NtlMinen Zältimmsto
Costa Poiminen,Nöorucainen

NdlillnßäpptuZ,
cowan cuoleman taistelemuxen

ja campauren cautm Wanhembansa ja
Mallman dywasti jätti, H, fijben otti»
'

aan Isan Maahan Taiwaseen ylös otet-

tin,

sinä Colmandena Kommenendenä

Paiwana

Syys-Cuusa, Wuonna

1763.

Cocoonpandn

Thomas Ragwaldtn

Pojalda.'

Wastaudesta Prändätty.'

W. c. Ihminen jong' Jumal' Ki

lc.

lEsust rumarss, Cosca poicel
sairasti, Pyyss alas tuleman, Poi»
castanja auttaman.
vN?
2 Isii surus juttele, lEsus händä nuhtele,
Uscoon oikzaan johdatta, Tunnustähdell wah,
wijta.

z Ettei tainnu hawaita, Euinga lEsus pasamas paicasa, Hänen oman lap«

rata Woipi

sensa.

4. lEsus yhdel sanalla, IsFn uscon wahwi«
sia, Menee cotio toiwosa. Löytä Lapsens elosa.
5. NilNmyöswieläwanhemmat,Sydämeen<
sä lastewat Cosca lapset kiwusa, Owat cuotlil,,
taudisa.
6. Jos he siinä siwusa, Lapsens edest rucoils
.

hartaal halulla, Pyhcln Hengen
lEsust alas tuleman loca awun suurimman, anda sairaudesa,
cuo^esa.
8 losa tämä poicainm, Pilti lapsi liscuinen,
Oli mures tuscasa, Hengen riummurela.
. 9. Jo ne wahät lapsiset, lotc ei syndl tebnehet
Ole ehdost omasta, Maista cuoUon calkista.
io. Cuingq paljo enauunin, Mahta cuollo
suuremmin, Sullo, rundo, ahdista IMisii co»
la, Taidais
woimalla,
?.

wiM

n.

»l. Sill me wieU huomaitzem, Jos me pe<
räan aatteleM/Cuinna omat muutamat, Cuol<

lesansa puhumat.
Pyhät hurscat lieluiset. Waick on HER<
ran omaiset, Wieläkin st tavahm, Mutt o»
,«.

meildä salattu
!>.los mä hengen »voimalla. saidaissn
wiel jutella Nilst cuin smuttomudes, Cuole
synnin sttehes,
14. Poies

Synnin
siawat, Cuollon cowan
palcan ansaitun.
15 > Waicka ruumis haut,han, Wiedän corjast muldahaan, Cuiteng' maa händ ahdista,
Jos mä puhun mm caubista.
Sill' ett' klrott linase, Nisncuin kiwi
porise, loca, wedes ollesans, Cumudefta hacke

cans.

17.

Silloin maa

se siunattin,

Chrft

stus haudatkin, Duomlttu waan rauckainen,
Maasa tulcan tundene.
18. Malitta ain itzeensä, Niincuin olis hens
gesä, Että paina pacotta Pyhä Mulda «uumista.
19. Heidän Sieluns loistwat, Että ijät saisiwat, Olla Vuomiol tulemat/ Silloin waiwat
alcawat.
20. Ei
helwetist, Ulos tulis hirmuisest.
Ruumistansa ottsman HERran wihas
tnan.

2i. Sill'he wihan cuumudest, HoM läpi,
cotaisest, Nijncuin rauta tttlesa, Punaiftsa ah-

joja.

22. Mutt'ne Pyhät Sieluiset, Halawatjuur
totisest, Siellä TaMn pioosa HERran tykön
ilosa.
«z^.

23. EttF pidäis ps6sem?n, Omas ruumis e«
lsmen, Ma Wll kaymchän/ Engelein cans
«lämcicin.
»4. Ah! en taida kinoitta, Todella sit' iloa/
en.
Costa yri läpsinen, Ajan persst
rackatWanhembans,
Cohtaa
MäMoro
25.
siamencans, Eli ystäw' ystäwclns: Palwelja
myös cans.
25. Mutta paljo suurembi,Tuhandia cor«
kembi, on se ilo olewa, Cosc on yhteen tulewa,
2.7. Sielu cantza lEsuren, Sulhaisensa su«
loisen, Jota luureK racasti, Uftos henges halaisi.
28. lEsus Im iloinen, Lastens cantza suloinen, Anda ilon ihanan Kirckauden cunnian.
O! sir iloo ihana, Cuin on Taiwais o,
lewa, Pnha'! lapset laulawat, HERrall cun»
nia pauhawat.
5-. Tantzill lEsust cumarta, Cruun;, päasH
bullasta, Mdet yhteen paucutta, Pyhäin cuori

cumahta.

31. Kurkull. Heljän' harpu"a, Weisa soitta
Urau'l!a, Hyppii he niln ilosta, Toinen toi»

sens kelwitta,
Vajttn än Wansiwda,
Isssusta, Ki

Caickiwolvia
corkma,

Isckck HERraa
ws Pyhiin Cuningaall' Luozall,
'.

Tygons ijat ilohon, Cunnia hanch'

vlcohon.-

LOPPU.

