
W Ilon sanoman
Nelsu/

Meidän kaikkein armollisimmam
Kuningam

Gustaf Adolfin
NaiMlsesta.

Herran oikia woi kaikki muutta,
Hän on muuttanut meidckn murhemme i<
lofi. Jos ei Herra huonetta rakenna,
Mn Ke hukkaan työt<l tekewst, jotka sitck
rakendawat jos ei Herra Kaupungtta
worjele, min Wartiat hukkaan walwowat.
Kokonpa nduKiriottamattomalda MieheldH
Pobämaan Pitä,äsa ia ItVoden Knl<lsä
endiselda' G.istaifwanlda Johannes Jo»hannexen Poialda lunnilalda, Sinä 8:de»
»a pckiwsna' Loka. Kuusa wuonna »?97»

WASASA,
Pr<sndM Londicelin Kirjan.PrsndW.



Weis. kuin: Ylistsn Herra sydsmest ic.
Suuri Taiwan Jumala! Km:iga3

mett riemul nyt tanrär, Su k»ltos ol.'kon ain ijan, Ettäs meil Drot<nl»gln lin)!
tit, Sun HenHes lesus ollen nwos Tule»
wan Vrottningin syda'mes lokacyös, Kuin
teke häil Ruotsin maalla.

2. Gustawus Adolfi Kuningas,
Herrald' hän woldeld' liene, Ain')e,uo vi<
dä helnd' muistosans, Sinäp'hallita suw
ret ja pienet, Me atamaimden nöorydes,
Rukoilen hengen köyhydes, Siuna lesu
heidän awiowuotens.

3. Se rikas DrottninK' Arablast, Tull
terwettamckn Salomoni, Niin nyt lesustaiwahast, Tuo Kuninqalle lahioi mom,
Sinäp' Galilean Caanas myös/KMtt we«
den tuoda työs, Sen a'kild winar muulit.

4-Niin meidän surum ia mmheni,On
nyt jo ilorkäändyn, Koff'Gustaf kolmas
meild' surmatti. Silloin tahvoin itkust me
näsndy, Mutt Gustaf on nyt talwan r
losa, Engeleilden pyhäin riemusi», Weist><«as Kamsan haM

5. O!



5. O! kuinZa Leffi DrottninZi,
settpäiwän sitt wiettä,Koff nakePoikans
iunatur niin, Mutt murhell huoka hän
itä, Et Gustaf kolmas surmattiin, Ia ti-
lli,' tcklld pois murhattin, Mutt lesus

on Lel?ein turwa.
6. Nyt käänän me jclll weisaman Mei»

dän nuoresi Kuningastam, Koff hän on
naiman kulkema, lesus olkon hanel tur«
ivan, Engeildens kans händ' warjelkon.
Ia sioeis alla siwjelkon, Kuin nuoren
Tobian muinen.

?. O! kuinga koko Ruotsin maa,Wei«
samat kiitosi mlle, Koff waan me sen
nyt kuugg saam, Ett nuori Drottning'
m jo tulle. Sun Engelin warzelkon heit,
Vaaroista, merell ja mmden te«den haaroi»
i>, Kuin ne kolme nuorta tulises uunis.

8- Abimelech ol' suur' Kuningas.
samall'tawail', Salomon oli kunmas,

Herodes sangen kawal', Salomo»
»in korkia «viisaus, Laina lesu, ja myös
likkaus, Meidän nuorM Kuningallcm.

9. Hengellas wiel' lesu kehotta, Am
«ilman surutoind kansa, Sull Her.aliitosi weisamaan, Kuin hywin olet murmsain, Mä olen heikko huono, woima»
loin, Alastoin, sokian peräten noin, On<
lma juur molsmill pnolill.

10. En ymmär nyt syndinen puhua,
it olen heikko kuin hems, Eng' luma-

lall



lall kiitosi weilata, Henges olen wM
kuits seins, Mutt' sinua lesu KunitiG
stam, H)»ottningMem ain armos lain,
Esiwsldam talulta käsiwarsist.

n. Sen pM nyt Amen hudamnie,
Suld' apu ylhsld' taiwast, Ia nöorD
sudommel rukoilen,, Warjel Kuninaasts».
kaikcst waiwast, Hertuillem armons suo,
HertiginnaBem ain apuns tuo/ PrinsG
korja sipeins suojan.


