
Aicaincn walmistO
Uuolcmaan,

Ilmoitettu
No«fiaisttn Seuracunnan Kirckoh^tra,

ja Corkiafti oppenut

Herra äLk^u^ivl

Sinä 28 päiw. Svvs-Cuusa 1769, il.
man edelläkaywäista sairautta, äkillisesti, ehto»
rucoustens lopulla, kello io illalla, autuasti

HERrasa poisnuckui, jasinä io p. Loca»
Cuusa Lepocammioonsa saa«uin.

Ia edespanbn

Tchdcsa Wirrcsck,
Jotta Hän itze ennen smrana ollesans

on kirjoittanut, jalkenjääwäisillms ja ystä-
willmsä lohdumrexi.

TURUSA,





Wijmeinm Puhe
ErtteS tästä mailmafta,

Ia
jatto coco mailmalle.

Kiljoitettu 4 1764.

Weisatan cuin: Gle Sielun iloinen «.

Sielun lewofa, HENran armon
MMM tmwasa, Illoxus olet päättänyt,

Uscon ki/ni pitänyt.
2. lEsuresa ripun kijn, Engä rsajo fyn<

dihin: lEsus ne caick paallens ott, Andex
aniwi micki tott.

3. Hänen werens puhdista Caikist synnin
wioista: Tundoni on rauhan saan, Armon
cautta Imnalan.

4. Cal-



4. Callis Nimi lUuxen, Awa mlnul e-
lon tien, Sitä culjen mieleliän, Sill se wie-
pi elämään.

s. Mollifus lEsnre» Pitä kijni waiwai,
sen: Waick ei mitan itze w«; Cuiteng ar-
mo awun toi.

6. Elämäs ia euolemas IMs ain on aut-
tamas: Mda lopun autuan: Jumalan sitt
nähdä saan.

7. Todistuxet annoi mull, Armon aiwoill
aiwoituill, Elon tiestä Saarnata, Parannu-
xest todista.

8. Autuas, ufcon eläwän Cuin on saarnasi
käsittän t Mm se surkia mailma Ei M loh-
dutusta saa.

9. Engä nytkän tällä tiel, lövdä lohdutusta
wiel, Nijll' cuin Sanan hyljäwat. Oman
Muns pitäwät.

iO. Mutt te armon rauckaiset, lotc' jo olet
waiwaiset, Teili' on sanan lohdutus, Cosca
teili' on mieli uus.

il. Hywast jätän caicki tuon': Jos te ar-
mon ajan myun' Olet turhaan tähän ast,
Käändykät.jo hartahast.

12. Loppuu aiatelcat tänll, Et te am ol'
maiden'pmll': Cung' sijs joutu Sielu rauck,
Cuin lyö ijäisys jo auk'.

iz. Harwat cuole autuast Elon tiestä cai-
dahast: Monet lawtald tieldä kijn Saadan
»uollon kynsihin.

iZ. On-



i4.Onnettsmat waiwaiset, Gun ei «sconn e-
lon tiet, Eik sit'rataa waeldan Cuin wie Tai-
wan Haminaan.

is. läkat hywäst «stäwan. Joten armon
puolehen Olet aicaa käändynet, Rippucan M
estämät.

16. Nisn teit lEsus opctta, kaliin Sa-
nans walosa, Hänen Hengens johdatta, IZ-walmista.

17. läkat hywäst omaisen, lEsuxes nyt se,
wajan; Puolison ja Lapsen myös,, A!kät olc»
murhen tvös.

l- Alkät sen all waipuco, Alkat sijhen tai-
puco: Rippucan ain lEsuxes, Tasa furkias
elamas.

ly. Rucouxes harlahat Olcat ilman lacka-
mat. Nuoremmasi nijn wanhembaan, Nijn on
lEsus apunan.

»o. HENra ombi lösinä wiel, Cuin teit
saarta elon tiel, Hänes kijni rippucat, Mut,
hen jälken iloitcat.

21. Cuin te lohdutuxet saat HENran Sa-
nas runsahat - HERra pita sanans wiel, E»k'
teild lohdutusta kiell'.

22. HENra hywin teke mull Wirwoturen
anda tull, Liki minun sydämen, Cuin läälb
pääsen erilnsn.

23. Pelasta mun kynelist, Combasturist hir-
uiuisist, Elon maahan cuollost wie, Si,t mun
Sielml riemuitze.

24. K»l-



, 24. K,M Jumalan Sanan edtst
runfthan, Eum en andan opetta: HERrall
aino cunma!

Halullisten Sancmmnliain
LoZdutus

saipKuzesa/
Heidän mckaudes omistetun Opetta»

jans poislalMnnösä tästä mailmasta
Tulcwaisijn voirwotuxijn armon cautta

Työll tckcNism jalken tasä ilmasa,

Sairauden alla,
' V Mjouettu 2 )unii 1769.

Wcijaten cllin: I<3su minun ilon «utunn:c.

allllliset Sanancuuliat, lolca vlett'
Mwät; Alkät' olco wcltmn luuliat,

Cch



Cosc-mä culjen cuollon tiet: Et te sentan orwst
ole, Waick yx heicko pojes cuole, Eik'Dl' e-
na sotimas: lEsus ain on auttamas.

2. Jos yx heicko palwchoista Cuoleman
cautl ciltzMan' Eikö cuiteng Sana loista, Tei-
tä ain walaisemgn, Jos te uscos pysvt wah-
wan, Hsßran apu ei se Hän on
caickiwaldias, Ia m<)ös ar<iion cmdias.

3. Hän cuiil hywän toön on alcan, Hänsen myöskin päättäpi. Saatti teille amwn
palca»: Nijt hän orwoix lotc' ei 0-
le hänest huolltt; Mitttn synneismsä
HENm huutamat: Toista isM scu,
rÄvnt.

4. Pyhän Hengen hän ttill laina Teidm,
lohduturexen. Jos ce oiett aina, 9<i)n
hän pysy tykönmm, Mliutta waiwat wlrwotu-
xer, Murhtt myöskin lohdutuxex, Itcun kaän-
dä iloxi, Ahdijiuxcn rie.uuxi.

5. murhettico Pelwoll sa wapl>
siuxell, Että, wälttäin aina lijcoi, Culkifitte
elon tiell: Ia jos wielä munda tange Tacai-
singin/urkiast sangen: Nijn ne walpat cui-
teng jää, Joilla Christus ombi Pää:

6. Ne myös lEsiist tunnustawat, Cofc'
mailma wainoile, Lohdutuxen lällens saawatCuin he attnoo halaile: Lihan turwa'täsä ca-
w, Hywa Hengellinen sato KäHmises cucoi-
stn, tlscos si)dan wahwistu.

7. Oudot täsä caicki ollM, Wibeljäiset
waiwaiset, Wihdoin myöskin Mdä cuollan,

Ajat-



Afattcl sit' esiämät. Niin sa loppue «ina
mustat. Liica mnHet pojes suistat: Usco ain«
HENran päal Loppuun asti, eläis täal.

8. Et te minun taida tebdä Mitan hywä
wurhellaim: Ah jos saisim toiseni nähdä Tai-
wallisis maiois wacm: Se nyt teidän mur-
hcn olcon, lEsus teidän tygönn' tu'con Herätys
xell wallvon>aan, Tygöns wijmein cAMnaan.

Sydämellinen Hywästi jatts
RackaaUe Opettajallemme.

aä nyt hywast Paimen hywä, loca sei-
soir edesim, Kylwit HENran SananV"" jywää, Armosi Zlipaimenem, Hywäll

laitumell meit caitzit, Euden kynsisi munda »voi-
tit, Walwoit, käyeit, työtä tett. Ettäs au-
iuax saisit meit.

Lepä rauhas töitten peräsi, lotca sinu feu-
rawat, Wiatoinna caickein werest Nantitz i-
loo lackamat. lEsus meitä walaiscohvn, Toi-

sin siaas andacohon, Cuin nijn uscMsest
wiell' Meitä saatla elon tiell'.


