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V.

i.

korwil' Cbrtstitvtt
Kswoimill'
Kuulkat mitä minä sanon nnt! Il«
moita ihmeit aiwon: Kuin ennen tott
jo monda wuot, s)n tuntunut monin

Maan paikkoja.
2.

Hamast Jerusalemin

Kaupungist,

On lähten yxi ihmistst Knlfe maaan rlw
bari Maata, ludan Sugull, HmjG
lugust, Kuin pidemäld

taitan.
5- Aiwan Ovpennut Saran Maast.
Doktor Paulus tapaturmasi, Ham«

dorin Kirkosa juuri, Hauen jalwoill näki
paljal, Koff pakainen oli kvll suuri.
4. Wiis sata wuotta ia tuhannen
ja seiyemän, Jo EKri.
stllexst kulunut oli, Koff mainittin Nimi
lEsus, Hartastitti hän ja rukoili.
S.Waateil kawihän huonommill, Si<

dotul Hamett pitkil hiholl, HlMtoli pitu.

dens

dens täyttää, Wannbar wnoden lvijden-

lymenen,

Ia

ej

wanbemax lM

näyttän.

6'Englandis, Svanias ja Puolas, Im«
lias ja Idaises Maas. Tämä Mies
käyne, Mlsä Maan raikas hän wavwaa
taas, Sen Kielen hän kohta taine.
7. Rupeis Doctor ihmettelemään, Ia
haneld cohta kliselemään, Ett ralwel oli
alasti; wastais witzist:
minä tänne tullut-

lerusalemist Olen

8. Wiras olin minä Suutarin, Nain

kuing Christus piinattiu, Sidottuna
Fangina oli, Wlhoil piestin, sit vääl
ristin Hengeus annoi, ja myös kuoli.
9. Silloin minä siel mutden kans Elin

heidän julmnhesans,PldtuHänen

na juuri, Sill wiel elän tänä päiwäN/
Tai palkka on paha ja suuri.
10. Ilkiär siilon matelin, Pettäiäx
luulin, Pyysin Hand kuo<
Hänen myös
autta,
lemaan
Minä siis tein kuin parbäpiäl olis tullut hautan
woin,
Ett
hain
11. WarhainkoffHän Dnommittin, Mi«
na kijrust kotian juoxin, Ilmotin wäetlen
tätä, He katzelit ja nemuihll, Ett Chri«
sturcll oli suur hätä.
12 Duomitun näin minä ristius kans
Chriliufen käywän murheisaus, Lapsi wä,
hä oli mul sylys, Tuffas ia työs siin oli
Hän myös, Waan el apu löylyn nijsKylis.

IZ. Aikoi tätä kuormaa Klidaisans,
Weria vunmsta n'rodatta 'ans, LcwaM
senan v,'.,1l Mmä
wll plkai,

ftst Klist': Häncn raballe

tielle.

14. L>j?u pun, m joudu ny'
kmns

H'M m ui NvMiö
saan, sini

S'ilM

olet anmmm; W. -n

snw'.: 2)ilna:lewon
Maan Duomlo<
ast saat ftunoi^
z.!

pälwäan
l>. Alwan via ,a un maahan 3)!p»
stn wäb,in, ja kmmuaa" R',.vcjssn sillä

hettcu;

Oahoin

Chrlstus oli

,

kumg tatterast

r tkcll.
16. Iso tusta mun lohta sim, Sen
hetken perästä tasitt, Maantte nmn tah«
tiet ssnn, Icru.
doi petta. En
salemijn, Taydyi Waimon, Lapsen Mta.
17. Niin joudui kauwas muille Mail,
Kuja minä olin nwnda wail. Kotia wnmein mennä aiwoin, Kmn jouduin sinn

osann

tatkerastitkin.Kiwinrouniosieloliwaiwotn.
18. Ei ole tai suupaltt Mies, Kuin
kuultu ombi mones ties, Hiljarens itzens
täyttä,

Puheis siwiä, Menois nö.ra,

Kuliax' hnnes

ain näyttä.
ei ikanans Ole nah«
19- Nanrusa
ty hand' eik' pettäwän Nahast et tiedä
mitan; Waan syudians itke päananS:
Jumal hänest murhen pita.
20.

sun

Suunsa Wormsin Kaupungis,

On

On ässen nähtn bän wisiistß ckouxis wipol vens
nan kowin, D
notkistäin, Sois tule'vans tuonelan o
Tämä ihme ihme iienMiY M'i<
dan
Aiamren kaowas wieue, Kltttengin tois, seka puheis, In nal
juur wäkewä liene.
21.

22. Armollas

luulen minä niin, Ett'
Miehen An Pan" sodi»

Inmal on sen
statax meille, Indalainlli, ussotroml'.
Ett tulisit antuden tielle.
Ratt wd.unmcstan
Jos
wäämn Duomw!! tpgö istun, Z l eitwon
ahkerast juuri, W lrt m än p choi rijdsi
ja waloi, Taikk wibattu H Lrra se suuri.
24. Juvalaiset owat soKN, Ei ym>
märrä tätä asiat, Mutt pilkkomat HEr.
ran NimeWaan kaikki me, kuin uffomme,
Saamm Hänest autuden imee. Amen.
Toinem

KAoi

mainittu Maljamäen maia, Kust
ääni tai kaia: Ett yrt kra«

pistynyt Knapi, Ratas-mullyn
maan jaapi.

jauba<

2.Aiall yhdellkuukauden
Niu
ettei hän monda pulwell Kansians nlöS
auttamaan tätä, Eik puliettans taka:<

sin

jätta.

3. Waan Vragonans

kansia

sen snäl>
jIN

Un Watmix lvalmMapi koht drallin.

Tawall ihmettsldäwall uudell, Halnball
ymbär pyöriwan kuudell.
4. losa puusm ja 'raudast ött napa.
Jota konsti kaitt ei tapa, Ett uawall'

kuin pinnall, Hän jalchatta W
sten riilnall.
5. Rattat molemmat wiellä liene. Joit
lnähänn' Vöwdy ymdari wicne, Witza
pienett

wääteili

ei ssanu' oli' nijnii.

tijni, Kose sanpulll

5. Koko rakennus tebtt) on todell, Tä<
st Mollns. kuin näkiwi moncii', Scn,
kaldaistll kass.alall, Ett monda. wlclwaadiwan walali.
7.

N

jst. jotka

kunldelit

juttut;

Kuin

teki nu monesti
nimeld'
Simon talon Anli, Luwatsn edeslaffe«
tnttn, Kurjest'

Slautlj.

8. Niin valion kuin Dalden Waffee
sataa hän PöMlle laskee, Jos'
Nollo wacm Andreren paiwiN', Stno,
'wgin lauboi tekisi Leiw^r.

Kcy

9> Taban asian wi'l itzensä solme, Luwa<
en sata,Da!deri kolme.
ia mies sukka.

i aiwan Niin
10.

sertti

Koi? Laki tM asiaa

wuiwan.
tutki, Jota

Mnnellän monin mutkstn,
mi kiusata pyytä, Welt WeisaM
'ur

ilman syytä.

>).

11.

ii.

Luullos siin' ett' saatais händ

paulaan, Spyst siit' ett' juttu tal' taula;

itzrv lustee hän fijnij, Taritesans
sowlnnor neljä Karolinij.
Kolmas siunalla tanvUla.

Kaikkein

k^cu.,

ta dött
2.
w?m

vita ottaman waari,' Koff

'

kl.opyag

bän faiwaa^,

nnn aiwan'

hotst, ett r.umaM tulvan.
3. Wcljcn wttoja tulis peitta, Eik'l
siwe kuorman päall betttä, Waan pa<
rnnmin Särwetyst keittä, loM' köyhät

rawltzis hcttä.
4. Waan eip' he ta st eusingän Kuoli,
Koff tantten on oma suoli/Maan am
buwar wihania nuoli, Pyytäin Mim<
«
maMnsä wu.oli.,
Lakij/
5. W.mn Inmala siunatkon
wäärMst oikeudelr HM, Ia K,M
nttun pelastl kandtll. Kandajan we.
lan unnoi mhös audex.

