
llon sanoman

Veisu,
Meidän kaikkein armollisi-

Mam Kumngam

Naimisesta
HERran oikia käsi, woi kaikki muutta, Hän
,n muuttanut meidän murhemme iloxi. Jos
ei HERra huonetta rakenna, niin he huk<
taan työtä tekewät/ jotka sitä rakendawat

jos ei HERra Kaupungita warjele, niin
Wartiat hukkaan walwolvat.

Kokcnpandu, Kirjöttamattomaldä
Atcheihä Pyhämaan PitäM ja
Ihodcn KMsä endiseldä Gästgif.
warilda Johannes lohannexen pc>>
jalda lu..nilalda, Sinä F.dena päi«

wänä Lpka-Kuusa W. 179?.

TURUSA,,
Prändätty loh. Christ. FrtnckeUildZ.

Wuonna iBoo.





W. r. Kestän HKRw tzdäwest H

mala! kuingas meit
riemut nyt täytät/

Sull kiitos olkon ain izan,
Ettäs meil Drottnlngin
näytit Sun Henges lesus
olkon myös Tuleman Drott-
ningm sydames joka typs,
kuin teke hän Ruotzin
maalla. v. 2.

Gustawus Adolfi Ku-
ningas, HERrald'hän woi-

deld'



deld' liene, ain lesus pidä
händ' mmstosans/ sinäp' hal-
litzet suuret ja pienet, Me
alamaisuden nöyrydes, ru-
koilen hengen köyhydes,
Siuna lEsu heidäli awio-
wuotens

v. z.
Se rikas Drottning'

Arabiasi, Tull' terwettämM
Salomoni, Niin nyt lesus
taiwahast, Tuo Knningalle
lahjoi moni/
leaii Caanas myös, Kästit
weden tuoda työs, Sen a>-
kild winax muutit.

P, 4,

Niin meidän surum ja
murhem, On nyt jo ilok
Wndyn, Koff' MM kol-
nlas meild' surmatti/ SU-

loin



loin tahdoin itkusi me nään-
dy, Mutt Gustaf on nyt
taiwan ilosa, Cnqeleilden
pyhäin riemusa, Wcisamas
Karihan haisä.

O! kuinMLesti Drott'
ningi/, uoli sen /päiwan sitt
piettä, Koff näke Poitans
siunatux min, Wutl. nzur-
Hell huoka hän sitä, Et
Gustaf kolmas simnattm,
Ia Md' tääld pois mpr"
battln, Mutt lefts on
ffein tuma.

h. 6,
Nyt käanan me Dlveifaman Meidän nuorest

Kuningastam, Koff hän on
naiman kullewa, JM ol-
lon hänet turwan, Zngcl^



dens kans händ' warjelkon,
Ia sipeis alla suojelkon,
kuin nuoren Tobian muinen.

V. 7.
O! kmnga koko RUo-

tzin maa, weisawat kiitost
sulle, Koff waan me sen
nyt kuulla saam, Et nuori
Drottning' on jo tulle. Sun
Engelis warjelkon beit, WM
roista, merell ja muiden tie»
den haaroisa, Kuin ne kob
me nuorta tulises uunis.

V. 3.
Abimelech ol' suur Ku-

ningas, Absalon samall' ta,
wall', Salomon oli kunnias,
Mutt Herodes sangen ka-
wal', Salomonin korkia wi-saus, laina lesu, ja myös
rikkaus, meidän nuorell Ku«
mngalleM. v. 3.



v. 9.
HengeNäs wiel lesu

kehotta, Ain mcnlman su-
rutoind kansa, sull HER-
ra kiitosi welsamaan, kuin
hywin olet juur ansain, ma
olen heikko huono, woima-
toin / alastoin, fotian perä-
ten noin, onduwa juur mo-
lemill puolill.

v. 10.
Cn ymmär nyt fyndi-

lien puhua, et olen heitto
kuin heinä, Eng' lumalalltiitost weisata, henges olen
niycka kuin semä, mutt fl-nua ICsu Kuningastam,
Drottninaillem ain armos
lain, Csiwaldam talutta
käsiwarsist.

v. n.
Sen päsl nyt Kmen

Hu-



hndamme, Suld' apu yl-
häid' tcnwast, Ia nöyräli'
sydamme! rukoilem, warjel
KulUngastam talkest wal-
wast/ HerMllirm armonssuo, Hettiglnnallem ain a-
puns NW/ Prlnscha korja
HERra sipcills siwM«


