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Kuololl wallan annoi,
Tappa luonnon lihala, Sille sie-

lull' kuollo on tarjon, kuin on luon-
non tilasa: jonga tähden IGsushuu-
ta nostat ylös unesta, Ylkä Christus
akist tule, ong's teil öljyä Lampusan'.

2. HERran etziwäinen armo Ih-
misten kantz kampaile, ruweten jo Al-
tin helmast, hamaan kuolin wuote-seen. Muutamat jo armo ivoitta kol-
mannella hetkellä, muutamat taas
jäljest tulee, kello kuuden lyödesä.

3. Wiel on armon owi awoi, yh-
dexännel hetkellä, wiel myös ICsus
palkan lupaa, yhdentoista lyödesä,
autuas otta ajast waarin, muista ai-
na kuolema, asti HERran Duomio
päiwään, lepää ilolla rauhasa.

4. HERra heikkoin edest' sotii ma-
stoin toisia kuolema, wiherjäisell
niityll wiepi, antaa armoo rukoilla,
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pukee sielun uusill waatteill, ussoll
rakkaul ilolla, ne on liiton Armon
merkit, tääl jo armon ajasa.

5. Autuan sydän aina walwoo,
bengellises mielesä, lEsus kunnian
kruunun lainc:, katowan elon MWä.
Hengellinen Morsian huuta, tlevpe-
last sieluan, armon woimall kaikki
muuta, kuin tääll' ajas' ahdista.

6. Ett' nuorudesia ajatella kuole-
man muutost, on asia suloinen ar-
mon tiel tääll mailman majas, tääll'
lyhyll ajall ei kotoa ei kaupungi py-
sywä meill, jong autuuden totuden,
meill edeskannoi tai tänäpän nukku-
nut matkamies, Armoja hän eli ja
heränvt oli, walwoi myös hengefä
kampaili.

7. Sen itze minull sanoi, hänelämans ajaas kus' armon elos wiel
waelsi, minun wanhembani rakkaat,
älkät itkekö, minun woitton on Tai-waas elawitten maas et ainoa olin
ja nuorena kuolin, se luonnon kyy-
neleihin kehoitta, waan armo zahengi ja herännyt tundo, sun uudes
luondokappalees, se rohwaise luon-
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non, ja wahwista toiwon, siin elä-
mäs kuin on lesuxes.

8. Wiel määrin kääntynet tekopy-
hät, luulemat myös kulkewans kun-
nian, iolL heräwät erän, ja nukku-
mat jälleen, sen tällaiset ihmiset duo-
mitan, tääl usiat myös käywät wiell
lammasten waatteill; ja owat jo
maistanet armost, maan kiusäuxen
ajall, ja pahoina päiwin, ustons
on antaneet sammua, josi' woisit
kohta, rukoill' ja langemuxest' nosta,
ja wisusti waelta taiwaan tiell, niin
armon auringo lesus Christus ottais
heit' kuollons turwin wiell.

9. Että wihdoin kost ilmasa hy-
minä kuulu, ja awarus wmpu jo
kuumudest, niin äkistä awataan duo-
mio kirjat, ja haudetcm edes
wakaisest, maa tulesta, hohta, wuo-
ret m Ma, Vasuna se pauha ja
helisee, duomwll kaikk kokoon koo-
tan> ja uskottomat ne wapisee, waan
»Mitut rawitaan taiwoan mannat,
sim uudes' lerusalemis, ne herkut
ei anneta mailman rannoil waan
itze korkias taiwasa.
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10. Täydellisys pyhvs wanhur-ssaus suuri on rawinto jokapäiwäi-
nen lesuxen woitto ja lesuxen kii-
tos on laulu alinomainen, lesuxen
woitto lesuxen ansio on öljy ihana

' waiwoisa, sen ristiin naulitun piina
ja kuolema, on lohdutus itze kuole-masa, D! laupias lesu, sun armos
on suuri yhdestä maan äärestä, niin
toiseen asti, O! suloinen lEsu, sinä
wihdoin myös korjat, ne oikeen kääm
dynet kunnian.

A M E N.

Töine n.
/ W. k. Moni Awioskäffy, laita, ,c.

i. Ihminen täs mailmas matku-
sta, waelda kuin peroinen lennos,
ei kuolema meit kauhista, jos elä"'-,
me HGRran pelwos, me Jumalat
aina kiittäkam, ja Fesusta myös
ylistäkäm, hän on meidän edestänkuollut.
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2. Kost Adam ja Eva syndin
langeis, silloin jouduin me kuole-
man waiwan, Mu meit ijankaik-
kisest fangeis, ei ollut meil perinöt

Mutt lesus Isäns tahdon
täytti tääl, ja kuolli edestäm Ristin
pääll - sentähden olkon hänelle alati
kiitos.

3. Koff lesus synnyt Bethlehemis,
waljun wajan loukkas, silloin ihmi-nen ol' synnin kaut solis, makaisim
me helwetin joukos, mutt lEsus
kohta lapsudesans, pois pakeni yn-
nä wanhembains kans, lepytäxens
Isäns hirmusta wiha.

4. D kuinga mond' tuhat leiwi-
flät, on ihminen welka HERral' ei
maramat jätet pienindäkän, lesus
sowit Isäns kans kerrat, kosta hän
kuoli Ristin pääll, silloin ihminenwapax pääsi täal ja kutzutan nyt
Taiwasen Lapsix.

5. lesus näin huuta meit suloiset
aänell, tulkat tän ihmiset kaikki
käändäkät puollen mailman ääret,
teit werellän lunastin ratki, helwetist
olen minä teit ostan, piinall jakuo-
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lemallan nostan, mix karkat o ihmi-
nen tygöän niin kauwas.

6. Ihminen lesust wastapi näin,
hengell' ja Lihall' on riita, Perkell
käändä katzoman omena päin, sen
on hän fiton kiini rindaan, omena
lesu pois katkais, sen nuorat ja
juonet pois ratkais, niin taidam me
sinua alati kiittää.

7. T> ihminen ajatteles pääl, kuing
mailmas käydä mcchta, ennen kuin
kuolema käsittä tääl, kuka silloin ede-
stäns wasta, kost ihminen lesuxen
hylzäpiin tiell, silloin Perkelet kiini
ottamat siel, ja wiewät ijankaikkisest
Pimiän alhon.

8- Kyll Naamat' mones paikas
kertoille, et syndi on kauhia kappal,
se ihmisen lesuxest eroittanne, Sielun
ja Ruumin ijankaikkisest tappa, O!
ihminen muistele piinani pääl, niin
kauwan kuin sinä elättää!, niin saat
Taiwan ijankmkkiset perii.


