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ja kampauren kautta Wanhembansa ja
Mailman hywäfti jcktti, Ia siihen oittaan
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siinä Kolmandena Kymmenendena Pai'
wänä Syys Kuusa, Wuonna «763.
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Weis. kuin: Ihminen long' Jumal' loi :c.
Minnes lesust kumarsi, Jossa poika

sairasti, Pyysi alas tuleman, Poika»
stansa auttaman.

2. Iss surus juttele lesus hsndä nuh»
tele, Ustoon oittaan johdatta Tumms tilh»
dell' wahwista.

z. Ettei tainu Kawaita, Kuinga lesus
parata Woipi samas paikasa, Hilnen oman
lapsensa.

4. lesus yhdel sanalla, Issn uskon
wahwista, Menee kotio toiwosa, LöM
Lapsens elosa. s. Niin



s. Niin mySs wiels «vanhemmat, Sy»
dHmeensä la>?ewat Kolka lapset kiwusa,
Owat kuoliintaudisa.

<. Jos he siinä stwusa, kapsens edest
rukoilla, Taidais hartaat halulla, Pyhän
Hengen «voimalla.

7. lesust alas tuleman Joka awun suu»
rimman, anda sairaudesa, Korja tygöns
kuollesa.z. losa ta'mä poikainen, Pilti lapsi
piskuinen, Oli suures tulkasa, Hengen
riutumuresa.

y. Jo ne wMt lapsnet, Jotk ei syndi
tehnehet Ole ehdost omasta, Maista kuol»
lon kalkista.

,o. Kuinga paljo enämmin, Mahta
kuoUo suuremmin, Sullo, rundo, ahdista
IjMssi komitta.

il. Sill me wielä huomaitzem, Jos me
persän aattele» Kuinga owat mulltamat,
KuoUesansa puhumat.

,2. Pyh«lt hurffat sielniset, Waick on
Herran omaiset, Wieläkin se tapahtu,
Mutt nn meildä salattu.

,3. Jos m 6 Hengen woimaNa, Taidai-sin wiel jutella Nijft kuin suruttomudes,
Kuole synnin sitekes.

14. Pojes tästä mailmast Jotka syystä
maistama, Kuollo» kowan mainitun, Syn«
nm palkan ansaitun.

15. Mmk»



is. Waikka ruumis hautahan, Wiedän
toriast muldohaan, Kuiteng' maa hand
chdista, Jos mä puhun niju kauhista.

»6. SM' ett' kirott' liha se, Mnkuin
kiwi porise, Joka wedes sllesans, Kumu»
defta halke kans.

17. Silloin maa se siunattin, Kossa
khriftus haudattin, Duomittu waan rauk-
sainen, Maasa tuffan tundene.

18. Malitta ain itzeensä. Niinkuin olis
hengesä, Että paina pakotta Pyhä Mulda
ruumista.

iy. Heidän Sieluns soisiwat, Että iMsaisiwat, Olla Duomiol tulemat, Silloin
waiwat alkamat.

20. Ei he enä helwetist, Ulosi tulis
hirmuisest, Ruumistansa ottaman Herran
wihas palaman.

21. Eill' he wihan kuumudest, Hohta
>spi?otaisest, Niinkuin rauta tulesa, Pui
naisesa ahjosa. >^

Mutt' «e Pyhät Sieluiset, Hala.
ivat juur totisest, Siellä Taiwan pidosa
Herran wkön ilosa.

2;. Että pidHis pääsemiin, Omas ruu,
mis ellwen, Ynä WU käymähän, Enge?
lein kans elämään. A

24. Ah! en taida kirjoitta, Todella sit'
iloa, Kosta yxi läpsinen/ Ajan peräsi pit»
kilisen.

»K. Kohta



2s. Kohtaa rackat Wanhembans, Plk,
Morsiamenkans, Eli ystäw' ystänMs
Palmella myös kani.

26. Mutta palio suurembi, Tuhandii
korkembi, on se ilo olema, Kojk on yhtee,
tulema.

Sielu kanssa lesuren/ Sulhaistn
suloisen > Jota suurest rakasti/ Ulkos he,
ges halaisi.

.28. lesus IsH iloinen, Lastens kanf
suloinen, Anda ilon ihanan Kirkkaud<
kunnian.

29. O! sit' iloo ihana/ Kuin on Ta,
wais olema, PM! lapset laulamat, He«
rall kunnia paukamat.

Zc>. Tantsiill lesust tumatta, Kruun
päa's«i kullasta, Kädtt yhteen paukutta
Pyhiin kuori kmnahta.

?i. Kurkull, helläll harpulla, Weis
soitta Uuguilla, Hyppä he niin ilosta
Toinen toisens kehoitta.

32. Mstänm'n Wanhinda, Issä He>
raa lesusta, Kiitos Pyhiin luningaa«
Luojall, Kaikkiwaldisli'.

z?. Että Duomwll oikiall, Saatn
meitä korkiall, Tygöns M ilohon, Mli
nia häneU' olkohon.

Wasasa, prsndätty C. A. Londicerild


