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Koffn Poikmnm Nuorukainen

Udrian UapPius,
PiMNisen

tmsielernuM
Manhcmbmisa )H
Muilman hnwsm ättt, Ia silhen oi«
kiaan I'än Maalaan Taiwaseen ylös
otettin snni Kolmandena Kymmenen»
denä Piimänä Syns Kuuta, Wuonna
kowan kuoleman

ia kamraure», flNllta

Kokosnpandu
Thomas Ragwaldin Pojalba.

Weis. kuin: Ihminen jong' Jumal' loi i».
Päämies Icsust kumarsi, Kosta poika sai,
rästi, Pyyn altto tuleman, Poikastansa

auttaman.
2-

Isä sm us

juttele, lesus

nuhtele,

Uikoon oikiaan johdatta, Tuiums tähdell'

wahwista.

3. Ettei tainu

bawaita, Kuinga lesus pa«

rata Woipi samas paikasa, Hänen oman
lapsensa.
4. lesus yhdel sanalla, Isän usson way«
wista, Menee kotio tomosa, Löytä Lapsens

elosa.

5.

Niin

5. Nii>l myös wielä «vanhemmat, Snd,?,
«neensH lassewat Kosta lapset kiwula, Olval

kuoUilit.nldisa.

6. Jos he siinä' siwusa. Lapsens edest ru>
koilla, Taidais hartaat halulla, Pyhän Hem
gen woimalla.
7° lesust alas tuleman Joka awun suu<
rimman, anda sairaudesa, Koria tygöus
tuollesa.
poikainen, Pilli lapsi rissui»
8. losa
nen, Oli suures tu>?asa, Heltgen rlutumu.

xesa.

Jo ne wihät lapsiset, lotk ei snndi
tehnehet Ole ehdost omaiia, Mallia kuollon
9.

tulkista

»o. Kuinga pal oenämmin,

Mahta kuol<
rundo, ahdista Iial»
lo suuremmin,
ligi kowttta.
ii. Sill me wielähuomaitzem, Jos me

peräin aattelem Kuinga owat muutamat,

KuoUesansa

pllhumat.

12. Pyhät
hurssat sieluiset, Waick on
Herran omaiset, Wielakin se tapahtu, Mutt
on meildä salattu

sin

Jos mä Hengen woimalla, Taidai»
wiel iuteila Nilst kuin suruttomudes,

,3.

Kuole sonnin sitehes
mailmast. Jotka syvstck
,4. Pojes
maistamat, Kuollon kowan mainitun, Syw

nm palkan ansaitun.

»s.Waie»

»5 »s. Waicka ruumis hautahan, Wiedfn
>l soriast muldahaan, Kuiteng' maa dänd ah<
dista, Jos mck puhun niin kaulusta.

«s. Sill' ett' kirott' liha se, Niinkuin
m liwi porise, Joka wedes ollesans, Kumu».
desta halke kans.
,7. Silloin maa se siunattin, Kolks
ll>
,s Cttristus haudattin, Duomittu waan raut»
kmnen, Maasa tutkan tundene.
i« 'B. Walitta ain itzeensH, Niinkuin olis
l> henaesil, Että paina pakotta, Pyhä Mul«
ll>

da ruumista-

>i
Heidck: Sieluns soisswat, Että ilckt
n saisiwot, OUa Duomiol tulemat, Hilloin.
»?-

lvaiwat alkawat.

20. Ei he enä helwetist, Ulos tulis hir,
I» muisest, Ruumistausa ottaman Herran wi»

I«

e

has

palautan,

SM' he wiban kuumudest, Hohta
I'pikotaiM, Niinkuin rauta mlesa, Pu«
naisesa ah.osa.
,
Mutt' ne Puh't Steluilet, Hala«
t wat zuur toti<st. Siellä Taiwan pidosa
21.

,

Herran

tykön

ilosa.

Ettta' pidclis plckemln, Omasruu«
mis eUmen, 2)n< sijäll käymähän, En»
gelein kans elamisn
l 24. Ah! en taida kinoitta, Todella sit'
«iloa, Kosta yri läpsinen Alan perast pit«

<

2,

,

k»iisen.

/

25. Kohtaa rackat Wanhembans, Ylkä
Morsiamenkans, Eli ystäw' ystlwäns!
kans.
Palwe ja myöspalio
suurembi, Tuhandia
26. Mutta
torkembi, on se ilo olewa, Kojk on yhteen
tulema.
27. Sielu kanssa lesurcn, Sulhaisenla
suloisen, Jota suurezt rakasti, Ustos he»,

ges ha lain.
28. lesus M iloinen, Lastens ka! ssa
suloinen, Anoa ilon ihanan Kirkkauden
kunnian.
29. O! sit' iloo ilMna, Kuin on T»'-

/

wais olewa, Pnhä! lapset laulamat. Hcr>
rall kunnia pcnchawat.
?o. TantfliU lesust kumarta, Kruunu
e«Z'sa lttl?asta< K det yhreen paukutta,
Pyhäin kumi kumahta.
31. Kmku!l, Heliä!! harpu"a, Weisa
soitta Ma,uMa, Hnpva he nun ilosta
Toinen toilens kehoitta
Z)linamän Wanhinda, Isacl Her,
raa Ie usta, .Mws Pyhäin KunillgaaU'
LuoiaU, KaiMwaldiM'.
?? Että Duomioll oikiall, Saatta mei,
t' korkiul!, '3vgöfts ijät ilohon, Kunnis

h.meU' olkohon.
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