
bengetlistH paimett ivir.
kaansa halultifesti Jumalan MielettjA
kW, Muröett kaW walwöttelle, elai«
Mfti KorkWi DppettM, ja Korkit
sti KllNniöltetulle Mot. UdjuttMlle
Plikiött Pitäjän Mrkkö «Hmatte jch

Pröwnfti lväittajasch
Herr Magister

Daötd Henrle
Delttschllle,

Christillinen ja Gydammellinen jälki°
Muistb etaniasta ja kuolemasta.

Christiiiisen rakkauden ja niwän hMän tutti
demlsen pudtista Kuudesa Ösasa yj?ikertaisesti
HCsltan Armon Kauna kokoon pandu.

NaZwaldin Pojalöa/
Eurusti.

MMttp WwM t7B^



Enslmälttett Oja.
Weis. kuin. Mixis wiiwyt kauwan ulkon.
l) i. V.

lakkas palamasta/ kmn taäl
paisti selkiast, Kandel ivailen ka»

jamasta, Joka soipi heliast, Miehesi
jaloft ihanast, Korkial wuorel taita»
wast, Kuului kauwas monialle, Ym-
bariftöil Isan maille.

2. v. Kuin taS elos ottesansa, O»
pet henges taidoll kans, Otti waarin
sanoistansa, muollakin et saarnoisans,
Jota tosin muistelit, Ne kuin halullkuuldelit, Oli päälle luotettawa, Kai-
kilo hywin puhuttawa.

3. v. Sill hän rakkaudet! kohlais,
Tuttui tundemattomi,Hengellisest neu»
wo vhjais, luur kuin kadest talutti,
Ei han tahton suuttua, Sill kuin oli
puuttuwa, Mutta aina oijens sitä,
Joka tahdoi neuwoo pyytä.

4- v. Josta handä rakastiwat, Läs
ja kaukan oliat, Niinkuin tahte non-

A 2 datti»



dMwatj Alhaiset m korkiat, Mutt
jo katois suotuinen. M ild mies rakas

Hän koht hawaits Sje>
lun tilan Kuin sai kuul waan jon«
gun sanan.

, 5. v. Koht hän teki eroituren, laM
bain walitt wobtengin, Hengellisen
nuhdelluxen, Annoi tosin silleckm, Jo»ka wirtaa wastahan, Sodei sanaa Iu»Nlalan, longa puolest wastais nuta,Jotka tyhmäsi puhuit siittä.

6. v. Ci hau että winmmäes Työ»
ta tee Ml enambä, Waan nnt seiso
HERmn edes. Kuin tM pahkan e-
nändä, Ia myös M wuosia, Joistaei 01l loppua, LWpi siel ijast wauhm?Jumal kuil, soi krunun kalliin.

7. v. Jota hän jo kauwan aikaa,
Toiwo halul saadarens, Kosta sodas
hengen tuffa, annettin Hall tutarenss
Tunsi sielus karmihar, tunnon pääl-
tä raffabar, Niin ett huokaisi sen pe»
rään, Jos sen armon saisin erän.

8. v. Weisat niin kuin lindn
Suloisesi kyll wisertä, Ett niin Asmun Sieluifeni, Uut wirt weisat he»
liata, Se suo lEsu lähteisän, JM
wasthen kaydesan, Nain hän juttet
aikanansa, mulle omas huonesnnA

3. v. Nyt hän hlimmäistcn y!H,
MK



Mettin taäld ystäwär, Pääsi wilwtti.
ften läpits, KorkiaN ylimmär, sieluin
Pispan parihin, lEsuxensa salihin,
Joka hänen rinnallensa, Astt oikial
puolellensa.

io. v. Hän päät juotnns hywin
kistas, ennät palkan parhaan, ei 01l
mailmas ahne rikas,
tawaraan, lost hän henges iloitsi,
juur kuin Pietar Pawali, Moi pääl-
le lEsuxensa, lold ol tuhut wirka»
hansa.

n. v. MyöEin wuotet ahvisturet/
Tunsi suuret sielusans, Ristin toulus
toeturet, Ikäwöitzi lEsustans,
aa alat edesäns, Svdämmes ja Mie-
iesäns, TKndis läsnä olemisen/ IG
suMsa suloisuden.

12. v. Täsä sielu huusi yulkiast,
Peura weden perähän, longa kuuli
Isä laupiast, autto uudest elähän, eh-
ta ol kuin lukittu, Suu, kiel kii.
ni sidottu, kädeld HERran korkialla/
longa työhön alahalla.

15. v. Oli pandu patwelia, maa»
ran wetta juomahan, maistamaan sit
karwast kalkia, lunlal joudui autta»
An, Pojallens ott oitiax, lEsuxelleihanax perillistä rakkaxensa, näin hän
teke omillensa.

AF 14. v.



14. v. Ennen kuin wie terwehtäxens,
Heitä waloakunnasans, walmistapi y,
stawäxens, Sitte wastan ilon kans,
Otta siM jobhatta, Kotiensa talutta,
Ei sit iloo wahetaifi, Ehk mond mail»
maaannetaisi,
. l>. v. KM lläin Laupias Isa itze,
Teki rakkan Poikansa, wiaton je lE-su Christe, ennen pyhaa kuottoonja,
annoi hänen piinatta, hirsipuhun ta-
lutta / sitt wast kädel oikialle, kuniw
gcx paas korkiatte.

16. v. Min se rakas Isä wielä,
hywax laitta asiat, koffa hänen lap.sens taalla, Ensin waiwat surkiat,
Karsii ilo mielellä. Kerran yhdell e»
Vällä, parandapi kaikki paikat, sielun
että ruumin hawat.

17. v. Nain on nähty käywan tääl.
lä, niille harwoil walituil, jotka au-
tuun kaidall tiellä, kutkewat sill siu»
natull, myöffin talle Herralkin, rt«
ftin maljasi juodakin, saipiautuallisest
giwan, joka lopet kaiken waiwan.

18. v. Oho! pyhäin ilo wiina,kuin
kaik hywär laittapi, lEsuremme kal«
lis piina, se sen kyllä maxapt, HER«m lEsu kaikkiakin, auta myös itz
minuakin, Niin tott sinust osallisex,
Kuins tain otit kanfas weljex.

19. v.



19. v. Tämä joka kowas konws,
käytettm, siin HERralda, Ruumist
suurten waiwain paljous, rasit joka
taholda, tämän att sai enammin sie«
tun smraut semmengin, sen kantt tu»
ta ajatella,, lEsurel sst waliteM.

20. v. TM Pvhaa Hengen kou»'
lus, sai hän lätyt painawat, josta
mieleen sielun autuus, johdut kalliit
asiat, jost han muisti yhden taal,pal«
peerin juur parhan paätt, Israelista»karkin, kuin ol lEsus Mestarkin.

2i. Jota hän pyvs puhutella,'sn»
dammesäns rukoel, HERran tygö
huokaella, joka lastaus koetel, kaansiHall kaick parhaxt, sielun Kawat
wexi, lEsus teki rauhoit
paino nimen kirjaans muistoon.

22. v. Josta han itz wiimcis aiwsil,
todist ndest nimestä, wsm muille hv'
wäl! taidoll, HErmld lähetetystä, kus
on mies kuin toipi mnll, uden nimen
taydell fnul, sanoi perjandain ja lah'
det, jo fiel paista juur knin tähdet.

2Z. v lott ei tied muut
mutt je waan, kuin saanut on, de tott
rupe kiittäm chän, kuin sait armon so>winnon, Olw! kallift perjandmt, jo"
W pmwan lEsus laitt, omains
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kuolion unex makiax, uffowille asiatparhax.

Töitten Osa.
Weis. kuin. Ihminen jong Jumal loi.

W i. v.
"»vt on sielu kirkaudes, PyhäsKcl-
minaisudes, lepä töistans taiwaft/ Se-
raphimein seurasa.

2. v. Ruumis nmafa haudasans,
Mäkiäsi- maka hetken kans, Saut°HcN'drikin juresa, Siunatusa tomusii.

3- v. Six kuin HERra heratta, il'
man duomiot wedattä, hänen muiden
hurffainkans, ttautihemaan Kunniaans.

4. v. Herra mies yx jalomist, hen-
ges myössm vstawist, moni sois wiel
elawan, autuden tiet nayttawän.

5. v. Waan itz lEjus neuwskon,
Hengens Mutta saarnakon, Meille o»
mis tunnoisam, että wiimein iloisam.

6. v. Hänen taiwaas kohtmsim, vh-
deft siel puhuisim, kansa Da-wid Hm»
drikm, Pwwasiltt Herr Adznnctl^

7. v. Nyt hau huuta kahomaan,
arkunsa kantawamaan, ylhäisi ett al«
haisi, nuoria myös wanhembi.

8. v. Tule tänne peldomieS, tied ett
tälN



Gm on sinun ties, kats etz nisuin st«Man, ksotux tuW aittahan.v. Tule tänne kaupamies, oleks
oikia räkningeis, mitä tMG todista,
sulle lähteis mailmasta.

!<?, v. Tule tänne Duomar U,
kuingas huomion keräjasa, olet oikein,

tied ett nun jatt annetan,
ii. p. Tule tänne Saarnaja, olex

eroiwxellg, puhun oikein
Niin eM kelpat PisMes.

1?, y. Tu(e tänne Udelkin, joka y
lin istuckin, tutti 5 kU tMlla, kukasylet huomiolla..

13. v. Tulta muukin ihmiset, Ehkei kaikkia nimitet, kaari liina nostakGnäette, waan toukkia.
14. v. Maa on Isan Aitine, madot

wehet sisarenne, sanat asian todista«kuin on pandu kirjasta.
15. v. Tänne arckun laitohtn, Ra«matust ne löytakin, joka tahto luestchnutudexentz tutkistella

Kuin on Sanalastn fir-an ia, Ia Job»An ki?j. 17, v, i. jg wi«lä lobbin ktr. 16:
tz. 25. Phil. 1, v, ja myös Job. 19: v.
25. ja Hefekiel. 37. v. 12. «ttä myös Il«Mst. kir. 14. v, 13-, Job. 1?: v. 1.
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MIMW Gsg. Eli hywästi jättö asiat.
WG kuin. O! lEsu tzhriste Oiglojn,

kuin nyt luonnollinen tai, Pät'wa on ehtol perjandm, Nitn möyffin
ikä paiwän tott, mul,
ha koht,

2. v. Nl)t Jumal armyst andakou,
Teil hywaa yöt niin lainackon, ettette
nnnun pMhan, suM kuin lähden
lahän.

3. v. Sil emma kuoi wgan todi-
stan, ett HEMan tekoi Moitan, ku-
marran lEsust ilolla, Kuin gutto ar-
mon ajaalla,

4. v. long haldun hywäst jätän
sun; O! sa mun rakas puolison, kuin
olit ajas HERralda suot
MM kumpani.

5. v. Sä Mt tosin minulle, Kuin
ennen Abrahamille Sara M hälle
kuuttiainen,. Kiitorer sanon sinullen.

6. v. Niin Pydä mvöffm todella,
Sydammen nöyrall halutta, 01l tuul»
liainen totisesi, Snt miehes omdi
lEsu Christ.

7. v Hän ombi ylkä sielnlles, ru-
ksit waan uffoo itzelles, Jollas saathänen todesta, Jo- Ml ja Taiwaas
HMista» 8- v.



8. v. Stzi juur kaikkein mckaimar,
tuhandein reseell kauneimar, ett huo»
li sitte mailmasta, Kuin lEsus sullon Taiwasta.

9. v. Jota sä halull palwella, tav
dat kuin leffi Sarevhta, long wa»
ran HERra siunaisi, niin han sust
murhen pitapi.

iv. v. Sitt iloll tulem yhtehen,
HERran kaswojen etehen, Autuas jos
muvhell muistat nait, Niins Taiwas
pidät riemu hait.

?i. v. Nyt ainna rakas potkaisen,
puhun sim tygös lapsifen, Mhywäst
Äldnn Jumalan, Sen Taiwaan I«san kortian.

12. v. Hän mm rackahamb iydäm«
mesi, on sinua kohtaan totisest, holho sua
Isan tawalla, sentähden eriän ilotta.

iz. v. Sill han woi paljot mam-
man,Kuin ma jullsanoo ymmärrän/ si.
nusta murhen pitä taäl, Pidä waan
rutoujtis pW.

14.' v« >Katz ettes kastes liitosta,
psislangeis ruroil lEsusM/ pysy mun
polkan lumalas, Kymmenen käffy
sanoisans.

.15. v. Ettäs lEsusm rakastat, Ia
,tap-



lapsettisest «Matat, kunnioitaisit sun
äitias/ Että myöffin lahimmaistas.

16. v. Pyhä Hengi sua nuttakon,
Woinmllistst walismron, Nait ja
mmt suikkia tekcmaän, lesuxen tun«nos elamaan.

i?. v. Ettäs niin omas tunnosa,
Olisit hengen sodasa, Christuxes lu-
ja sotamies, Kuin losuakin woitat
myös.

iB< v. Muist mmtman sota asei»
stas, Joita sa kannat kupeijas, Wb
hollisi wastan mennesas, eU muol a«
sioil käydesas.

19. v. Ettäs niin HERran sanal.
la, ItzeS ehto! ja aamulla, warustat
sielns harniffoil, ettet sa joudus wa-
hingoil.

20. v. Niist wihollisten nuolista',
lott yöt ja paiwaa makiasm, pyytä'
wät seulo sinua, Ah! walta synnin
tiloja.

21. v. Enn Voikan enä sanela,
woi nyt waan waella, sitt
lövd it Ms lloisest, Riemuitzem ijan-
kaickiftst.

22. Nyt hywa ainoa weljenkin,
hyw.ist ja kcp sisartangin, jaäka kaict
haltuun Konian? Tiedän Luojan Ln°
MsMMI. 2Z. v.



23, v. Me yhden Isän Minkin, oz
lem 01l heidän lapseuskin, Heil M
warfill parmoM, Tahdoit meit rak«
kaast holhoila.

24. v. Min suokoon HERra Im
mala, Että me samall tgwalla, Sen
Taiwan Isän rinnoille, Tulsim kaich
Miall puolelle.

25. v. Ginn kansani,,
O! Weljen ja Sisareni, Halackaa sie«
hen ilohon, losa on pargs osinton.

26. v> Kysvka omall
Jos ystawä on Sjelullen, Teil IE»jus kaickl kaichsa,, Kuin edestan olt
sodasa.

27. v. Ah! lEsus Sjelun elämän
Hän olkon teisa wakewä, Ih Häl«
le omax Kunniaxi,. Teil ilox ett au»
tuderi.

28. v. Hywästi, Mllukin sukun tee,,
Kuin las ja kaukan olette, Jos taic»
ki HERran Anoisit, NM Kansan i«
loon tulisit.

29. v. Nain teille jatan wime«
xi, Terweiset waroituxexi, Ett waa-
rin otat tiWgn, Jos oikein ompi
asian.

30. v. Kysytä omall tunnotten,
MM st sano Mihen, Jos syndi on

tuttu



tuttu raffaxi, Kuin Mielen saattahai.
kiaxi.

3t. v. loft sitte Näin on kuulU'
wa, Ah! wm nyt waiwaist minua,
KauKlast tein syndiä, Ett Engeliä
kin itkeä.

32. v. Tästä fitt seuva katumus,
Kyll kärwas tunnon ahdistus, Tai
saatta oikiatt murehen, Jumalan mie-
len jältehen.

zz. v. Min Laki ajaa pakotta,
fitt Evangetium johdatta, lEsuren ty.
gö suloisen, Kuin tulee syndins tun«dehett.

34. v. Tai kaandymys on Ma,
Autuas jok uffoo halawa, Ombi siin
tilas ollesans, Koff HM synninru»
nestans.

35. v. Siis pyhcka kuol jo elaisän,
Svnnill ett elät tähteisan, lEsus
nain nyt teit auttakott, Mutt kansan
yhteen saattakon.

36. v. Nyt henges myös tee vsA
wät, Rackat weljet ja sisaret, Hvwa«
sti jakat kaicki wyn, Kuin lEsustrakastitte yyn.

37. v. Taa! ajas yhdes mielesä,
Sydammes Sjelus Hengesa, Mt

Iu-



Inmalata palwelit, lost Cngelit meist
iloitzit.

38 v. Johon teit lEsils mistäkin,
Armo istmnda nmbärkin, Wetakön
LokoZn mleniaan, Henges siel yhdes
olemaan.

;9- v. Ab! rukoilka myös sitäkin,
Ett lEsus pakanoitakin, Kmnas
wiel katnmuxehen, Ettei ims kadotu«
xehen.

40. v. Ett Watdakundans lisäwx ,

Kaikista kansoist taytetyr, tulis nuo.
rist ja wanhoista, Joit lEsus tah.
doi lunasta.

4t. v. Ah! lEsus heitä kannä M
Ett parannuksen tulisit, O.' rackaha«
m ystawat, TD HERmn eteen men-
gahat.

42. v. lold armo alas Wuotapi,
Jos kunnmxens nakepi, Lastensa huu«
don tuleman, lEsnM sautt se tehkäwaan.

43. v. Että te hänes kaswmsit,
Tunnosiiusa Mnyisit, lesinen kautta
Chrlstuxen, Se on mir,un toiwow'
xen.

M



Neliäs Osa.
Weis: Kuin.luur hanasi mailmast tästä. zc.
M

«
iv.

myossin Seurakuntan, Sun
jätän hywasn, Tan kerran wiela huu«
dan, Sydaw.mest hartasti, JM kaick
baltuu HERran, Sen yli Pappinne,
Kuin itzens ombi uhran teuraax ede»
stanne.

2. v. long sanaa siiarnamasa,Teil
olin kuusi wuot kyll, mielen raffankansa, long Jumal tietä toit, ettei
mull hyödytystä, Ol wiiua maesa,
Se murhcn saatto työstä, Siasa py»
häsä.z. v. Sill harwat sain mä hawat,
HERran tiel kulkemas, lotk oikein
olit wagactt, lEsusta seuramas, ah!kalliit tstuckeita, Kuing wähä ombi
teit, niit oikein ustowita, O! lesu
lisä heit.

4- v. Koffas woit kaswon anoa,sun yrtitarhalles, niin suo myös ar«mos saada, Kuiwanneil oMes, Kuin
ei wei nestet imee, wiina puust wi»
herjast, An lEsu heil se ilme, Hen°ges kautt wäkewäst.

5. v. Ettei he karsituxi, tulesa pol-
teta, Kirwelas HMtuxi, Tulisi jul»

mal«



Mcldä, Ö! barwat ystäwäni> Ain est
rnkouzi,s, Olka te ftlat tiini/sill mond
on exyM.

6. s. Hmvast mun lvihamiehen,te
kaikki wMojatt, Alka te pahutennt/
Jako siin kuolemaan, Gilt ei se suill-
gaan äuta, Yht ulkokullattu, Ehk hv«
win puhu taita , eläm on riiwnMu
,f. v. Gilt ei olt HCRrnn hettgi,

Sydammcs asumas, Kossa wiel itzetyöElu, Vn synnis lnakamas, en teO
le sitä soisi, V! Man kuuliani, waan
että HERra saisi/ Weit iloon katt-
sani.

b. Gilt firmat HMm kaffe/Mun wihoslMn, sett teen mä talla
hetke, muistor teil ainian, Kuin IE«sus ihe teki, murhaittens edestä, lotkhänen kylkens läpi/ pistäwät keihästä.

9. v. Isää nnn heille kaikk
julmat tekonsa, Ettei ne jäisikandeex,
heil duomiol tullet, Waan et he nr»mon aitan, Sen tuffan tundisit, Is»ka ott millä palckän, Kuin syttnis km»
MM

10. Anu parantwM armo, Ol 3^su heille taät, Sill eh sä kostan tatz.
do, Syntistä kuotton M, Siis lE'su



sn an heidän joutu, Mäntyn tiel tai.taiwnhan.

Wides Osa.
Wes. kuin. Mun HERran hpwan pääl, :c,
?n l. v.
"lyt Pispa HERrani, Korkin VM"
mieheni, Ia Kywast HERn?sSixi kuins tulet pernan, Waan siltäwaN aina, olkon sutl arino taiwan-

2. v. Sisallisest sielusas, Tois kab
kes wimsils, kums laumain wartioi'
ta, salaisuden haldioita walmistat pav
menipi, silloin sutl wisaudepi.

z. v. Tulkoon taidon Hengi kans,
Opettaan woimallans sua heit niin
tutkimahan, ett laumaa jokdattahan,
olisit soweljaat, taiwaseen taluttajar.

4. v. Ettes paast sokeita, Sielujen
warkaita, Lambait Ml raateleden, hebwettiin saattelehen, Kuin suru si)»
dammillä, Tott nahdan wynelillä.

5. v.Ett opin pilkari, Wirkanshäwaj.
siäri, on tnlleet taidost wimmat, Kning
mahta HERratt ttlwat, Ongost ne
Haneld klchnt, Mutt ihon juostu tub
lut.

6. v. Karitzsil surmaxi/ Mutt ei
raken»



wkennuxexi, sydämmen kuormax niil«
le, Kuin hywall paimenelle, On ha»
nell otolliset, aanellens kuuliaiset.

7. v. Sentähden Jumala, Walais»
kon armolla, sinua hett tundemahan,
Hengesa eroittahan/ Jos tunnos wi-
hil ollet, Henges on Papir tulleet.

8- v. Ensin juur ihellens, paälköy-
hän sieluiseW, sit sa heit hywal tun-
noll. pujetat n!ko muodsll, wahwismt
papillisest/ sanalla hengelliftst.

9, v. Myös wielä kaickiakin, muit
wirka wehängin, hywasti haltuun HEr-
ran, Jätän teit sanan korkmn, Joita
taäl monda tiedän, aut lEsu heit
taiwas löydän.

iv. v. Se kuin henZestotudes, on
luja sotamies, se kmnun scmpi HEr»
rald, kuin ei huoll kiitost mailmald,
ets ja waan lumalalda, kiitetän kor<
tialda.

ii. v. Jos hengen todistus, sieluist
waarin ottamus, Ong rassas kewiä
työnne, misa mieles päiwät yönne,
tuluk ne huokauxis, El' kuuliam pa»
hennuxis.

12. v. Ong laumaa kaittu niin,
kuin Papit wanno siin, täst roaaroo
itziänsa, Ci sit kadu itänänsä, Kuin

wsttta



ivoitta ibens mailman, Papp oikia
Seurakunnan.

13. v. Ei epatiedosa, tarwitz kuol-
lon tnlleja, 01l omast autudesta, eik
siit sanan kuuliasta, jok muista Kasi
tens walaa, ah! siunattu sitt palaa.

14. v< Waan wmwaineu se mies,
kuin laiffast teke työns, ei huoli tai°
wan palkasi, ett wan saa willoi lam-
bast, ah! kuinga työns taal paatta,
Min edestans siel lcyta.

15. v. Sillon miest tarwitaan, kuin
Mld pois hangitaan, mnutam saar-
na knin Engsll, Tawoistans on itz
perkel, Knkisa kauhistuxls, Jumalan
uhkauxis.

16. v. Ah! ludast waiwasta, mi-
tä ,lM saarnasta, ehk ol Christnxcn
koulus, ei sentän luopuu pahuus, Her-raugaan lasten seuras, ei tullu wa«
taax waraas.

17. v. Ehk neuwoi hywia, Chri-
siureld pnhm, Kuuli hau woimallisi,
josta toit ihmellisi, teki Ml suuria
atwan, Kuin tapahtu al taiwaan.

18. v. Ajo ulos perkelit, Riiwa'
tuist ihulisist, Mut ahneus petti rau-
kan, jost teki kauhian kaupan, lEsu-
sta myydeftnsa, Ost helwettn itzel-
lenst.

B 2 19. v>



39. v. M! Ischarjothia, Ett lukiMoja, Ei kirjaans tuttistellu, Hen«
g?s sitt opetettu, Waan hopiata ha»lais, näin pertel handa walais.

2Q< v. M! woi nyt elamaans,kus
WiKi kafians, AMndels onnetoinen,
penningist pohjatoinen, Monell pe«
Man ette muil olls pchew
Nurep.

2t. v. ICsus tast warjelkon. Asti»
Ms walickoon, Teit kaikkia sowelja'
xi, Israelin wartioifi, et surua pita»
nM, olisit HERran tvöfa.

22. v< Ab! hnwa paimen tott,
Mma heit kaickia koht, että he tai«
tawixt, Opis rakendai i, nvt tarwi-
tan tall hawall, muurit on kaikkihajaat,

23 v. HERm aut Fionit, walaissen saarnait, ennen kuin dnomios al-
ta, heist hnonest Mcka, Ab!
niil sit kowaa paiwä, kuin teit taal
työtä löykä.

24 Eik 'tz'ns asittan, stisoon sie«hen paikahan, HERran wihan kan«san wäliin, Kuin teit kauhian spn»
nin, wastahan lumalata, han uhkaturmeli maata.

25. v. Aron Moses aikanans, sei«
soit werajal kans, Lepytit hurffan

HER«



HERmn, panit vmbärtns aidan, et
ollet ketut rorwes, Rutouxil pidit
pnolens.

26. v. Nain tule teidän myös,
Weljet rukourts työs, pita ol opetta»
jar, Sill paljo sanan kuullat, Saa*
teist hywa el paha, Kerta näet yh.
ta haawa.

27< v. Ah! lEsus kaickein kans,
Tee niin heil aikanans, kuins nuoru»
des teit minun, Annoit Pawalin kii«
nm, toiwotan wimer totta, HERra
lEsu heit kansan auta.

Aundes Osa.
Mis. Kuin. Ah! mik ombi «lo»n tääl, lc.

myöffill llckiat, AcademiaS
oliat, losa te mun edesan. Olit y.
pis elaisan.

2. v. Hawaihin teist muutamit,
Jotka totuut rakastit, ne luyös uyk»
km mielelläns, Kahele tat edesäns.

z. v. Jok waan taidais maalata,
Parua totuut ilmoitta waick ei sitä
karsita, ett se pistä sydanda.

4. v. Mutta HERran kunnia waa«
B 3 ti



ti meitä kaikkia, totuut puhmnr täyb
ta suut, se waan cmtta ja ei muut.

-5. v. Niit tuin kaikell tawalla, i'
tzens joka, ajalla, HERran kmmiax
kavttäwat, oppins oikein uayttawat.

* 6. v. Koulus Academias, opetin
nns teitä kans, muutamist tul miehiä,
toisist mitattomia.

7. v. Ne tuin waann itzestans, o«
tit jonkos kaydesans, tahdoit HER'ran pelwolla, elää puhtaudella.,

B.'v. He tott aikomisihins, halnns
jalken tilofttns, joutu hcngellisthm eli,
mailmaMschm.

9. v. HERmlda on molemat, M
dyt tosin korkiat, asetettu' ajaxi, saat»
täjäll itz kilnniaxi.

ie>. Ne jotk oikein ombi niis, ossn
katzel kirjohms, Kumnax HERrall',
wanhemmill', ilox heil mml omaisill.

11. v. Kais helst hywin puhuwat,
Niist kuin raitist oliwat, heidän hau,
Mnxifans, ilol suodan wirka kans.

i2. Mutta toiset tyhmät wiel, jot-
ka koirudensa siel, näyttä opis ottesa?KaytöM ja puheisa.

iz. v. VHurha miehin
hengen pernan bnökvwat,. toiseld jow
kos ollesa, pyh öin taka ajmsa.

14. i>»



14. v. Obo! Isäin Polkaisi, M
partain läpsisi, joihin hiteus hnvutit,
tuhandia kulutit.'

, l). v. Jotka sielun duomlox, nm»
min haawain sowinnvß rahat jouduit
toistlle ja ei hywäx itzelle.

16. v. Ongo st sstt wirkamies, e!i«>
opettaja myös,,c;men sitoi kaitzewas,
mahdais olla mcnlmas.
, 17. v. Taldas sitt tull tuhlaja,
poika sieluns murhaja, Isans tygö
palajais; ettei helwett upotais.

18- v. Olis paree nahdackin, iosheit HERran kasikin, maZlanja tm»
delis, siewn 'silmät awmlls.

, 16. v. Taidas sitt o! jokukin, pa«
rannuxen toiwottn, heistä.HEßran
larmon kautt, siehen taal jo lEsus aut.

20. Ett he Mlliststi, tulis
miehixi, Kmunqoix, ,m papeixi, hen»ges itzens waydiri/

21. v. HERra lEsu selitä, Am-
demiaas eritä, heit ii; etees lukemaan,
tunnon Kirjaa tutkimaan.

' 22. v. Ett he uudest svndvmet,
Jumalasta oppineet, olsit henges juo-
wuNs, Pietarin kans houvauxis.

25. v. Pybäin ilo wiinasta, IGsuxemme haawoista, joka parhain o-
lietti, ylin pappi Dohtöri.

24. v.



24. v. Hän teit kaickia kyselköön,
ansions woimall hillicköön, ettet olis
riiwgtut, mutta bengeld

v. Monda huonen haldm, lastenperbcn wartia/löyw jota pdyft. ette
vl walwoo silmlsa.

26. v. Nahd on kuul sitt surkia,
kosta pää on sotm, ongo sitte Gmet»
tä, ett se jäsenet exntta.

27. v. Eik ol woidet kiljadis, että
osta taidaisis, Kulda tules selitet,
HERran sanas ilmottct.

28. v. Joka Me ruksilla, Pyhän
Hengen waloa, että silmät aukenisj
tott sit tilaus hawaihis.

29. Totta teistä jokukin, waick eikoht juurkaikkikin, Mtu haldiax ajasa,
olka oikein HERmfa.v. Siehen teitä auttakoon, tun-
nolanne lukekoon, lEsus ihe edesän,
fix kuin tulet peräsan.

Prantin wirhet löytywat sen ensimmäisen
wirren 16. varsysa Konlus lue Koulus ia
Z. wirM i. varsys mäystin lue myUin ia
,2. varsysH rakkahamb lue rakkaamb, ja
4 wirresä 10 värspsä siinä 3 ravisa Ml lu<
M!.

Exemplari maxa kuusi hopiäyriä.


