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M. c. Etkös ole ihmis parca 2c.

sä suuri luoja! ncuwos omat Owat
mua etzinet, Hamast alust elämäni, Hen<
geäni Armoisefti kätkenet.

»2. Si!l sä mun mailman wa!oon, sunm saloon,
Tuotit wichen merkillä; Jota cannan ruumisani,
cawoisani, Caickein edes nahtäwäst.

?. Waan on wiela nakymätöin, wirhi toinen, Al-
Hall suuni laesa, loca puhen secoittapi, wieroittapi,
Muiden seas eroitta.

4. Siis ei äänen selkiästi, kerkiasti, Muitten cor,
wis cuulu ni,n: Ei myös huulen ulos sano, oikein
ano, Waick on selkiä meiningi.

s. Cuin mä tlllin elämähän, synnin saahan, Man,
hemmild'wimMvx: Suurell cuormall sikiansä sm
loisensa HERmn töill näit etzityx.

6. Heillä sitte suuri cMs aiwan, Minun
tahten oli wiel; Wjl en ela Min aitast eli ries-
cqst Tainut wichen tähden täall.

)< 7. He



7> He siis mua wierahalla rlescaalla Elnmitten
rawitzit, Kehdos maates, ahtaasa Su-
loisesti holhoisit.

8 Colca puolicolmat wuotta lensi cohta N,incu>n
lindu tuulchm.Nljn mun Isan hyljais minun Mi-
tin helmoin, Orwoin leipää syömähän.

9. Jätti haltuun caickein Ijän taiwallisett, H3R-
ran suuren Jumalan, loca sulast armostansa, mur-ran suuren Jumalan, loca sulast armostansa, mur-
hellansa, Ombi ollut Holhojan.

io. Ah! wiel muistan riemusanoi, joilla annoi
Sicluns tilan tiettawax: Käännä kijrust yhtä ra-
di kirjan pladi, Walo tule taiwahast.

11. Näin hän sanoi wijmeisexi ilmeisesti, Cum-
panillens suruisell; Sielun sitten ylöscmnoi, Isäll

cannoi, Nuumins jälken jääwaijell.

Runo.

wiel itzestani tahdon Sano ja myös mm',
O«M siutella Elämäni surkeutta, Saldimisest Ju-
malan.

2. Mutta muistu mieleheni, Cuinga Jobi HER-
raa palwel; Hanoä Jumal cuiteng sallei Satanal-
da ruossitta.

3. Että istuu tuhwas tomusTaydyi surus, wai-
was cowas, Cruusin murull kiwuisansa, Itzens
caappi waikiast.

4. Wielä cuiteng wi§i tieto Hänell oli Henge-
ssänsä , Että tiesi lunastajans Totisesti elämän.

5. Nijn on myöskin elämäni Sangen surkia,wi-
heljäinen, Murhen laaxos cauhiasa, Curitlnex ol-
lut tääll. <

6. Cosca



4

6. Mscä kisrust ulosiuori Carieolinatkymmend'
wn«ta,Mhta minun waiwat cowat, Nascall cuor-
matl kysitit,,

y. «CuM mä ehtoll edes ehdin, Terwen leposial
nMn, Ia myös itzen wirwottelin Päiwän töistä,helteistä.

8. Ia mun silmän kiinni taipu, Wuotellani ma-
kiasti, Rascaan sywään uneen waipu, loc' on si-sar cuoleman:

9. Ettei tiedä ihmis raucka, Ehkä cuinga oli?
arca, Pimepdes mustemmasa, Mitä maates tapah,
tu.

ia. Nhn en tienyt minä mitan, Mutta aamul
nostuani. Minä tunsin wähän ensin Lanteisani clil-
kewan.

li. Tähän tuli pysti cowa Wijckocauden rmna-
sani Carwas pala cureusani longa päälle Äitini,

12. Wuodell ensist seurawaisell. Minun waiwaan
tulduani, Cuolon-wuoteel alas waipu, Saapi tuo-
nen sanoman.

iz. Costa ehto elämänsä Lähille fo tuli aiwan,
Saarnamiestä noutamahan Käffi minun kisruhta.

14. Sielun ewäst ahkeroitzi, Malm is olla lähte-
umähän Lupais ja nijn mailmasta Läxi l-
malan.

ma häncn saatoin maahan Wisust pe-
rään catzahtelin Miellä kerran wiimeiscxi, Cuinga
hautaan laffettin:

76. Josta tuli unisani. Että haudan reunall olin
Catzowanans ahkerasti Alas cuollut äitiän.

17. Siellä nain caunucaisen Poicalapsen ihanai-
sen, Engeleise», iloisesti Hänen canlMs olewan.

zz.WaKK



,8-Waan ei aicaa cauwan mulla. QM han-
dä puhutella, Ainucstans sanoin HÄe:Tulcat tän-
ne sieldä pois.

..

'^>

i9.lhden sanan wastais mulle: Taol on>WNun
hywä olla. Cohta silmän fikiäst unest Ylö? MeiK

selkiäsi.
»» » »«

W. c. Ihminen jong Jumal loi'2c.

hänest jalken jäin, Nijn ma aina edes>
pain, Tulin taudin alaisex, Raadollisex wai,

waisex,
2. Päiwä päiwald mscammast, Nautacahleill an-

garast Kipiästi fcmgittin, Jäseneni svlmittin.
Nijn myös poltto hirmuinen, Aiwan cauhia

tulinen. Hohti päällän lackamat, Vöta paiwa
comat.

4. Nämat cahlet cangiat, Sltet myöskin surkiat,
Jäseneni wääntelit, Pääni toisiall käantelit.

s.Nijn myös cuorma corkia, Wilutauti surkia,'
Kylmät aallot angarat Päälleni itzens laffiwat.

6. Jotta ruumin wäpistit. Jäseneni pudistit, Mol-
mat caicki rundelit. Hengen perään tundellt.

7. Tahdost HERran Jumalan Kädest caickiwal-
dian, Tuli tämä tuttawax Wijcocauder cahdexax.

8. Muutkin wäiwat waikiat, Raatocoirat cau-
hiat, Kärmet kiuckuistt owat Häijyst mua tauco-
mat.

9' Ennen fälken waiwannet, Taudin
net, Waicka uni macomen Tarionteli silmillm:

iQ. Sill'cuin silmä rävähti, Läoil lihan liwahtiRauta langa tulinen, Josta hypyll kiljahdin.
n Ia



n.Za myös muilla tawoill wiell. Joit en mui-
m'mittll, Wanha mato pisteli, Häijy traaki

pureli.'
12.-lalopeura murhaia, Corpioni surmaja, Tcky,

tzyi Dttä sieluni, Waicka ruumist ratefi.
iz. Mmät caicki tarwinnut Olen minä ansain,

nut, Syndein tähden cauhjain, Pahatecoin rascam-
bain,

14. Joilla olen wlhoittan HENran hurscan Ju-
malan, AMtuxill puheill töill, Sekä paiwill että öill.

is. Namat ohjat oikiat, Neuwot HENran cor,
kiat, Owat minull ollehet Hywydexi tuliehet.

,6<Ni)t se suuri Palperi, Israelin läkäri, On
tnuld waiwat wihendän. Polton cowan huvMtan;osar catcaisnut, Gtet voies ottanut,
37'incuin Simson päastett' on, Woiton saanut
Videon.

18. HERra parhat osani Woimas myöskin war,
jeli, Silmän, corwan, jydämen, Vmmarryxen, e,
laman.

,y. Joilla etzin armoias, Luoia? suurta cunnias.
Lähimmäisen parasta. Oman sielun autuutta.

20. Mutta lama walos niin, HERra Issu rac<
kahin, Että Henges liicutais Sydämeni opetais;

21. Ymmänyren walaisis, Elämäni hallitzis,Sij-
willänsä suoielis. Kärsimystä lainais.

22. Sill en cuiteng wapa wiel Perät ole siteist
tääl!' Cumarruxis käysielen, Kymnrryris istuilen.

2z,Hosta David watitta Ylipäiwä murhesa, Ia
Manapes eahlei<a, Cowas fanZiudesa.

24. HENran edes sydämen Polwet myös notkl<
stelen. Eosca ruumin polwilla En saa hända palwelia.

25. Nijn-



25.Nijncuin Silas, Pawali, Jeremias Petari,
Tornist pääsit cahlchist, Waiwuist cowist ahlchist.

26. HurscasLotti Sodomast,T'.:tipalost cauhiast,
Jonas meren pohjasta, Calan ahtast watzasta,

27. Ia wiel usiat monet muut, Joit en minä
halpa suu, Muista ylösluella, Enga ymmarr'Del-
la,

28.Pyhät caicki Owat wapax saatetut;
Niin sä suuri Jumala Vakauta minua.

29. Että wapar waiwoista Tulsin ahdismxista,
Caikcst pal)aft>'äsisin, Ia sen cdest kilttäisin.

zo Nnncuin Daniel luolasa Sinuld, suuri neu-
wosa, Miehes cautta ruokimn, Engelildä autettin;

zi. Niin sä Isa armias, Cautta sinun palweljais
Minull armos ssotat, Että ne cuins mcastat.

32. Owat lnua syöttänet Rac-
kahasti holhonet, Huoneisiinsa corjanet.

zz.Nämät heida» hywär työns, Olcot HERrall
muistos myös;Cuin he minull andanet, Rackaudest
candanet.

34. Iloisesta sydamest Ia ei kylmakiscoisest, Owat
HENran pelwosa, OsotMrens uscoa.

35. la, sa howä Jumala! lalcas astinlauta
maa, Edes tuotta corkiat Terwet ai'net oikiat;

36. Lähtet laaxois cuohutta, Ajallansa caswatta
Ruohot caickein cmmimmat, 3)rt't wiela caliimmat.

37. Nijn nwös niitä tunde i aan, Monel! hywäx
laittaman Parandamaan tautem, Olet caikin aitoi-
na.

38. Säatm miehet oppenet,Cuin. on kielet tai-
tanet, Wijsautta etzinet, HENrald sitä löytänee.

39. Joista



39, Joista tällä ajalla Ombi HENraa tuudewa,
Heicot woimat corjawa, Köyhät raucat tukewa,

4Q. Raadolliset holhowa, Muita myös kchoittawa,
Herra Johan corkia Haartman oikia.

45. Nyt sijs heille, caikille/ Vlim-alimmaisille,
Palcka suuri pandacon, Taiwahafta tuotacon.

42. 110 ijat Isuldam, lEsuxelta Weljeltäm, Ia
lnyus Pyhäld' Hengelda, lumalalda hyiväldä.

wihdoin riemuita,' Harput kädes iloita,
Uutta wirttä lackamat, Pyhä Pyhä laucomat,

44. Engelitten scurasa, Autuasten joucosa. Tai,
lvan Euoriu caickunas, Elos, walos autuas,

45. Saisin caickin ilmeisest, Weifat alinomaisesi,
Iloisella mielellä, Hellällä äänellä,

46. Alistusta Isälle, Cunnmla Pojalle, Kijtost
Pyhäll Hengelle, Colmi Yhteydelle.


