästä pelloille pihalle, *

Sijpisllina sukimahan
Männingäisnä ** mänZitnäMf,
Nijncuin tyhmät tyhmimmästi
Niistä pahasti ptthuwat,
Pclwollansa pirjailewat,
Caicki luhwt cauneimmat
Siellä jouten, ioucoteUen/

■

Oho! curjat cuolewaiset
Ihmis parat ilkeimmöt,
lotc',ei pitänet
Armon aian asseleilla.
pitä cuitenZin piangin.
Duomiolle tultamahan;
»fiomet nokat nopiasti
Silloin HErra herättääpi
Töitten jälkehen tiljä,
Tekemähän tihkiästi. ***

W<ian enin waltias tulewi
päiwä hehcuwainen.

Silloin kerran on
SLuiben lijcundo olema;
Heille hengi herätesil
lTleljäst tuulesta tulewi

luM
* Utbs. ** Se »n, Kiöpelems.

öc on tattasti, kyndiästi.
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Hengen halliteft.«.

Wielä monda mulckausta, *

Monda cummaa conetta **.

Siellä nätit, näytttlihin,
Ajatella annettihin.
Wijmein näiltä wlhtäwistä,
Otin eron estämätä,
Pian puoli pyörryxisä
Tästä hurmasta heräsin,
Cuollon pelwon pehmittäisi b
Surma suuri silmäin nähden
Cuolema käsin pidellen.

Sowila tämä somasti
Itz< pääUcs parahiten,
Ola nyt jo opetusta
Sielu parca sinullengin,.

föoea wielä wijsastelet
Tämän mailman majoisa;
Kerran todella tulewi
tuoni tiumafu' tygösi,
Tuolillesi tungeupi,
3aapi svdämcs sianA,
3äw!),nsä Tcmpclmsä;
)iöyi»ttääpl röyhkiäsii
liepeleel riaöojaft,
riid woima waipunewi
iaypi kehnous kasiri,

C Waic-
,

» fiti- tt ' 7/ 9, lv. *S. 9. siirtele,
' iffia. ** e. e. eappalttt». b Matth.o; 28.
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Waickas Lmnahjn lipusit
Muuris asusit alati,
Ehkä mingä matkustaisitPyytäin edestä
Kerran cuoleman cotohcnTolta culjet cuoltesasi,.
Clll' ei Sielu siecaile, *

Cauwan ruu mihin codosii,
Cosca cowin cuolin tauti
Tahi waara tawottaapi.
Ruumis maari mumunewi-,
Josta wihvcin wijmeisctkin,
tuomiolle temmatahan
Coca sielu cuolematsin
Tietä cohta tuomionsa,
Tulduansa TuonelastaIrti, ijancaickisihin
010 ** paickohin omihin. *

P,da waiwanen warast/
3il-vös surma eläkö,
Silli cuolema cnpistas
Callistapi cannustast,
Syöpi cansas caikellaista
Käypi cansas keikutellen
Istu luonas ***. illan tullen,
Mac a cansas cammiosa,
Unen huocu huonehesa.
Cuin nyt lipupi likemmä
Cusni tygös tuscain alla;

Sii,

*S. o. ivljwyttele. ** S. o. asund»,
• Phil. i; 21, aa, zz. •** S. y. tflinii
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SisnH silmän repayres
pelco psjes poikctcohon,
lurwa tulcoyon siadan
lepo lohdutus lunastus.
IKsus paras turwapaicka
Lautta rallin cuolemanfa a
Omista bön jo omcixes
t.<l,hts sanaxes lepohon;
Christ«Z cuoleman cukisti *

Otti wallan waldialta;
Cuin nyt ikä illan saapi
CTufun ** nimehen.

lThess.4:iz,i4. Phil.l-.21.
• i£or. 15: $,14/20,26, jr, 74, f 5/

57. Matth.9:24,25. loh. 1i:,,, ij,
NB. 2?, 2b, 27. Hos.lj: 14. *S. 0. ma«,
han, lii. ** Ujcow. cualcma on totuttu
unehm Apost. T. t. 7: 60.

4 '

Duomion Tulosta.
caikin wicla■ Zhtä asia aieajlmmin.

Cosca IGsus humalamme«
Itze kerran ilmanduupi,
Nijncuin cuuluisa Cuningas
Cunniasa korkeimmasa/"longa joucosa ialosaEngelit edes tulemat, fVyNM yhden ylimmäisen

C 2 Gn-
«Match. 25: j>.
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Knleleistä åånbåmåWå
Nijn myös julkisen3umaUnpauhinalla parahalla; a
Sllloin cuollct cuopistansa
Haudoistansa heräjawät,
Nostetan ylös nopein
Cangahilie capsahtawat; *

Maicka Adamin ajasta
Olis suosa sulannehet.Eli mciaxi medännehet,
Tuuli tomun ** tuhcaisixi;
Käywät äkisti etehen
juomarinsa totisimman.b
Caikis canfoisa «lanet
Plös noufewat nopiast
Suuret, pienet, piscuisemmat.
Tuomiolle temmatahan:
Wiela pilwijn putcahtawat
Useowaisct uscon tiesa
HErran cantza kirckahasti
Oldawasti olemahan.

Cuin nyt Chrislus kirckahana o
Taiwan pilwisä tulepi,
Silloin muita merckejätin

Tai-
a r Thess. 4: 16. i Cor. 15 r 51, %2. *

Alisti cdes n,!mat. ** «ver. Stoft, fiyg»
fand, foigraud och hwad mindre nänuias
kan. l, M 9:8/3 Dan. 7:9,10. Se
Dr, y Sttpens widytiQe Bctrackt. hbec
den Too, ö<?B Ger,cdte/ die unl»
den -Himmel. H«NN«V. 1758» c Ebl-N 24.
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Taiwahasia tapahtuwi:
Maa ja Taiwas tahtinensä,
Cuu ia Auringö corea,
Caicki pöjes catoawat
Mijme tulen tuimuudesa,
Ettei nijta enää näy
tzika ole ollengana.
Uudet Taiwat ulcotchan
Sitte sijttywan fiahalt/
Uusi maa myös mainitahan
Raamatusa rackahasa. a

Tama Paiwä totisesti
3fo påiwå ilmandunut, h
Ombi hirmuinm olcwa
Suurimmille synöisille e
Julki jumalattomille, -

lotca cnolit connain * lailla/
lailla tulit edes;

3otca caaduit catumata
Ilman ufcofa unestuit, d
lotca sielun synnin töisä **

Syöstit helwelin hätähän,
Sinnc uuwuit uutterasti e
Cuolit cuoleman cowimman.
Tuoft duomio totta teZi

C 3 Suu-
» Es. 66: 22. l. 65:17. Ilm. K.21: r.

2 Pet. ;:i?. b Ma!. 4:5.' e Es. iy. 9.*S. 0. vahan litisten tawalla. d tzbr.
11:6. ** Siitä lue ylöjh. yizskehoitus.
Fs*i. «E5.6b.24. 5:14. £W0k.9:45.



Suuren soldeisa Jumalan:Pois te parsii kirotut
Tuonne helwetin 'tulehen,
Cuin on pandu perkeleille
WalmiZ itzemallaisiUe. «

Mutta ufoon urhalliser,
Woiton wiewät weisun cansia,.
Ilon ertnfa ilmeiselii
Tuonelasta temmatahan,
Lorkialla runnialla
Rircastetan Chrisluxelda b
Tuomio ei tosin rnjtä
Nasictclc rascahasti,
Joiden taalla tuli olla,
Nöyrät, ttybdt, kärsiwsiset e
Hengellisen hädän alla
Loppuun asii lackan,ata,
Sodelt suojasa Jumalan
Wastan waino miehiänsä
(Sondi, cuollo canheinda,
Pirun walta pimiätä.
lEsus wielä wetäköhön
Käändäköhön kijlldiästi
Sielut sangen suruttomat
Catumuxen caidall tjelle,
Ennen duomioll tuloansa
Ennen cuollonMcanM..
Ellei helwetin häwylla
Surutoiset sullotaill!

« Mattl). 25: 4». l, Ml.;: 21.
Thch. 4: »7- «-2 Eor. 6:4/5- ftnr.

54 Uunot*
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Catuwaiset caicki tyyni;
Isän siunata, siwiät, »

Jotta täällä taidon canla
Cuolit cansa Christurenft,b
Saamat ilon ijaisimmän
Waldacunnan wapaimmm
Crunun cansa cullaisimman
Taiwan Cuningan kädestä:
Silloin semmoisten'seasa .

Löoty lapset laadulliset,
lotca cautta castehensa
Armon lijtosa asumat
Siinä cuolla copsabtawat *

Wanhurscat omat wapahat
Wiime pä,man wiljeliat

caickein pyhimmäsz
Omat oikein onnelliset,
Joiden walo mallan saapi,
puolluxella puuhialla. **

Kirckammisa caunistuxis.
Silloin woimasa wäkewa
lEsus minun lEsuxcni/

mua cotia
Maasta, maansackin pomcsta.«

O mikä suuri tuloinen
110 sitte ilmestypi,
Tultua tygö Jumalan

C 4 PerP
» Mattl). 2s: ?4. l> Nom. b: 4. c

Phil.s: 10. * zw. lcu. **• (F!r»
mm) mUoRt.
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PeriWri pyhimmän,
Oho! meitä orpanoita

.Mauckoja raadollista,
MiFoin pasnemme pahasia.
Cltlloin sielu seisahtaapi
Caheleman caunihia
Uutten Taiwasten tapoja.
Cuinga säätäisin Cuningas
Utdbbå näillä näkimillä * a
loc' on Taiwasten tckiä,
Enin on HErra helwetihin. 1
Vlös racas ystawani

"

Rucoile wiela runoisa
M muutoin halus myöden.
Sanele näillä sanoilla.
Ah! jo joudu lEsu racas
Auta mua autuwaxi.
Täsä seison sondis parca
Täjä köyhä käyssendelen,

Tstttn
<Änun siMsftlkiDt
Catzelewat caiken päaile;
Ta§ on sieluni Sinulle
Ota hända omaxesi,
Caitze tätä cadonutta
Huojenna hänen hätänsä
Pidä luistani lucua

Olet
*f£ W 7/ 22. • S.». silmilii.
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Olet nekin lukenunna,
Wähä muista murehista
Tämän mailman majoisa,
Amoastans Sieluiseni
Hywin käwis wij»nekerraN/
Cosca surma saawuttawi
Costa duomio tulewi;
Ah! jos silloin autuaxi #r>
Tuolla Taiwasa tulisin? j

Jos nyt Cbnfietyfr nykyiset,
Nijncuin ennen ensimmäiset »

Käwis Christuxen jälisä
Opis oikias alati;
Totta wiela toiwo olis
Tulla Taiwahan talohon,'
Totta wielä toåtiwaHa
Taiwan päälle tchtäisihin, fe
Wielä wijmen Duomiokin
Huocuwia huojennaUk: \! j.
Waan nyt pilckajat pWVät '

'.

Tyhmä» huolen tulewista,
Glewist ei ollengana
Wisua wgM oteta;
Waick on waara wanhemmilla/
Leicki lapsilla lewotoin;
Suomen maa, O sarutoinen',
Ota waari wacäisesti!
HErran tuloo tutkistele
Ei se wijwy wijwytellen,

a Aj>ost.T. li: 26. b Natlh. n; 12.
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WMz wahwa rauhan alca
Tulnnnelda luhlataisin:
Wa°ck.» witzat wircuisemmatDnl»a ylöncatzottaisin.
Merkit monet muiiiettawat

uhcauxet,
O", io hopuUlhawaittu
Nähto nä»uä aicoinakin,
sojt' on lEsus ennustanut/Tiedon tuottanut totisen.
Rams rauhas raukenepi,
Konnynllä
Wäarys »vallan wakhepi,
long' on cauhistus kädefa.Puhun suulla surkialia
Sanon sallitun sanani.'
Vlpeys on yltynynnä
Miesten waimoin wajasa,
Pijat Pojat pienimmätkin.
Suurten seurawat tapoja a
Coreat on corqotetut 7
Rickat nemulla elawat, .

Köyhät tussin keriamälla/
t<'pä powesa lepawat.
>6Gcra hurstaZ holho meitä,
MnMda. alaN
Mitkä ajat alietälan
laiwan HKrra tjetänepi;
2Esus pojes poijtacohHn

Go-
* Uhcut eli weden cuvhut. • 38. K.

9?;i z«?.». l, »e.
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näljät, sairaudet;

Ala cummingan curita
Ruotzin Maata manderetta,'
Waicka aina ansaitzewat
Synnin orjat onnettomat,
Että Duomio tulisi
Tahi cuolio catkerambi,
Älä suostu Suomen maasi»
Kli Pohjalan peräsil,
piirittämän pidemmäldH!
Räsi alojas alati.
Tee tahtos Taiwaisa
Maasa myös mucaucohon,
Meille myötä käymisexi j
Armo aicamme asiat. V-^

Täsä nämat tarwitahan
Angarat sota asehet:
Ufcon kilpi. Hengen miecka,
Sana, rucsus halullinen.
Zluea Julkinen Jumala
3«£fu auta armostasi,
Cautta cuollos catkerimmatt
Vnna ylosnoufemifes
SuuMaK_iolimahan
Mastoin wijmest wihollisia
Cuollon cowa cadotusta,
Jälkeen woiton woimas canfa<l)ta Sielumme omaxes;
Sitte cuulet cunniatas
Vlistpstäs ylimmäistä,

E 6 lou-
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longa Pyhät pienet suuret
(Pulla Taiwahasa.

11m.K.4: io,n. L. 14:7»
/ 1 Cor. is: 26, ss.

tzeltvetin Walkiasta.
H?ijncuin ihmiset ijäsä

Caicki caljut * catumata/
Täällä ennen elelinwt
CuoUon laxos lawiasa;
Ni/n myös
Iki ijäistjn majoihin:
Jos he Jumalasi eronsa
Owat taalla ottanehet,
Jäänet IsSsuxen jälistä
Hautoihinsa hanZituna;
Jos he caicki hywät tjedot
Täällä owat turmellchit.
Tullet totuuden Sanasta a
Luolihinsa luopumahan;
Jos he synncisä sywäsii
Owat maannet maan powesa
Nijncuin nijsa elänehet,
Cuollet ilman catumusta;
Silloin Sielut satanalda '
Pijnattawald pöwelilda
Pahain engelein parihin
Owat heitetyt hätähän

Cuo-
* Se oh caihtti/ cowat, sijwettomat
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Cuolemasa culjetetut.
Nijncuin ruumin mato,
Calwa caickicaNhiastl'
Haawan ylen ymbarinsä
Culuttaapi cuiwaldansa;
Nijn myös fynfci sydämesck a
S»)opi syltypi sywalda
Cadonneita calwamahan
Tulen tuiman tundumalla.
Rinnat postet porottaapi
Ruumin mato rumentapi;
Syndi samalla tawalla
Turmeleepi tekiansa.
Cauhjstus on canfa käyndi
Sairan cansa ftmallaisen/
Sitä, silloin sixehensä
Wäjymallä wättetähän r
Pahoin pakipeljätahön
Taudin taWN ttirmwaifen,
loca sangen saastuttapi
Muita myös monesa maasa,
Cuulu cauwas cauhiasti

muistetahan:
Caho «taickiwaldiahan

silmäin edesä,
Gn myös cauhistus camala,'
Ruma tauti runttlcwa;
Elickä myös. Engelittcn
Caunisten caswoin cdesa
Hohta hchy homehesta

?Es.4s.'i.
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Pure, pistä, pusettaaps,
Haawoista hapannen calmau
Myrkyn muille murendaapi/
Wajy wäandä Walkiahan
Cuollon cuoppan cohdentapl
Sairas tosin wihdoin saapi
Enolla tällä cusfullansa,
Madot maasa mätanewät
Mies myös matoen alanen;
Mutta luuri fyndi sairas
Parannusta pakenema,
Istu cuolentas ijäti
Häjyn huudon huminasa,
Poisa pyhäin parista,
Hoin ja matoin marckinasa,

Es. 14: n.
IGsus huolen hurscahista
e.ijton weren woiman cautta,
Pnä cuoltman codosa
Päasta luolan louckahasta,
Wetä pois wedettsmästä
Cuopasta cuoleman Lain, *

Luke heitä lapsixensa 4Omiri ostetuiMsa. Cö-V
Pidä syndinen piwosas
Aina tääNä ajattele
Cuinga helwetti kitansa
Ammottapi awaraxi, b
Johon julkisin Jumala

San,
» B«ch.z>:ll. l» Ej.si 14.
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Sano Pyhäs Sanasansa,
Pahat caicki
Syndein tähden syttymähän;
Sinne HErra herätcawi
Wijmmes päiwanä wihaft,
Cnollet maaxi euiwannehet
Syndi<-seurat suruttomat.
Wajotlaapi pahan wallat
Piinaan pimiaan sisälle.
Siellä pilckonen pimiä
Sielut sydämet sitoopi.
Siellä mustat menot caicki
Murehexi nwuttunewat,
Sawun semmosen seasa »

Hijden buonehesa.juonnon walosta
Nähdän helwetin
Costa jocll ioutunepi -

Pahain pilckajain parihin
Silloin S>elu surun alla ,

PM.taht«s pacahtua f [
MutM muista helwetisa
Onnetoinda olemusta:" v

Kiopelit,
Noidat^welhot, noitain
Alimmaxi ammutahan;/»
Joita pirut pistelewät j
Qtalit cauhiast' kidasta : v f.

* Ilm. Ä. 14: il «s. 51:7,8. * Af»guba.namn sir trellpackor.



64 Xunor
Tulda päälle tmtfmamt.
Xvanda mato, walhen 3f4
fLofyitårnu loitertawa a
Cijnä pijnasa pitawi
Pahat, sielm paistinansa.
Siel on rijta riettahilla
Pli sielun ytimcngin ,

Tunnon päältä tappelemat
nyt cuiwennaisik

Corwenaisi coconansa»
Tappo siellä tapahtupi b
Sielun murha muistettawa»
Maan cuolemata '

Tapetuille tarjounclla. '

Siellä pirut pilcan alla/
Pljnatuita pnelewät.
Siellä pilckajain pitäwi
Säkeneitä särpämähän;
Siellä aica aljetahan
Ika ijati surMnen.
Helwensä joca hetki
Wuotta tekewi tuhannen,
Cuin on hetket culunehet
Toiset jälkehen tulewat.
Siellä saawat sadatella
Pifd, perkelden iloa ,

Siellä saawat satanam
Palmella pelwon pcfasa;
Siellä eaickein cahahdella
Pirun caswoja pitäapi

Pa,
, 2 Ilm. K. u: 9. l, Mattl). 12:28.
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Paha» paiean Engeleita
lotca luowuit Luojastansa;
Nyt he palcar palweluxen
Kiduttamat kijrummasti,
Ylös, «Jas, yldäkylla
Helwetisä heittelewät,
tl&ö tukeen tuoxuttawat »

Alas ilmoihin ijäisijn,
,

Sywimbähän s»wyytehe«
Itze lähes ländelewät.
Oho! cuinga cuicuttawat
Murhe wirta wirittäwät/
Ai, ai, alati, ijäti,
Helwetisä hoicottawat
Coco curcun cuiwan cansa
Hiuwennen hengen perästä;

Pl. 68:7. 5.143:7.
Siellä he maasa macawat
tTlijncuin lamdat lewottomat,
Vlös hengen huocottawat
Kitumahan kiiruhtamat,
Että kipu kiwistelis
Loppumata lackamata.

synneistä omista
Täynnä tuscqa pahinda;
Tusca torniosa omasa,

Puutos tahdon tarpehesa.

Nijncnin eolme eerkelnda
Tuli lvuarta tulisinda.

Mail-
* gf.66;_a4.
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Mailmasa mainitahan
Hecla, ;£tna, Vefuvius *

Joiden walkiae wahingon
Asumille aiua saamat;
SjNä tuli tuokemman
Heisiä ulos heitetahän,
loca juuri jylinälia, f
Maat ja Caupungit cuFifft';
Niju myös helwetin hätäiset
Waljun walkian waraiset
Tulta saamat turppoihinsa,
K ipmöita kintuillensa.
Lohi kärmcttcn lowesa Cau,

* S>jna mailmsn ssasa, iosa me ofutit»
wc / ntrnitffliit Europäfa, löylywnt nämat
tulta snllzcumwat xvaottt W. 168?. syt<
tyi Mw* siciiiofa lowemmin palaman.
Silloin Caupungi Catcnea häwitcttin ja
«uämntill «iin suusi lymmendä "Zufyattt
ihmistä liynnll sencaldaistsa wallian hä<
dösä (ja maa» järinäsä) huckanduiwat.

Hecla Isiandisa ei ole andanut
,'ällecn / waicka se nyt yhden ajan on y-
lispitänyt palamasta: mutta sen siahan
alotti Kwfls W. 1729. walewästi pala*
Lian ja tulda wiscoittaman.

Vcfuviui lällensa Neapclig luulla» ru<
tttnncn palaman vefpa<iamij,'en aicana, co*

sca fc tapahdui ftmostn angaruden canft/
että tuhca heileltin Ruomijn, ja hautaii
cart Caupungia/ joiden seasa Heteka »yi
oli, joca 60. jallamitan sywydestä nylyi»
lesti on jällens löotty. Wielä natoa»»
rmiofina on »lcomaalla liytly wanhoi»
aartehia maan powesia sam«ist« paicoisla.
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Cauhisturen Capinasa.
Helwetisä hclwetcita
Pli corwain cocoondupi;
Siellä kilwan
Wihatahan wainotahan,
Totutilsti toisiansa
Cawalasii lalwctahan
Nijncuin täälläkin tekewät
Sonnin pahan palweljat.
Ai, Ai, aina alcanepi
Waan el walweja wähttä
Cuulu loppua culakan; a
Ulconaisest! illwotahan '

Kanammallä kiljumalla,
Sisällisest.! sisällyit
Sandein tähden tåytetdtyän
Tulen tuiman juLtawalla,
tyakan pahan pauhimlla
Tuli corwista coconans.
Silmistä sinipunanen
Tulen liecki leimahtaapi
3li caikcn ymmärryxen b
Coco ruumihin cobelon.
Oho! ijäisyys ikäwä,
Woi, woi,waiwa waipumatoin.

./. Oho!
Afiafa ja Afticafa o» rnonba ftncaldai»

ftå mutta, mutta wiclU »isiamdi Ame-
rinsa. Tutlilamme sijs HErran »oinro*
ia wäleyttä. Olkämme kysykö misä hel<
lvelti on, «aan elätäuime nijn, ttta mesen »altäisimmt. ciiryfoft.

t Marc. 9:44,4b, 48. b Matth.s:29.
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Oho! cuollos onnettomat
Edes cuitengin eläwat.
Eikä elnwä Jumala
3lnna beille apuansa,
Eikä tahdo Taiwas eulta
kikemmäri lähestyä:
Silla »jäinen Jumala
On jo wihdoin wjhosttttu,
Sijs on ijFinen olcwa
Heillä hellet belwetiftl. *

3'sfiio callis caunehimmat
Cafwonfa nyt callistayi
Pyhäin puolehen peräten
Hnrstaitten huonebefa:
Maan ei ppdäin pidosta
Eikä Engelein ilosta
Saada tuolla hclwetift
Cadoturen carsinasa.
Caicki hywät helwetisä
Siellä puhuin punttunepi,
Että käypi carwalleni
Coho cowin corwilleni.
Siellä sanalla sanottu
Sielut sywas synnin suosa,
Huutelemat huocailewat
puuttumata puhelewat »

Mitä autti armon aica.
Mitä raha ricas mtna,
Mitä ynseys, ylpeys,

&»

* st:o 4»6. G. W. K. « »itf.«.
5:;. ftm.



Hceuma hywin elomme?
Mitä caicki causakäyndi
Nijden cans cuiu Caritzata
Kircoisansa kijttcliwät?
Nyt on ohi oma onni
loppu Taiwaban «trarat,
Helwetti jo hätäytti
Coulon cattila camala.

Kirjaa Puhää kijttäkämme
Julkisesti ISsuxesa
loca ihmet Nmoittapi
Anda almuxi asiat,
Walkeudell »alituille
Wahwan ylöswalisiuxen,
Mutta, sywan syndiMe
Uunin usconmttomille .

Wuohet sinne wuohten cansa
Wase» puoliset putosit a
Wäilyteen itkemähän,DaMumahml
Moni canda tntelettöilma
lhellvettihin hedelmänsä
Cosca puu on poicki lyöty

caatmiunna l»
mtas mies ei rWoinensa i

Raha arcku gaMeineusa ■

welwetilä helteheia
Waanut weden sammutustaKielen kärjen castehUi.,. *!•

»M«lG»zi3Z,4l. j»«,7!«3»

69Runot.
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Pisarata pickustakan,
VLaicka olis ottanunna
Halais sitä haluisesti:
JLiecH poltti ahnen luita
Sannin kipinä kirottu a

.Lazarus ei laffettuna
Tacaperin Taiwahasta:'

Nljn myös häjy helwettikil»
Palmellansa pidättäpi.
Siel' on paljo'punaisia
Tulen tuiman kekäleitä:
Sinne perkele piangin
Niele monda nähtäwasti
Tuol' on walda tuulesakin b
Tasaisimman Taiwan alla,
2£<typi ymbät' kiljumalla
VOiimcis akain apailla, e
Peffa Sieluf pelwoflomat
Kurittomat cuolettapi.
Alkä eläkö warata
N)allan Pimiän wamon alla,
Aialelcat aktinansa
Ijäisimmän ltkun päälle å
Mennen, Tullen, lulewaise».

TZtä tulta peljattaisa
«6<3rran Duomion tulosa,
Caicki itzeens kätkisiwat

Wuoo
a luc. 16:24,26. K Eph. 2:2. ««

Pet. 5:8,9. Ilm. K. a : »2. i Match'
5:30. 2. 8; 13.
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Nuorten rattoihin Waristen,
Vuoret wihasa Jumalan
päälle pudotcat pikemmin, »

Meitä peittäkät peräten
heltehen hädästä;

Waan ei auta anominen
Eikä huuto huikiambi;
Silla armas armon aica
Siwu ön jo lipsahtanut;
Tämä tuima tulen wirta
Hirmuittawa hiiden liccki
Peljättakön päätöxexi
Caicki curjat käar.dymahän
HHrran tygl Taiwahasen,
Cuin on armias alati,
Ia wandurscas wapahasti.
Helwetti häjyn tapainen
Cowan cuollon lammas lauma
Wlhdoin julki julistapi
HGrran woima wäkewlndä b
Vtijncuin Taiwatkin tekewät e
Luodut maa ja meret suuret;
Suurten ainetten siwusa

muutkin cappalehct.
, Mutta ellet» muutu taalla
.Herraa pyhää pelkäwäxi, d
-Totta tulet tuimimdahanPahan wallan Walkiahan:Silla Jumala sanowi

» 31m.i?.6:i5,i6,i7. b Pf. 49: »s.l «39:7/ 8/ 9,10. Es. sll 5,6. « %



1% Runot.
Rickan miehen miclisille:
Sinä tyhmä tänä y<sn<f
Sielus sulda otetayan a
Cuca sitte calus saapi
lawarsitas tarwitzepi.
Tuol' et usco uros parca,
Tuot' et kyllaxi käsitä,
Luulet »valheita walawan
HHrran Sanan helwetistä:
Mutta syndis Uäjawät
Sielus si/hen sanottuhun
Cadoluxeen cauhiahan.3os sijs uscot Jumalaw
Usco pätzi perkelengin.

Marc. 9:24. L.i6:l§,

Coettele cohdasianfa
Itziasi ihmis parca/
Jos on Sielus sillä tieltä
Jolla nyt on lulistettu»,
Tekis Taiwahan Jumala
Ettäs äckäisit * esinnä,
Jos on halus harras wielä
Synnin töitä tekemähän,
Cutca synnit syhyltäwat
Hulluimmasti huuliasi, ,
Eli sydames silastä
Lewon owat löytanehet,
Sitte hirmu helwetingin

fUb
a luc. ta; »9,20, ai, *SI en, ha<



Silloin saalit sattllinhyn
Wamejl:

IHsus wlwetin
Mua, muita fiiojelcobon; *

lvayahtaja
Culisefta tuonelana,
Johon itze ibmifefiå
Astui ihmisien eie<s<i. bloöpu tama luyl.il! laultt/
Waan ei gubf.in w. l)>i (tali.
Tulcon Talwae n>t nip'!>in,
Gyndis p iteafn syöännhm.

« P'. '8 f.6,7.«- l> ' qjrr. '?:igr3o.'
f oi. 2:15. *

v.. W. K. N,:,, 2)9: 5, 6.
Ut n.ger in nivelin; irnlia red.t me cov-

lorem, ip-ftac ab inferno ii* via : nu'lu rc-
troi Oven.

Tailran iloisemmasta ilosta
ja autuudesta.

Mikä md)U CalwaZ 0II1?
Jota usein usto.v iset *

,Aielehe>.sa mul,lutta>rac
kattelemat al.ui;
T.ata tahdon tutkisrella

D Pu.
Cceiurn ad nos fpeftat, « cclurn fpe-

' Janus opcn tet,~nar» De-us aftia deiiii ■*«•■o oculojcjuc tibi» Oven,

73Runot.'
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Puhua puolilla sanoilla.
ttn tämä tjet,

Itze luurex sydämesä!

Watteuden Waldaeundit
suloinen satama.

Autuasten asumsia,
Taiwas tosin on olewa,
Johon pawali pakeni
Tiesi täHlda tulemansa,
Silte tllln f;än siwaltihillDlös laäldä temmattihin
Colmandchcn eoreahall
Ta>'vaan suurehen salchin,
Cusa cuuli caunimbita
Suloisimbia sanoja,
loit' ei kieli kenengcknck
Seisahtele sanomahan, «

Nait e> ole silmä nähnyt,
Eikä corwa cuunnelluna.
$lt)! jos me sen soweljasti
Vmmärrälsim ystäwän»,
El» täällä laivaisimme,
Selkiammäsii sanoa;
Nijn me alat autuahat
Ollsim jo onnelliset!

Ihmisen on isoin HGrra,
Caiwan HGrra taitawasti

iu«
a islK. UI 4.
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tuonut ensi luomisesa
Ijaneaictista iloa
Perimähön puhtahasti; ,

Sitä watten walmistanut.
Että tundls tekiänsä:
Mutta langeta Luojastansa,
Synnin cautta sywimbähän
Turmeluxen<a lilahan,,
Pojes wierandu peräten,
Huonehesta Ison Isän,
Ettei enä ensingänä
Muista näitä muinaisia,
Maista mannan makeutta.
Obol suutta surkeutta
Onnettomuden olosa!
Tott tahto Tairvallinen
Isä meidän mielistyä, l>
Heickouttam holhomahän
Armahtamahan alati;
Silla poicansa pyhimmän
Salli tulla lawahasta; e
Hän on torin»n Jumala,
Ijancaickinen elämä.
Kell' on JHsus sodämesa,
S>ll'onlHsus T"w.N)astm.
Hänpä
Sano meille Sanassansa, f
Taiwan autuuden tilasta
Anto tiedon autuimman.

D 2 Nijn-

' Wiz. St. 2'. 2j, 24. b gKattjj. 6:
9 • 14. ci loh. f: ao. v. to, u. m.
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Niincuin me myös maaWhin,
Täällä tottunet olemma;
Vlijn vi, autuuden asiat
Meille tehty tiettawäxi,

cummain alla
Alla maallisten asiain;
longa caulta caicketickin
Tahlo meitä mailmasta
Taiwahajen tacaperin
Haluisesti haucutella:Isä laina lapsillesi
Henges jaco lEsuxesa,
Cuin on Taiwahan tawara,'
llfcon uuden woiman cautta S
N»jn me talwaasen tulemma
Rauhan suloisen sulalle,
Cus' ei tästyt palio paina
Eikä rackaus rasita.
S-Ua pyhäin perinds
Tahi Taiwas tawaroista
Ombi runsas rickahanibi
Cuin maa caiken maxons canfa,
lLrämaa ei ensinZanä
Ole Taiwas tawoifansa,
Ei ft tyhjällä lydyta
Eikä asu autiana;
Sillä siel' on Sieluista
Rickaudes rackautta b
Taiwanista tawarata ,

Hecu,
» »10h.5:1,,/Z,4,7. b 11,N.K.

UI i/ 2/4/5



Runct. 77
Hecumata hengellistck.
Elon weden * wirta wuota,»
Istuimesta ylhäisimmän
Corkeimman Cuningahan
Caritzangin catzannosta;
loc' on stlkiäx seluctty
Cuin ChristaNi caunistettu.
Olon puu st puhtaista.
Haja, hohta hedelmistä;
3xi päiwck ylistetty
Siellä nv-.fon wahwistaapi,
Armon Huringo alati ,

KirckahinnaHlottaapi, .

Sief on
Hywin päiwiä hywia
3ci I"dla
Sicl' on eaicki candel/hetSoiton äänet äkeimmät.
Siel' on cannis canft käyndi,
Vstäwiä yldäkyllä;
Caikist muista meiningeistä
Siel' ei puutu puhtautta,
E<rt)to siel' on taiwutettu

on ylettynä,
XVitfautta wiljcllähän
Cunniaxi Caickiwallan;
Oma tundo onnellinen
Wiel'on wijsasten wasama,
Ettei puutu pienindäkän
Tarwettamme Taiwahasa.

D z S,'e-
* 2>m. K. 22:7. , 1 Cor. 13: l, IZ.
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Sielu ruumis siellä saapi
Menestyxen merkillisen.
2fb! cuin eauniZ ja ihana
Caiwas meiN' on tarjonamme,
Caikestc, sen catzannosta
Kirckauden kipinaistä,
Walon saawat waiwaisetkin
HErran luodut luwalliset
Mailmasa madellesa
Taiten täällä ollesansa:
Svvstä sytty sydämeni
Taiwasta nyt tutkimahan.

Sitä sillen autuudexi
Taitan cutzua todella, . .

Cula ttyåt kärjalM /
Rickahaxi
Cusa halpa cotfiapfT

#

Sairas lerwexi tulewi,'
hengi wäkewäxi,

Muret muuttupi iloxi,
Colca curja cadottttu
Omis silmis ollesansa
Talutetan Taiwahasen
Alinoma asumahan.
Tapauxes taittanehen
Näitä caickia catzella
Panna muiston pandiHhsn;
Mutta Taiwahan talosa
On se, caswoista Caswoihm »

Se
a. i Cor. ij: 9, »Q, 12.



Se on paras paradisi
Vttilarha
(usa ilot ilmestl>wat,
Surut pojes fuistetahan.
O! cuin hywa frurfaulkt
Siellä sitt' on olcffella.
Puulta si/tä poimimasa
Hywan hajun hedelmiä,
kaunis oli cciketickin
Edentfå ensimmäinen
Paradisi päanänsäcKn
Luojan lailoren perästä:
Mutta halpa haastettuhu»
Tehdä täsä w«tausta:
Caikrn muutoren camalan
Alle oli annettuna
Prtitarha »listetty
Tämä maallinen tilustus,
Puu cuin seiso sen sisällä
Oli caunis.eahannolta,
Mutta carwahin hedelmä
Syndy syömisen perastH
I edon oran omenasta. »

Sicl' ei Adam arwottlwt
Svödesansä synnin puusta
Synnin syytä syöstäisansä
Caiken ilman cansan päal
Pois sif:ä paeta piti
Muita maita caitzemahan.
Eden * owi Engelildä

D 4 Sur-
»)«Mos. 5t a: 17. * Euphw ia tl

79XUNHt.
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Surfi isti sl!?i:ttihs;», > zG
<?Vc<i Zldam tö ns canfaSynnili upposi unehen. 2

tyarat si' puhmmasa
SPuwlta nufu.lta

wallitahan;
S'tl!c> (sielut sian>at olla
Pyby?>efi pyfytrxfifef,

»alon ianonsa
)Vedcn luona wirwottawanl,,

Ps. 36: !<*

Istua ftfnfa" roiifa b
110 pöodasä Ifäti,
Rickadasti runsabastiRaitil-isii rawittuna. e
Siellä seiso 3<&fu3-ise.
f£\on puuna edesiimme',
Josta lMtamme sanoa
Meil' on Meno Taiwahisa,
Nl,ncuin P«valin sanoista

/. Sala,-

gris, cli Pkat ja Hiddekel, NljNcUlN M
1 Mos. K. 2:14. cutzittan, owat caxi wir<
Ua; nijden yhteen juoxu paicafa, pidetä»
yhteisesti Edenin maa ja Paradisin ylti
tarha ollen siotetun, Mefopotaraiafa. I

a 1 Mos.K. 3:2J/ 24 h Matth. 8:jl
Lul.2a:z6. e 3*1.36: 9/10.
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GMstldeu saawutamme. a
Ei nvt mikähän elama
Ole Taiwaan fopqruit/
Ei mrte caicke>n CuninZasien
Cauwas cuuluw.i coreus /

£Me muu cuin muultmvainen,
Turhuus turmaioin prameus:
Waan ne id tuin TaiwaNiften
Maldttcunda n b
Owat aina onnelliset
Edes eaickem cluisimm.tt,
XDoitos woimahan tulewat:
Cuningasten ealDriftri. e
Sinne nwös maan C»»ningal?at
Euowat heidän cunniansa: d
Cus' ei cuuta aunuaota,
Mutta NrckauZ humala'-»
Wanriurfcaita wal-stapi?
Smne palio pac.moita
Cuodan sixehen sisälle

synnin saastutusti.
kirjasa Cariyan

HlLrran owat ktrjoitetut.
Jopa jouduit autuixi
Pääsit päiwistä pahoista.

losca jouduisi jotoKn
Ihauata ilmanoumau

D f Hen-
« Phil, 3 1 ao. b 2 Tim. 4: 18. e

Matth. 25:54. Ilm. K. s: 10. L. 3: ai.
<* Ilm. K. 21; a3/ 24, *j, i6/ *?.



Hengellises heeumafa. Esa. 55:2.
Armon cautta awcuclmman
HErran l.ipsill heratetyill,
Tasa tuonelan codola;
Niin se manna muistettaisin
Cuin on taiwahan talosa/
Kirckauden caunisturis:
SieUä cmcki catowaiset
Luonnostane on lacasmnet *-

Cuvris caiken corkeuden,
Ijaisvden iftumilla:
Niincuin mailman menoisa
Naimiset ja naittamiset:
Sieli' cuin Engelit eläwät
HErran bywän helmoisisa
Cosca maasta corotctan
HErran »roiman woiton cautta:
Sitt' ei muisteta muutta
Surun sumu surullista:
110 siel on ijällinen,
Rauhallinen, riemullinen,
Tahi sangen tävdellinen: b
Majan siellä Sielu saapi. e
Sicl' ei waino waiwuttcle
Raubattomus rasiltele;
Siel' el tehdä sillen tnötä
l.epo siell on Sicluisilla;
Siellä runsas rauhan aica
Hallitzeepi haluisesti,

« Matth. 22:29, zo» b s|. i6;ifc
c Ilnu K. 2»:;.
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W suloinen satama
Wi elo Engelitten.
Siellä walkeus warana
Plmeydest' puhdistettu
Hillscaita huwittaapi
Rircastaapi tnlbåmåfyån, ,
lonaa tähden Taiwas culta
walkeuteen werratahan.
Siellä siewät * opettajat
23Mon suuren saawultawat/
Caiwain tähtein tawalla
Waloansa waicuttawat l>
Siellä lapset laitumella
Wieres nijfirn wihriaistn
Mieltans myöden menestywät
Istuin Isänsä tykönä.
ILsug Isä «hmellinen e
Raivoan owen awatcshon.
Sielu sinne EngcleildH
Tule tuodun lepohon, å
Saapi båifå sangen fuuretspubtaasa /

I ca pucu on pydäin
Wanhurscaus * wa'.aiscwa

K. 19:7/ 8.
Siellä pyhät Palriarcat
Nähdän isosa ilosa;
Martyrit siellä menewät

D 6 Owat
'

« Match. i;:4Z. scur. 1, Dan. 12:;.
■ Cor. s,: 41,42. « Es. 9: 5. d Lnc.
i6- 11. * Kclwolliset lue uslvlllset. **

No 410. W. K.



Runot.84
Owat Pyhäin parisa;

ja Seraphiinl
Slcllä cullast' cuumottawat;
Koco Cuori corkiasti
WoitonMrttä weisulewat.
Sota joucko sopewästi
Kilwan caikin kljttelewät,
Wastawat wanhurscahallsLaupialle. Luojallensa
Cunniata corkeudes!

Cm' ei tahtois tawotella
Pyrkiä Pyhqin parihin,
Parhan wofmansa perästH
Etziä tätä tilusta:
Talwas culda cutzutahan
Caupungixi caunihixi,
Ulldex Caanan Caupungixi
3f4n maan makiaxi

ilo-huonehexi »

UH corjaxi codoxi;
O! W«'k' ilo ilmestvpi
Muucalaisen muulda maalda
AaiWM tänn tulduansaCotöansa catzomahan.
Puhdas culoa cumnottaapi.
Siellä caikilla caduilla
Läpi paistaman parahan
Clasin caldainen, corea.
Muurln pyhän perustuxet

Owat
OJUSty. 25; ai/46.



Runot. 8/
Owat caNelsta kiwistH
Uuden Salemin salisa, a
I)ll' on tirctaus humalan.
Caxi päälle kymmenkunnan,
Sieft' on portia par sta,

totea on ne jukisimmat
axitoista caliehinda

Potttein pärlyä pyhilld.'. b ,
Cah', pyhä CaupunZi lämä
Cullan, nimen
long' on yynna yhtäläinen
pituus, corpus, lcweye, e
Laickiwaldias Car'tza,
Siel' on armon aurincona,
Itze lemplmä Jumala
Itze Isa Tatwalnakln.

Tää aina ajattele
Tutkistele tgitawastt,
Vlipään nyt »stäwänl,
Kirfan caunis catzeliaMuista wiela wijmeiferi
Uutuuden pää asiata,
Cuin on Laiwahan Jumalan
torkeimman caickiwallan
Nautinnosa, näkeminen:
Puhdas sielu siellä saapl

Nuu-
» Uudesta Icrusaltmista ssrjlliletaa»

Jim. K. ai; 2. scur. 10, i8,19,22, b
Ilm.K.21: 14. c & 21. 16,22,a3.

* Ilm. 3*; J, 4, Miltth. f; 8. »leh. 5; 2.



Ruumin kircastetun.
Pyb<Hn Engelein, parifa
loucos caickein Jumalisten,
Engclitten äänen cansa
Lackamala
Walimilten weisaella,
Ijäisimmäsa ilosa:
Halleluia, Halleluja,
pyb<s, pyhä, pyhä s{£*ta,
Taiwan corkia Cuningas;
Rijtos ia ylifiqs Iftlle,
pojall, Hengelle
Coco Colme yhteiselle:
Cunnia olcon Corkeudes.

2 Jim. K. 4:1,y, io. Dan. 7: y, 10.
3lm. K. 15:4. }!. 19:4,5. !.?:«.

H,'. Kyl»'oh. Thom. Stenbaecks »Prcd.
Se cuolfitian catkerudcn maleuttuwa
rnslan K.asten autuus; p. Zj. $. 15. vch
l>*. j. Sttpeus Belr. p. 59»

86 Runoto



In fugam vacui.

Vnnen-Joiwotu2
Runon TeklMe.

mahtanen sanoa?
*** Pennän cantza piirustella
Costa cuulen cuicuttawan,
Kyllä Simokin Siwian,
Pohjan maalda Pohjalaisen
Calajasa caswannehcn,
Ollehen Turun opisa
Taiwan Tledos taiiawaisen.
Ia cun pickuisen pitelin,
Sormillani sormustelin.
Papereita painawita;
Wähan sijrsin silmä luoman,
Näin kynäll' kynnettlma
handuna paperin päälle,
Min äänellä omalla,
Runut l.mlull laulattawat,
Saadut, Raamatun sanoista,
Puhehist Pyhän
Cansa Opin oikeimman -,

1 Sanat oikein Osotetut;
heille caicki,

lotca synneisä sywisä,
aua woipununna,

1 Saeanan salacawalan;
Aian aina ehdon cansa
MiellwMin melkiasti,

Cu-



'.uluttamt euultawassi.
Totta toiwotan siuulle
Maan gjjitfi warsin wacal'nen>Siunausta luurin HC'Rran,
Tabän tychon tcckawahanz
C:ttå M VM)
Curiau cansan caikes
Suomen surkian cuilia,
Pohjaisten laitumilla.
Pohjan jl itf Ifu perasa.
Klwimalda kiiruusti,
Capva aileld kiriotettu.

toiwotettu
Wlio!ina sitte sijrkynehm
Solun suuren syndymäjta
Itze julkisen Jumalan.An tuharnen luttM
Sata secheman sanottu
Ciiufr tcvtx tymmeilia
Nel,a niiden vaälle pandu.
Wlwan päälle yhderännen
&ota* cuulla cuuluisulla.
Tai.vavlalost Papiu l^lost.

H. H,



präntti wirhet.
p ladi radi seiso - lue:

18 12 samasta samasa
26 s jpbdn

2p s tikata uscalda
10 Kuuh.n Rauhaa
20 Juuren Suuren
2; luiutolnain surutcomain

32 li Mulistä «varista
is cutistu cufifla.

3; 2 luulen tulen
34 27 hatahalle hanahallH
36 ii tällä tällä t,.11ä tleliz

19 sallais sattuis
39 6 s-ittyu.stä spttynestä

7 elt.is euåg
43 11 cLIi alati
4f f hanill hohsti h'h no hohti
47 i; paustehctlja iWHthenja
jo I lt:nn>,l)l'n IlNil^h^n
6f 7 tunkea. luteen

Ne wahimmät wirhet taita se
hywa lukia itze ojenda.












