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i>ok« järwi jäätä rcatlla
tuman andaa auringosta,
waikka waan on auringoinen
yksi aina ylähällä.
Juuri näin nyt Jumalansa
Inmatletoat uötotanat
klltin sielussa sulassa.

Kuka kmvan Jumalasta
maallisesti maataiteen,
sillä ombi tuhma titnbo
Herran hengestä hywästä.

Ruumis ombi ruupuwauten,
mutta sielu säilywainen
yrittääpi ylähälle
niin fitttt tuli tuiUiwainen,
ehkä tuhta tänne jääpi.

Syudi surman synnyttääpi,
waail ci laki laufuttaroa;
se on maan kvin seilattaisja
kiwi merkitty meressä.

Kärsimys on luja lahja ;
pystyisenii pilarikin
katon painot kannattaapi ,
waan et kestä kallellansa.



r -Mallituksen waljetessa
wia^enewät mantät neuwot ,
päiwän päästen korkealle
warjot wasta lyhenewät.

Walistnksen walkeutta
pakenemat, pahat juonet ,
yököt yöllä lenbäwäiset
päiwän waloa wakaista.

Ormen maja ombi auki,
wara walmis jokaiselle
ehtiwaiselle eloonsa.
Katsos, kuinga luonon Luoja
suonut on jo synbywälle
äidin rinbahan rawinnon.

Ei se ole wielä wiisas ,
jota luopuu Luojastansa
miehen mielbä noubatellen;
se on herran hyljänneenä
palwelewa palkollista.

Kirkas ombi Kristin oppi
niin kuin armas auringoiuen ,
ehkä pilwet epä-luulon
hammenbäwät hämärällä
lohbullista loistettansa.

Oikea on uskon oppi,
joka herättää hywyyttä ,
rawitseepi rakkautta
wenbolaistengin wälillä,



Herran anno ombi aina
runsas ilman ruikutusta ,
anomusta ormen orjan;
siis on syytä synbisella
olla kiitti kiitoksessa ,
waan ci suotta waikeroita.

Tällä lailla Laupiaalda
saapi saatawaa rukoilla :
Armahtaja! anna meille
mitä mielestäs smvaitset,
waan ei, täynnä synnin syitä,
oman ansion osuutta.

Armosta on alku meillä,
armon kautta kaikki lahja ;
ornat owat ainoasti
syyt ja synnit ihmisellä.

Se on sielumme walistus
ensin tunbea totuuben ,
sitte seurata totuutta,
olla oikea menoissa.

Wielä tvaikka wainon alla
hywa muita hyöbyttääpi,
niin (vin kuuma rauta raukka
wasarangin wariStaapi.

Matkustellen maailmasta,
tullen tuonen wierahakfi,
julkinen on juhla-waate
parannuksen puhbaö väitä.



Kuin on fuugin sydämessä
hylvän tnnbo, pahan tieto,
waan ci huoli hywästänsä,
eikä tottele totuutta,
uitit on kurja tuotewatnen
paha taikka midi-puoli.

Wäinö ombi wiatoiua
kurjallekin kunniaksi ;
Wapahtajau waelbaissa
oli orjan tappuratnen
ruunu päähän rusennettu
paljon kntbrtiötd parembi.

$tembi on nlpeyttä
ylpeyben ylen-katse,
rehellinen retki maassa
torkeambi korkeutta.

Jätti mj\m, Mllwmlu
eroittaapi elämässä
wasta toben waleheSta,
niin tum päiwä paistavainen
warjon eroittaa walosta.

Kiitollinen, oiwa o inbi
t)ywä lahjasta hywästä ,
niin kvin pelbo pehmitetty
Me joka jywäisestä
taswattaapi fymmenengin.

Wiisaus on wielä työläs
opittawa ofawaSti,
mutta oppi kehnon keinon
käypt kyttä ketveästi.



Hywän, waikka warsin svuren,
Wäärin käytös wähänbääpi,
taikka paisuttaa pahaksi ;
tuli huwä hyobyttääpi,
tuli maitttttaa wahingon.

g)hbeu isän. yhbett ätbirt,
feta Luojan etta luonnon
lapset owat kaikki luobut,
jonga tahben jokaisetta
toista kohben totisesti
säälin säilymän pitäisi.

Oma indo ihmisellä
ombi töitä täytettaissa
niin kuin purje pullollansa
wenhettättit wetämasja.

Kulba ombi kukkarossa
wiela kuiwa kunniaksi ,
kvin et siitä siunausta
lähbe lähimmäisellemme.

Eipä työtä elämässä
tehoa ilman tobiötnöta,
koska owat kohta läsnä
Jumala ja oma tunbo.

Surembaa ei ole suotu
ilon syytä ihmiselle ,
tum on työstä täytetystä,
howäötä ja hyötyisestä.



Kaikki julmat juonissansa
Luojan luottbo-kappaleille,
hirmut jtse ihmisille
owat orjat häijyn hengen >
uskon tiellä umbi -silmät,
tuhmat tunnon asioissa.

Syystä hywan föbatnedc
rikkaus on riemun lähbe,
ahnel)elle aiwan tuiwa
rakas kulba-raunionsa.

Ehkä alku erhetyksen
heikkous on hengessämme,
kuitengin se tungin luona
siihen sitte suostumalla
ehbon syyksi suuceneepi.

Pian pyynbö motton määrän
ombi matkittua watjtngon,
niin kvin wiept, wietteleepi
syötti surmahan subengin.

Alla hurjan huwttuksen
aiwan suotta surmattaissa,
ajettaisst, ammuttatsfa
Luojan -kappaleita
piru hirmu, hirskuwainen,
peitettynä pensaassa
irwiStetten iloitseepi.

Aitta synnin saapuWalsen
takavs on orna tunbo,
jota aiwan angaraStt
maksoit aika ahbistaapi.
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