
Thristillinen Mfimuisio
Cosca Poicainen Nuorucainen

ffdrianWppills,
ittkäUisen cowan cuoleman taistelemuxen ja

cautta Wanhembansa ja Mml-
man hywasti jätti, Ia siihen vikiaan

Isän Maahan Taiwaseen vlös olet-
tin, sinä Colmandena Kym-

menentenä Paiwanä
.Syvs-Cuusa,

lWuonna
I?6Z.

Cocoonpandu

TVomasßagwaldlnPojalda.

Präntätty TUNUSA



N), c. Ihminen jHNI' Jumal' loi! lc.

lEsust cumarsi, Costa poica sai,
/HM rasti, Pyysi alas tuleman, Poicastansa.

auttaman.
2. Isäsurus juttele, lEsus handä nuhtele, Uscoon

oikiaan johdatta, Tunnustahdell wahwista.
3. Ettei tainnu hawaita, Cuinga lEsus parata,

Woipi samas paicasa, Hänen oman lapsensa.
4> lEsus yhdel sanalla, Isän uscon wahwista,

Menee cotjo toiwosa, Löytä Lapftns elosa.
5. Nijn myös wiela wanhemmat, Sydämeensä,

lasicwat Costa lapset kiwusa, Owat cuollin»taudisa.?
e. Ids he siinä siwusa, Lapsens edest rucoilla, Tai-.

dais hartaal Pyhän Hengen woiinalla,
?. lEsust alas tuleman loca awun suurimman',

anda scuraudesa, Coria tygöns cuollesa.
8. losa tämä poicainen, Pilti, lapsi pistuinen, Olisuures tustasa, Hengen riutumuxesa.
9. Jo ne wähätlapsiset, lotc ei syndi tchnehet Ole

ehdost omasta, Mailta cuollon calkista.
10. Cuinga paljo enämmin, Mahta cuollo suurem,

min, Sullo, rundo, ahdista, Ijällisu cowltta.
il. Stll lnc wielä huomaitzem, Jos >ne perään aat,

tetem, Cuinga owat muutamat, Cuollesansa puhu<
MtU, 12. 'PY'



12. Pnbät hurscat sieluiset, Waick on HERran'
omaiset, Wieläkin se tapahtU/ Mutt on meildä salattu.

13. Jos mä Hengen woimalla, Taivaisin wiel iu-
tella Nijst cuin suruttomudes, Cuole synnin sitehes,

14. Pojes tästä mailmast, lotca syystä maistamat,
Cuolion cowan mainitun, Synnin palcan ansaitun.

is. Waickaruumis hautahan, Wiedan coriast mul-
dahaan, Cuiteng'maa händ ahdista, Jos mä puhun
«ijn cauhista<

,6. Sill' ett' kirott' liha se, Niincuinkiwi porise, Jo-
ca wedes ollesans, Cumudesta halke cans.

17. Silloin maa se siunattin, Costa Christus hau-
dattin, Waan st duomitt' rauckainen,;Maasa tuftan
tundene.

«8. Malitta ain itzeensä, Nukuin olis hengesä,
Että paina vacotta. Pyhä Mulda ruumista.

iy. Heidän Sieluns soisiwat, Että ijät saisiwat.
Olla Duomiol tulemat, Silloin waiwat alcawat.

2c>. Ci he sna helwetist, Ulos tulis hirmuisista Nuu-
mistansa ottaman HERran wibas palaman.

21. Sill'he wihan cuumndest,Hohta läpicotaisest,
Niincuin rauta tulesa, Punaisesa ahiosa.

22. Mutt'nePMtSielmstt, Halmvatjuur toti-
sesi, Siellä Tauvan pidosa HERran tykön ilosa,

23. Että pidäis pääsemän, Omas ruumis elämän,
Vnnä siläll käymabän. Engelein cans elämään.

24. Ah! en taida kirivittä, Todella sit'iloa, Eosca
yxi läpsinen, Aian perästpickäisen.

25. Cohtaa rackat Wanhembans, Ylkä Morsia-mensa cans, Eli ystäw' ystäwäns: Palweljamyös
Isändäns.

26. Mutta palio sui«embi, Tnhandia iorkembi,
On je ils olewa, Col.con yhte«l tulewa,

27-Sie-'



.2?. Sielu eanffalEsuxen, Sulhaisensa suloisen,
Jota suurest racasti, Uscos henges halaisi.
> 28. lEsus Isä iloinen, Lastens can§a suloinen,
Anda ilon ihanan Kirckauden cunnian.

29. O! sit' iloo ihana, Cuin on Taiwms olewa,
Pyhä! lapset laulawat,HCßrallcunniapauhawat.

zc>. Tantzill lEsust cumarm, Cruunu päasa cul,
lasta, Kädet yhteen paucutM/ Pyhäin cuori cumahta.

zi. Kurkull, heljäli' harpulla, Weisa soitta Urguil-
ja, Hyppa he nijn ilosta, Toinen toisens kehoitta.

32.Wstäman WanhindaHsääHEßraa lEsusta,
Kytos Pyhäin Cuningaall' Luojall, Caickiwaldiall'.

33. Että Duomtoll oikiall, Saana meitä corkiall,
Tygöns.ijät ilohon,Cunnia hänell' olcohon.

LOPP.U.


