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OBOva tuli Tuonen Päiwä,
Päiwa musta ja pimiä,

'UV Paiws paiwista suruisin,
Päiwä caikin caiwattawa,
Jona cuoli Kitkoherra,
Prowastimme Pappilasta,
Urhollinen, Uscollinen,
Wiela paras Paimenemme,
Oikia Opin Isamme,
Seuracunnan seinä Wchwa.
Custa nyt sanoja saanen?Sanat suuhun seisahtawat.Sydän on surusta syöty,
Silmät wesin
Itcu äända ennättäpi,
KMstyttä kyneleilä;
Tok' on mieli murhelliuenMulla RuMi ruweta.
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Jota laulan Lapsilleni,
luwalaisillen Julistan.
Wuona tuhat, sata cuusi,
Cahdexan tymmendä yvi,
Saatin, s» hywä sanoma,
Jona ensin illmoihin

Wainaja waoaisna,
Alämahän ilmaffuwi.
Tuolla Newan Niemen pääsa,
Ennen InZerin rmalla,
loss' on nyt Waldas-Wcksjän,
Dctarin-Pori pyany.

Zsa, ihastui,
Äiti rielMun riemal^ti,
Saatua taman Dan,
Lapsucajsen Herran Lahjan.
Saatettin sanalla Herran,
Cansa weden Castchesen.
Wiel' oli marsin wahZincn,
Wiclä nuorna nuorucaisna, .
Tartu» kijni kirjan töihin,
Alcoi Armosta Jumalan,
Etsiä etmMl Micstcu,
Oppcimtttcn opetusta,
Kaki salmen säapuilla;
Wuota cuusi Wijburissi.
Tuowa TurMmn tocaisi; . ",.,-„

Tuola miesten muiden cansaj
Wielä wuota caxin nälja,
Wiriasti, wickWi,
hukein kirjat Luscmellen, " '
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Että taistellen tawallg
Otti ohjarct opilda,
Ohiaxet ylon jälniat,
loila tiesi tietä käydä,
Tiesi muita ticllen wieda.
Sitten palidin Paimencxi
luwalaistcn laidumellen;
Ensin Cansan Cappalai>ex,'
Isan eudiscn esaifa,
Kircoiherran Kijtcttäwan /

luwan Ililkiscn Prowasciu.'
louga sirsihi Man,
Kircohcrrari Helähti:
Cohta coroiti Jumala,
Prowasiiri cuuluisari,
Vli coco Kihla,.ulinan,
Vli perityn pitä>an,
Jossa coco cuusi wuota,
Päale ucll,ak!)mmcnesta,
Ruoki sielut runsabasti.
Haki nmöffln hengen herckut
Loppumata lalimaileufa:
Pani sielu pareaisiAcn
Etchcn ijaiftn Elon,
Talon Taiwahan tawarat.
Ei oi' miestä wcrratoinda:
Harwat toki hawaitahan,
lotca werraxi wcdctyt,
Rinnalla Nipiemmat owat.
Herran sanan ftrnamiefi
Oli wauca ja wakewa:

Taiwutt'



Taiwutt' Taitamattomatkin,
Lijcutti je lasten mielet.Herran sanalla herätti,
Opin oikian osotti,
Syndisillen si)ngiöillcn,
Käänsi catumattomia,
Paatuneita palautti.
Wiclä noita Nisiureita,
Rascaasti rangeeli:
Rangaistuxet, curiturct,
Usiat Herran uhcanret
Silmän etehen osotti,
Ia sen Duomion tulcwan,
Tulen Helwetin tulisen.
Wan jos näki nasndywiä,
Itcu suita Ihmistä,
Muutti lohta kielehensä,
Löysipä suloiset janat,
tohduluxet lohdulliset,
loila itcun esteeli,
Kynelet kylillen Mi,
Ilon istutti majallen.
Itz' ei etzinyt iloa,
Hehkunut ei heckumata.
Oli walpas, oli raitis,
Kijwas kinonsa menoisa,
Wiran töisänsa wiriä,
Ei sen säwy lMytellutt,
Tutlesa tuwan sisällen;
Rauhan sanomat suloisetTiesi tuoda, toiset wiedä; ...
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Eikä cowin cortftellut,
Tulisi huonon cuin hywängin:
Puhsuotti, toisen audoi,
Nauw sunlla simttumata.
Ei se hakenut halulla
Tuota moruwaist' eloa;
Sopi senraennnan eanft,.
Eipä käynyt käräittä.
lunrutti Inlualiftmta /

Ikäwöiden istutteli.,
Sanan sicmeildä sywällen,
Sydän waacoihin waiotti
Cotona että kylässä,
Kilwoitcllcn Kircoisessa.
Muistan wielä wijmcls kcrran,
Cuinga Paasiona puheli,
Tuonoin Tuona ncliändenä/surcn Herran.
Wuositpa Möngin silinät,
Putois postillen pisarat,
Waica Wanha Waiwaloinm
Candamalla tannettihin,
Nostettihin nostamalla,
Vlös vyhäan saarlia paicaan,
Tiesipä st Tcrweydcn,
Tiesi Tawat tandihingiN';
Wan ci siri seisahtellut,
Eikä tauwonnut tacaisin,
Tustitellut Tuscan qlla,
Ristin cuormansa cowimman;'
Eaicki kärsi, caicki woUti,

Kärsi



Kärsi kärsimättömätkin.
Tätä mainitan tawalla
Wielä lasten lapsildamnm,
Että tähän Templin lietti,
Kello Tapulin kedollcn:
Wielä war.n waiwaisillenRahat raucoilen rakensi.Muistan wiela muinoisia
Aicoia weri Wenajän,
Cuinga siilon seiso miessnä,
Seisoi cuiu seinä sakia,
Seuracundcmsa. säwillä,
Puolda Perhensä piteli;
Säilytti monelda selän,
Wielä weren wiattoman;
Waicka itzc ennen muita
Saatin silloin saalihixi,
lojta cuitengin JumalaPäästi pääjä puolen wuoden.
Man ei pääsnyt pästämallä,
Tuonen Tuiman Tungemusta,
Cowan cuoleman käsistä.Itzeppa hywä Jumala,
Courat cuoleman kewensi
Että jätti jähywäiset, .
Monet siwun siunauxet,
Lapsillensa, Laumallensa;
Itle Luoxe Lunastajans
Käänsi cohta eulkemahan,
Toiwoi tuone tullaxensa,
luhlillen Jumalan Pojan.
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Tuonne tulikin todella,
Joutui luolu wicrahaxi.
Tätä me nyt nystytcllen
Malilamme waikiastt;
Tätä Pappein parasta,
Hijpacmman cunniata,
Kircko cäusa caipajapi;
Lammas lauma laitumella,
Huutapi hölöstä culcuin,
Parcuwat pahatkin lapset,
Emba luule luonosani
Toista tuleman hopulla,.
Tämän Hän aarehent,
Parembata paimenexi
Imvan »naiden männistöllen,
Cosc on mennyt taiwan maille,
loca cauwan caitzi meitä
Hollhoi hywallll kädellä,
Oli M Isänlainen;
Wan jo että wanha waipui
Lapset Lasten Lasten cansa,
(Joita on osari ollut,
Vicin yhtehen lukein,,
Neljä wiidcttä kymmettdH )
Itcu suula jurcutellen,
Tyhjäx sian tunnustamat.
Ole cuitmgin JumalaIsä Isättömillengin.
Pidä huolda huoneesta
Henan tempelin legoista',
Anna jana fastM» cansa/



Olla wasiakin opivil
Mene nyt Isäsi maalle,
Mene ranhasa Jumaliin,
Mainittu hywan Nimclla,
Eläisäsi, Cuolmasi,
Meildä, meidän Lapsildamme,
Polwi polwclda peräti.

jos menet josipa mennet,
Heitä mcilcn mantelisi.
Herran Hengi olcon cansam,
loca sauMnnmc olisi,
Wiela wijta ti<« ohessa
Täaldä meidän matcnstaisa,
<Tääldä mumaisa majamme
Kuosan laidorcit peräästä, ,
Ettcl tuolla tnonclassa,
Molla Taiwaan talossi,
tulisimme tuttawiri,
Vhtecn Jällen Yhtyisimc;
Saisimme -Sinua nahda
Ilos ijancaikisessa,
<Tuola Pyhäin parissa
Oman Isämme majassa ! I :

* 2.Runing.Rir.2:v.i3.
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Seurawmsit sairanrucou'
ret owat Herran Prowasti
wainan käsickinasa löydyt/
yaneldä itzeldans sairauden
alla cocoyon pandut:

Istn Jumalan tygö.
Jumala taitvalli-

ncn Isa/ mma sinun köy-
hä lapscs macan tasa minun
tauti-wuotetzani juuresa wiyeli-
aisydcsä; ja toiwon/ nijn cuin
rastas työmies/ lepoa/ ja
päastnpaiwaa. Minä olen o-
dottanut sinun apuas/ ja mi«
nun wiheliaisydeni on cuiten-
gin rastaöammart tullut. Ach!
kaannä stjS smuas jo minutl
puoleeni/ ja elä enämmin pei-
tä caswoas minulda. Mn»m
Mmmmi ahlHus onsangen

suuri/.



suuri/ catso minun wiheliai-
sytlani / ja anna minullm caic-
ki minun syndini andexi. An-
na minun itkuni ja tvaikttol-
tzemistni sinun corwis tulla/
ja finun sydämmes wiekua lau-
piuteen minun cohlqni. Lie-
tvita minuu cuormani/ ja an-
na Minullm karsiwalisyttä/ sij-
Va'n asti/ cuin sinun aicas m»
le minua taälda tygös cuhu-
man ja ottaman. Sinä olet
minun Jumalan ja Isani/ si-
nä tiedät ja tiet/ mitä minun
ajalliscxi la ijancaickiscxi Kotva-
seni parhain sopia taita / Amcn.

Jumalan Pojan tygö.
MMnun lEsuMi/ sinun«W tygös minli pakenen ta-

minun Si-
Nti



na itze parhain tiedät/ mm.
ga suuren tuskan pilckan
ja walwan sinä minun wal-
waism syndiscn täyden kärsi-
nyt olet. Niin laina sinä mi-
nullen karsitvalisyttä taman ah-
distuen alla! Anna minun
ainoastans sinun hawoihis tms
wata/ ja ne olcon minun syn-
din pläsien. Elä anna minun
sinusta lvilpistella/ mutta au-
ta/ Mamina tvacast sotia mah-
datstn/ ja wijmein sinun ty-
gös ijancaickisen ilon tulla tai-
daisin/ Amen.

PyMn Hengen tygö.
muchellisten/ lohdu-

MZ tus/ ja wllieliäisten wli-
kelvys/ eilci minua ylönnnna,
mum wahwlsta minua sinun

taiwl-



taitvallisella waketvallä woimal-
las, ja lvirwota minun naän-
dynyttä sieluani/ etten minä
epäilis tamckl pilkallisen sangen
lastanKuormani alla. Ia costa
minä täsä minun ahdistumani
enena/ nijncuin minun tulis/
rucoillajapuhuataida/mjn astu
sinä minun cansani jaedestäni/ja
autaminun heikouttani/ että mi-
nä siMistcn huocaussen cansa hu-
zalftn Abba racaslsä/ janijnla-

sia surkeudesta autuallisest
emä saisin/

Amen.






