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«Rullakin työllä on tekiä taalla
nnlllangin päällä:

siitä on huokea huomatta Herran
kaiketi kerran,

tundea maassakin maailmanLuojan,
turwan ja suojan.

Luoja suuri kaiken luonnon
teoistansa tunnetaan,
jolda hengi hywän suonnon
tundohomme tuotetaan.

Onnen lahjat osaksemme
Laupiaalda lainataan,
joista wero weljellemme
maailmassa maksetaan.

Mies on maassa maimoinen
kuuluisambi kuolemassa
aina niin kuin auringoinen
laweambi laskemassa.

Rikkaus on riemutoina
ollut muinen muutamalla,
oppi wasta werratoina
tawarana taitawalla.



Miehen MM järki,
niin kuin kowa kärki
toimessa ja työssä tunnetaan;
tähden lujan luonnon.
sulan hywän- juonnon
anvo meille aina annetaan,

Irstainen ilo ei mitäkan maksa »
eikä se hyötyä jaella jaksa;
riemu on rietas ja hmvitus halpa
joka ei myös ole synnille salpa.

Jäljet kungin kunnollisen,
työt ja toimet tunnollisen
tulonansa tuonelaan
muilda wielä muistetaan,

Ilman indoa hywyyden,
paitsi pyyndöä pyhyyden
smbi usko uupuneena,
»valistuskin waipuneena.

Ihmis -parka ilman alla
alahalla!

kostas kuljet kuolemaan,
ehdi elo tuonelassa

tulemassa
toiwon kautta tundemaan.

Konstilla on korwa luotu^
silmä sielun ikkunaksi ,
järjen walo wasta suotu
ihmis-kunnan kunniaksi.



Wiisas wielä wainottaisft
järjeldänsii jäykistyy.
niin kuin köysi kasteldaissa
jäykemmäksi jännistyy.

Keittämällä kattilassa
piti terwasta tuleepi,
rinnassakin riehumassa
paha paatumaan rupeepi.

Jos maailma on ahdas aiwan
niin siirrä toiwos tuonelaan;
näin woitat woimatakin waiwan,
woit olla walmis kuolemaan.

Mendyämme manalaan,
tullen sieldä tuonelaan,
turha ombi työmme laatu
oman woiton syystä saatu.

Ehdon synnin sywät haawat
owat pahat parandaa,
heikot Herran armon saawat,
joita rikos rasittaa.

Vaelluksen waiwalloisen
liewittääpi luja usko,
eltä toiwo elon toisen
ombi onnen aamu-rusko.

Peto, jota peljätään,
raateleepi raajat waan,
syndi, jota syleillään,
saapi sielun hukkumaan.



Ihmisten omalla ilkeydellä
riemu ja rakkaus raiskaillaan,
knnnian kukka ja hedelmä hellä
häpiän hallalla haaskaillaan.

Laki tuolla tuonelassa
tulemassa

täälläkin jo tunnetaan :
että ehdon rikoksille

riettahille
kosto kowa annetaan,
heikolle ja horjumalle

huolewalle
armon helma awalaau.

Pahalla ja paatuneella,
synnin syistä saastuneella
ombi elo ensin nurja,
sitte kuolo sangen kurja.

Epä -luulo, turha täällä,
tunnon turmeleepi,

mammonakin maamme päällä
wiepi, wietteleepi

hengen hellän harha teille
kurjin kulkemassa,

tuopi wielä tuskan meille
tuolla tuonelassa.

Koska sydän syudisella
paulateinä pahenee ,
mm jo nimi ihmisellä
auvoZtansa alenee.



Kuolewaiset! kunnianne
kurja meno kukistaa ,
niin kuin halla nutullanne
kukat kaikki kallistaa.

Miehen anvo ombi arka/
jota joka poika parka
warahin jo warjelkon,
suurimmasti suojelkon.

Wäärän woiton wietellessä
häijyn lailla hääritään,
säilymähän sydämessä
synnin kärme kääritään.

Jos ei ole oikeutta
sydämessä syndyneenä,
niin on wailla walkeutta
järki wielä jähtyneenä.

Herran hengi walwöwainess
tuopi meille menestyksen
niin kuin päiwä paistawainen
wielä walon, lämmityksen.

Autuasta aikanansa
tundo tielle johdattaa, '

ennen kuin hän kuolduansa
kaiken onnen kadottaa.

Kalma yhtä kauhistaapi
tullen tääldä tuonelaan,
toiwo toista lohduttaapi
kuljettaissa kuolemaan.



Synnissä syndylcht /

pahassa paisunut,
ehdolla eksynyt,
uskossa uupunut,

joka ei Jumalan sääudoä säästä,
ei taida taiwahan portille päästä

Joka, julma juonissansa/
ei nyt säästä eläwää,
ei se luota Luojahansa,
tonvo toista elämää.

Ajattele , armas weikko !
ehkä olet ollut heikko
täällä töitä täyttämään,
että Luoja kaiken luonnon
tähden henges hywän- juonnon
sielus siirtää elämään.

Herran suosio on hinda
meille hywästä menosta;
riemastuupi lapsen rinda
hywän isänsä ilosta.

Armosta elo aljetaan
onneksi olennoille,
armosta aina kuljetaan
autuuden asunnoille;
waan jonne wasta joudutaan
ja kunne kukin kutsutaan,
kuin sieltt säilywäinm
on hywä, hedelmäinen.
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