
F<s
3- A.

NTUWÖ
Lapsille >

MMM Kansasta.
AMMdii»

Möv.

TURUSA,
PränNtty WuoNW iMI



2 Cor. 8: 21.

Me ahkeroitzemme sitä kuin kunnmllinm
on, ei ainoastans Herran sdesä, waan
myös ihmisten edcfä.



Ensimmäinen Laulu-
Hcrämisestä aamulla/ ja ylösnousemisesta.

Taitan weisata koin: Taitauiaiiien Talo»-mieZ.

V. I.

kulta Aipsem!
llman Kassn Kylllmeni'

Tottelemaan. Kuule
Koko wirsi, puolesta
Ala Kuoli unesta. >

Kutsa wiimein tulee.
V. 2.

Nijnkuin Lindu orrella,
myössin, puhtella,

IlMs totuttapi,
Iliuan muita heramaän.
Nosteensa elpa hän

kravi.
v. 3.



v. 3..
K>MS herat unestas
Oouse kohta wuotestgS,
Hla wiwyttele
Piru kavpi ymbäri,
Poikia ja. tyttäri,
Gyndtjn haukuttele.

v, 4,
Pejttos, Ann on
Tuolla sängyn,
Ifte ylös laita.
Itze oljet ojenna,
Sta riepu rakenna,
Mti lapsi taita.

Toinen Amin,
Ruumiil holhomisesta^

Taijan w. t. Vlös ftli»!i >a l^

V- I.

Wossas nyt peittelit sian,
'öHs Jouduta, kultani, pian
Jällen ehias ruokkomaan.
Näetkös, Mukin kana,
Herättyänsä hän mana,
Itze, itzenft holhoMglu

Höy,



Mnv

Hörhamet- suorart ptocka«'
Pphki ja hiwutta nockaa,
Natiri kaunista muotonsa.
Ia pikkn eistangin poika,
Rnnen kuin etehes loikka,
PN hän jo pyhtinyt tstswonsa<

V< 2,

tzapss ei tarwitze kutsa.
Ilman hän ltzensa
Ensin pistäpi kupillans
Sagwista puhdasta mttä,,
Suhunsa rnyppapi, että
Sun on tamma; ja sormillaniHambansg hjesta ja holho;
Pljn ei tee phtäkän kolho

kultaisen suuhaiseen.
Nut hän jo nemanfa nyhki,
Silmänsä pesee ja pyhki.
Puhdgs on kulta lnuruiftn.

v. 3.
Mto hau harjangin
Kartapt kamnstt
Saaweia« sangnjä, patoja
Täit, jotka puyewat lasta,
Hasiapi pois koko maasta <

Nappa silsta pahoja.
Kännillä K nnpalla panee



v. 4.

Mammakin, mitä hän saane,'
Lautaan. Kilti on anett,
Paa ombi pulssia

nyt pukepi pallens»
Kilti lapsi on kaiketi.

Kolmas Laulu.
Jumalisista ajatuxista, herämisen ja M<min holhomisen alla.

Täit,» w. l. Ole Sjelun ikinen :c.

V. I.
kulta! tiedä se:

Mitä sinä teet, nijn tee
Kaikki, Herraa palwellen,
Hänen Kaswoons kcchellen.

v. 2. ,

Joka sano: ettei Hän
Huoli meistä vhtätan;
Se on paha ihminen.
Häijymbi kuin syntinen.

v. 3.
Ma Sinä woiwuta
Kostan tata totuutta:
Herra on, ja Eläwa,
Sydametkin silm^wä.



v. 4.5
Heratesas kultasen,
Nosta siclus tauvasten,
Kädet ristis, pelwosa
Nain sun aanes torgotat

v. 5.Sinä, minun Jumalan?
Rayoit mua »natejan.
Ölkon Nimes kijtetty!
Cahtos mna täytetty!

v. 6.
Tainnllinen Isäni?Rnnle nikoujtani:
!Nnn ja kaikkein puoleben
Rayo, Poikas Ntmehenl

v. 7.
Mutta waltä, lapsi Sa.!
Ettes sitten pölähdä,
Pahain lasten joukkoihin
Kelwottomijn menoihijn.

v. 8.
Merc, peje silmias;
Ia nyt muista syndymas,
longa lesuS puhdisti,
Kasten wedeS uudisti.

v. 9.
Harja ?lnun hiurias,
Mutta muista lesustaS,

Sinun



Gittun hjuxes edestä.
Hänen, tjukkui wetestäi

v. tc>.
paidan sadcsni

Eii wlMein walMistta;
Huoka: lesu opeta,
MuN töyhaä watew.

v. n.
Joka tasna lulnalan,
Näm jo oppi mnistnlttaan z
lesus handa siunapi,
wsten lapset nndapt.

Neljäs Laulu.
. Terwchtämisestä.

V. I.

Ula pelka outoa.
tohti sanoa:

Hywä
Hrumattapi nätistä,
Poika otM äktstä
PäastansäkiN lakin.

Mutta ennen kaikkia,
Terwehtäpi omia,
Kulta, silvottuna:
Anda kättä HaataM
Koko sylin Mammalle.
Molemmat ne sjuttaa.


