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Ensi m m ai ne n:

AswoiwM' korwM' Christityt, Kuulkat
<z mitck minä sanot nyt! Ilmoitta ihmeit

aiwon: Kuin ennen tott jo monda wu-
ott/ On kuulunut monin Maan paikkoin.

«. Hamast Jerusalemin KaupunZist, On
IZHten yxi ihmisist Kulkemaan ymbari Maa<
ta, ludan SuZuft, Häijysi lugust, Kuin
pidemsld kuuNa taitan.

3. Aiwan Oppenut Saxan Maasi, Dok»
tor Paulus tapaturmasi, Hsmborw Kirko»sa luuri, HLnen jalwoil! na'ki pöljal, Koi?
pakainen oli kyll suuri.

4. Wiis sata wuotta ja tuhannen Nel,
jakymmend' j» seitzemckn, Jo Christurest
kulunut oli. Koss mainittin Nimi lEsus,
Hartast itki hsn ja rukoili.

?. Wazteil k<swi hckn huonommil, Si<
dotulHamellpitkilhihoil, HiuM oli pitu«
dens tänttän, Wanhar wuoden! wiiben»
kymmenen, Ia ej wanhemmax hsn nchtten.



6 Englandis, Soanias ja Puolas,
talias ja Itzäises Maas Tämä Mies usi.
aft käyne, Misä Maan»paikas han wael-
daa taas, Sen Kielen hän kohta taine.

7. Ruveis Dccktor ihmettelemään, Ia
häneld kohta kyselemään, Ett talwel oli
alasti; Wastais witzist: lerusalemist Olen
min»s tänne tullut.

8. Wiras olin minä Suutarin, Näin
kuing Chriöns viinattin, Sidottuna Fan»Zina oli, Witzoil piestin, sitt pM ristin
Hengens annot, ja myös kuoli.

?. Silloin minä siel muiden kans Elin
heidän julmudesans, Pidin Hänen pilkka»
na iuuri, SM wiel elän tänä päiwän, Tai
palkka on paha ja suuri.

io» Ilkiäx silloin ajattelin, Pettäjäx
Hänen myös luulin, Pyysin Händ kuole»
maan autta, Minä siis tein kuin parhain
woin, Ett häpial olis tulwt hautan.

i'. Warhain kosk Hän Duomittin, Mi»n 6 kiirust kotian iuozin, Ilmotin wcisllen
tlltcl, He katzelit jariemuitzi/ Ett ChriftuMoli sullr hätH.

,2. Duomitun Min min<i ristinsä kansChristien käywsn murheisans, kapl?.wsh<z



oli mul solis, T»l?as ia työs ssin oli H<ln
«uyös, Waan ei apu löylyn niis Kylis.

»3. Aikoi t.i't<i kuormaa kandaisans, Wer»
ta v«!iai<?a wuodattailans, kewätä seinän

Minä' wiliaisest fyll pikaisesi KästinHänen pahalle tielle.
'4 kiiku pian, ja ,'oudu nyt Siilien vais-
- kuins olet ansunut; Waan HHn mu,
wastais ja sanoi Mini lewon saan, st's
vmbiin Maan Duomio-pslwsän aft siiat
samoili.

'5 Aiwan vian panin maalian kuolen
ja kulkemaan Ruveissn sill<s betkel!:

Katzoin hartast, kuing katkerasi Christusoli kowall retkell.
7ss. Iso tusfa mun kohta ssin, Sen Ket<

ken perästä k<Mt, Maantie mun talidoi
En osann tiet sinn, Jerusalemiin,

Täydyt Waimon, Lapsen jckttä.
»?. Niin joudui fauwas muille Mail,

Kusa minä olin monda wail, Hkotia mii,
mein mennH aimoin, Kuin jouduin sinn
katkerast itkin, Kiwirounio ssel oli waiwoin.

,8. Ei ole tai suupalti Mies, Kmn kuul»
tn ombi mones ties; Hiljaxens itzens f.lyt<
tck, Puheis siwiä. Menots Kuliax'hsnens ain näyttä.



?«). Dauruw <<?« ei iksn'ns Ole nMy
Känb' eik' pettämän Rabast ei tiedä mitän;
Waan spnliäns itke päsnäns: Jumal ha«
nest murhen sitä.

?» Tunresa Wormlm Kauvunyis. Ol«
näsiw Hän wisiist Rukouxis wirian

fowin, Pclws sal'istain, polwens no:ki«
stain, Sois tulewans tuonelan owin.

2,. is)we ihmeNlnen Z)l'h meidän
ymm'rnren, a»aturen kauwas wiene, Mi>
tenyin tsis, sekä puheis, Jumal juuc mä,
tewa liene.

22. Armoasi luulen minä niin, Ett' In»
m! on sen M'chen An Panu todista'"r
meille, ludalaisill, uffottomill', Ett tulisit
autuden tielle.

Natk sydimmestsn kausiissun, Jos
»"ääran Duomion istun, I« neuwon
chkerast iuuri, M'lttäm län pahoi riidoi ja
lvaloi, Taikk wihastu HErra se suuri.

24. ludMiiet sw«t sokiat, Ei ymmärrä
t,'fä astat, M»'tt pMawat HErran Wime
Vaan kaikki me, kuin uffomme, Saamm
Hänest autuden imee Amen.



Toinen. ,

mainittu Maljamäen maja, K>,
ihme Mni tai kaia: Ett yxi krckM?nyt Knapi, Ratas myllyn jauhamaan saap,

z
2. AjaN yhdell kuukauden taweN, Nii

ettei hän monda palweN/ Kanstans yli
auttamaan tstck, Eik puhettans takM
jelttcl. j«

?. Waan Draaonans kantza sen snHllinWalmix walmistapi koht drällin, Tam><
ihmetteldäwM uudell, Hamball ymbsr pyi»,
nwckn kuudell.

4. losa puusta jaraudast on napa, I,«
ta konsti kaikk ei tapd, Ett nawall' pien< l
kuin pinnall, Hän jauhatta isosten rinnat

s. Rattat molemmat wielä liene, loii
mädänn' Mändy ymbäry wiene, Wm
wästeill wäännetyt kiini/ Kost saapuill Hosann' oU' niinij,

6. Koko rakennus tehty on todell, !WsH Myllys, kuin na'kypi monell', Senkasdaisell kM'alall, Ett monda wieli' waol.^
ditaan walall. l



7. Niist, jotka kuuldelit iuttUll: Huinw
itsi monesti tuttu, Kurjesi' nimeld' Simon
ilon Anti, Luwaten edeslaffeta Slantii.

8. Niin valjon kuin Dalderi Wassee,
kar sataa Kän Pöydälle laskee, Jos Myi»
> waan Andre/en psiwax, Stuopingin
zauhoi tekisi Ltiwsx.

9. Tahcln asian wiel itzenss solme, Luwa-
?n sata Dalderi tolme, Lukia mies Luk-
on aiwcm Niin sälytti sellMu waiwan.

10. Koff laki tLtä asiaa tutki, Jota lväckno
eliön monin mutkiin, Niin Skrifwari kiu<
,ta pyytä, Weli Weisajaa juur ilman syytä.

n« Luullos siin' ett' saatais hsnb pau-
lan, Syyft siit' ett' juttu täl' laula;
Baan itzep lastee hsn fiinij, Tarites«ns
Mnnof neljä Karoliniz.

Kolmas samalla tawalla.

Kaikkein pitä ottaman waari, Koff faa<
pull on Lukkari Faari, Ettei Sälwett',

Miinaa taik' Tarij, Anneta HM waanHetta klarii.
,a«>.Sill kaikkein kuoppaa hän kairvaa, Ksr<w Esiwalhaa myös waiwaa; Toiwsm



ylömMtix' niin aiwsn, Vaktorahoist, ett
rakemww L<uwan.

3. Weljen wikoja tulis peittcl, Eik' kiwi
kuolmon Mll leittä, Waan paremmin
Sanvetyst kelttä, loill' köyhst rawltzis
heltä.

4 Waan eip' he tsst ensingän huoli.
Koff on oma suoli, Waan ambmval
wihansa nuoli, Pyytein Löhimmäistiinst
wusli.

5. Waan Jumala siunatfon Lakij, Kuin
waarydcst oikeuden haki, Ia kannetun pe»
lasti kandest, Handajan welan annoi «M
«ndex.


