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e. N«» »oi «?nn« »«Im» »are«,
DM riennä parca/aututtassun hakcmas/ ole wir)ä harras tar-

ca/ M onnes, rralwomas/ Älä si<liuas lnota tääl/ Liuckan mmiman mcnon
pääl; Wan nyn käytä sinus täällä et sä
talwis tulsit säällä.

- Olc tlwas sotimahan/aasian lihasHainjtt/Cuoltta ne wael mahan; lEsu aut,
ta sinua Waicka olis catwambi/sotasap-
pe carlemb^/älä-sinä sitttng suutu/Ennencmn situs sydän muuttu

;- HErran mmo caickknllteke mitä hy«
lrä sinus on/ Clmeng mielcUäns myös nä<
ke/ jydälncs et aldis on/ häncld wHanot-
tanwA/ woiman ja sill sotiman/ Svnmu
HchoinlL yoastan; Kyll hän työn
rastan

4 Autuas se cuin ufcos soti/Wä luja»
myös rripiäst oti/wah-wan toiwon Mlclelläns wiel risiiä

canda/ taita myössin kärsiä. Wimeln sa.
ft qsua tuiwas. jos ei mutom sumu wai,!
tvas-

5. Noudatta jos M on tahto/pctolisia
sonnin tkt/ Raucke loiwos nijncuin wahto
siMs hclwcnhin Ei st paica ansaitze/
lvea hltM palwele/ Et myös «mutta sä

lai-



lakvas/ M'gan saa jss suutut waiwas.
6. Hauys lnenos iitiäs/ et sa ikäs wiet«

tä sa/ Litä llhalltstn asioin ajatuxi' Upol-
ta Ei <e taida käydä päts/ et on jom leikt«
wäis/ Naura hyppa maiimancansa/ Sie«
lus autn hakelsansa

?. Hickata maillna mieli/ caßn HEr<
lan ansion pääl/ Ehkä symis sunris eli/
cmcken>armon ajan tääl; wan ei händs au-
ta se/ jos ei parannusta tee/Menonsestnls
häjyt hyliä/ Kerjamän myös armo culie.

8 CaUist kyllä lEsus osti/meitä omal-
sudcxens/ WchoWm cowast costi/ljätm>it
omistMns; Cuttengin ei jcmonut/ eickä lu-
pa andanut/ Synnin fulnus tzoipcmlla/

humus horjuma
9 Käy sijs nyt mun racas Sielun/oi«

tiaN catumuxm tieU/Ettcs joudM pirun
niclun/nyt on Rica palat wiell: lumala-
ta andex anele/ EaMm MpM ny<s/ Suurb suru Wt Mä

iv. Emun cuin sil cjnllisf/ tulet nrmost
Jumalan/ Tulconjydän ftrullisf ylit) syn-
nin cauhian/ luur sen allu cajHapi/uKV
stlll jasanopulTsus welcas andef anda/cuca tahto päälles canda.

". Rackain lEfu'. sinä taidat/ Mistä!
HN PM» työt/ cowat linna?



taiwut/ pehmit mpos eutn paewät yöt/
sDma furuttomuttans naurawat ja hul-
luttani herät heitä ICfu rams/hellvetls
ettei he macais!

12. Tule myöstin wabwistaman/ufcow
sinun lapsias/Wahwist wotmatl sotima-
han/ EIN waipuis waiwoisans > livpmsit
waansinuza/ lujast kijnni tuscasa: Näytä

rkmull crunu heille/ waeldaisans
ristin tcillei.'!

Toinen.
W. c. O paras Paimenen.
Ä sanst Christitty mä olen jalo ?yk
lä, Wan näytist minnulle se tysll M

elämillä, Nin tosi ombm caick;mH toiwsg
hartastl, Christityr jocaaic', tulla juur todesii.
'Chrifiitty mkia, hän tunde lEsuxensa, El

suulla paliastans,. Hand eutzu HErraxensa; wan
hänen tahtoans, seura juur
<t nijn te, Nln kerstat turhaasi.

;-

Ghristittp oMa, Pchyttä aina hala; Wa«n
synnin loasta sydämesi pojeS pala; IEM ei
racafiet,. min fyndis hywäillän eik olla CIM»
stitty ekhs nftn saneilla».

4-
Si itzeF Gristllyt, eutzut sun cches tähden

Se



Se hywi kyllä on>-Waan oletko! calkeln «äh-
Pitänyt til»a, cuins wannoit Jumalal, sil

armon hetkellä, juur täydell walalla.

6t?s ote ystsnän jo ust!n hänen' mielens,
Mckonut, puhelll M, ja monell tawalltieks,
kyll wirin käyttänyt; Noudatax hywytts, i«wanhan ihmisen pydit tucahutta»

6.
Juur oikia Christitty, Tott olen mms simon

sill sana Jumalan, Sä luet, cukt, anot: jara«
ckan! teettös myös, Cuin sana neuwe, sun, si
ftnan culia, Wan tM Christie en.

7-
Mix en ol Christetty, SH famt, coscs mmä,

käyn uftin ripiLä, Synbin saan andex sijnH?
Wan culeS ystäwän! Seuraco parannus, sun
ripinpHMs, Ia spnnisi lackamlis.

Achi yhden tapainen, st pydst M aina, wiel
fi)ndi rascamin, Euin ennen sinua paina. <M
wanha ihminen si)dändäs hallitze, Ia pahat h«<-
lut ain slnusa wallitze.

5
Mncuin yr Christitty, fH sanot, ehtolliM m<

kiynja nautitzen mielell juur halullisell, Issu«
xen rumista, ja hänen werens juon; OM bilein
nilptäst wan, Ong st sull pyhyt t«nt

«o.
Nijncuin px Chaistittp, luc«ilm,»elftn, Mca»



fäyn kiecos wiriäst, eik täydy wkellt'nuoran;
eaic? dywät owat ne, cuin sä ne tekisit, Puhta-
sia sydämesi ja spnnist erisit,

».

Wiel sanot Kristitty, Sä olet ?yBä hpwH
w<m et se turha on, Sen näyttä jyndissywä,
8?x lapsi lEsuxen, cuin todest,tahto 011, Ehristu-xen asteleit, hän ain noudattacyn.

Il«llakerstat wiell, ett EhrissittyMolet; wa»
«ttes wiremmin, pois syoxe himon nuolet, Cuin
puhtat Pacanat sun töisis menoisas, Nqn Her«
»an duomiell et seiso wacaisest.

il.
Ms älä sano «chn, Sä olet tzywä

Ennen cuin elämäs ja tyss on juuri wissit; Ei sa-
na felpa täs ei patias mmi myss, Wan itze
zotudes, Se oftt täydes tpss.

Ach minun Jumalan! an armos runsahasii,
Et ahkerudella ypdäism hareahasti, oli oik,«
Uhristitty/et nimi elämä, ain yhdes, löptäipn,

Ntjn saan menestyä N! Amen.
Colmas

MM W. e. HädäsHn huudan HCrra,MMTMa M meidän turwam, Esikisa ma?»
WM woisam, Hän ne tott alat surma, Ratk
apu.tätens MM; Wahwall sill'uscoll tiedän, Et
«utuum Garwi on: Waick wihellisem «iendäin



». Ahdlstuxesam am«, Aurem händ huudam,
tääll' Ett caicti maahan painais, Cui» wains
tällä Sääll; Sill änem Templist Pyhäsi, Hän
cuule rarckahast, Cosc sydän pohjasi sywäst,
HHnd hala rackahast.

l- Wai<k waln»Uifem häjl)<KyU itzens mal-
jasta, Ia joca paicas wäjy, Mieckans myöspal-
jasta, Meidän Cuningast racasi,Lyödäxens maa-
han juur. Euiteng händ caickeft pahasi, Kir-
wotta Ssngar suur.

4 Sill ei hän coscan luota, Woimans ja a-
seins pääll', lotc ei häll apuu tuota, Cosc nurin
känpi tääll': Waan HENmn otta myöcäni,
Saikisa rettkisäns, Cuin hänen Woimsllwyöt-
tä, Siunain hänen keihäns.

5- Ne wiholljstt julmat, Mhdest ltjtos nyt,
Eht tosin joca culmald. Ols sahroins caick wie-
nyt, Rubtzin Waldickan mallasi; Waan juur
Sodan Päämies Heit CAMEN jalaoill' tal-
lais: Min Ruotztz suolels ties.

6. Kyll'Rattaijm ja Orehm, Lujsst ustalssthe, I« Sota Aseins Corehin: Ei cumminZ a»l,
«a ne; Sill HErran oikia Käsi Wsiton Mkvi-
caisest CAM CuninZalle sääsi, Ia pelasi wai-
Wsisi näist.

7- Me syystä olem cuulet, Juur wälituren
eans, Cuing' ewat Tuonell huollet, Wertan<
WuodattaisanS. Mond' Ruotzin, Suomen mit-
siä, Ett lestit huutamat: Keng' pHHsiäne täst tie«
siä,M«il? Ach onnmomat!



?-Wöi me nyt sIM euriiix, Hat? jzzken eron,,
tain, Ia lapsen, jäänetorwoixlSifsitKm sur-'
liast näin: Ach! Ack! meit ruocki suru. LeiwM
<atkerall' Ia Ruumim pure murux. Jos pääsi-
sim maan all!

5. Muit ftrulliset mielet, Ällät «äin huocateo :

W«an kehucan nyt kielen, Ett Miesten »eri on, M<k
«allls HErran edes, Ain, la faaptHEr»
«n kädrft, Ilon juu? ijäiscst.

,c>- Hän lupanrens p«ä, «lolen ltMellisesi, Eik i
«ucan estä sttä, Cyk tohdois miehuifest; G,ll leM lei»
«van taitta, Aarmosians runsahast, Ia orwoill «san
laitta, VlHalda Taiwahafi.

~. Wuodattaeam fiji wielä, Ehtol ja Aamulla,
ettei lielläiK Jacobin lulnala, CARIEii)

Vnne ja apuu, Töisän» ja meKoisans: Waan olii itze
saa»Zill Vyhäin Engelcins cans,

»». Oles tulinen muuri, Pmbäriha«en maans, Sä
Taiwan suun, T«o myö< hänen rajgans On»
nclNsuus rauha: Poista cawalat «yöt, Torju wih««
»ies cauwzs, Ann pcllo, häpia «lyöt;

'3. Suo Ruotzin Lejon wvltla, Eaick rumat wät»
«ojat: Ann arnws hmell cvitta, Mcaicki maans pa,<
»ajat» Oullols ja maahan hackais, Wälcwäll Kädellä,
Ia Wcri.Sauno lackais, Maall nijmmn Wedcllä!

14. Rawitz CARL ijall pltkäll, WntHor ijancmckiscl
Hancs Waldickalts silkell, Cailik siunauxce: Ilahut
hänen !ai«ons,Hecumall, Ilolla: Eaunisia hänen häh»
tnons, EM borjuij filulla.

,s, saWit fijs HTRra rauha, Meidin Cuningall
«in, Ett lewui saisim.piuhat, Suli Kijtos - Wuren
; tain. Me alat HErra lijtäm Cailesia sydämesi:

°, Nimelläns cunnian lijtäm, AMCN
Urhl'llisest. VMEN.zoppu


