
FtzrlstMnttt Isltimulsto
GMe

Elällänsä Mtktsst hywln KunnWM-
le ja Korklastt Opprnelle
TsiwaffalonPitäjän

prowasttllr ja KiMhettaltk,
Herr Magister

Llltl Johon
Beclln onnille,

CheistiMstn wMuden HErran
nklvon kautta, Hikettaiststi kokon pantzu
ja Wijtertt osaan jäettu> jhtka taicki ph-
den nuotin jattentmttanweisnttaa wai«e

ta erittäisin jMtzett pänlla M
hkibäN nuottinsa,

LNönM RaZtvaldin Polalda. "

Ish>< GhristVph, FrenckelMH t^^





Ensimmäinen Osa.
W. k. O ILfu Christe wmtsinlc.

nousemus ia elämä, ja sieluin Pispa
wärewä, lEsu, Kuul rukonMi,la
ole matka kumpani.

2.Kulkeisqn tietä mailman, Käss Enge,
gelis oli seurasanZ, Ett he sen piffu lindut-
ftn sieluni weisit Taiwaseen.

z.Sill aikani jo lähesty, Suo lEsu et,
ten hämmästy, Aut Mwottelen uffosa, We>res ja ansios woitnasa.

4- Ett pyhäis kruunun perisin, Ia wal«
keit waatteil seisoisin edesas niinkuin pal«
welia; Ah lEsu auta minua.

5.0 rackain Nli-paimenen, Sun tygös
rancka pakenen, Kuin lugun lafful wadi»
tan, Joudu edestan wasmman.

6. Ett minä pyhäin lammasten, Paradi-sin asvwitten, Cherubimein, Semphimein,
Kansia saisin weisat wimein.
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7.Sijn uudes la SeurH
kunnas pyhäin Kaupungis awgi
ras, Engelein Kuoris ihanas.

8- Nyt hnwäst jälken jawmstt/ Gugut ja
muutkin Puolison, Lapsen ratka»
hat! rnkoilkac lEftlst lackamar.

9. Ruwetkat armoo kermman, Ett IGsus uteen elämään'Teit herataiZ ja
Mäan sett watan kuin on etzelaan.

«o. Sodoinan tybji omenit, Ohdäckeit
sielua pistäwit, lEsus teist pojes karsikon,
Lmlastettujans nuttakom

l i.Tas pimM laxos walwomnn, Help
ges ja ussbs poistaman Oniaa ja mailmait
kunniat, Kuin lopuld owat katkerat.

12. Ah suokon Herra Jumala, Ett lasi
woins edes ilolki Msimme tointn toisMM
Me ttrwthta yhdes ollamMe.

ToimN Osa.

sMriwaldms ja armollinen M
ningas, lEsus jo tääll ja taiwahas

laittaton hywax asias.
2. Ett fme nnsm itolM Taiwasa ijät

rlemmtztt, Kansia taicknn ustöwittech TN3.
edezias rusoilitten.

3. Hy-



3, Hywästi HErrald siunattu
Zvmalald aiwottuj Mwtzm onnex ia iloxtja loistaman walon..

4. Se Taiwattmen kirckaus, lEsnxmpyhii rackaus/ am sodamesiis walMon, ja
UEos tynttl vMakon,

5. Hvwästi hnmokunda suur, Aminggn.
Huone fAtla Engetit tM kqitzekon,
Min tuli muuri warMon.6, He niitä kMia tanyele, Jotka ISsusta palwele sun pyhas mmistutesa, Mon
Mnhurffaudssa,

7,Hywasti myMn Pispg Joka
Gt olet tuttltt juur pM ia edeswKstajax,
Seurakunnisg baldiax.

8. Jumala siunatkon sun työs, Ett ol»
sih kuin Mherutz myös/ joka ei tM mail-
M«a rakendänut waan sielma,

rakastan myös, itzians, Waan o-
maa vahaa siMyhans pelkäis enaq kuin
Turckla, Pama,

zy. Hywast muut. Esimieheni, Ia myyj
stin wirkaweljeni, Kuin kansign valwelltle
Ml, Ia olit Seurskundgin päall,

11, M tietM st totisesi, At tämä het-ki ilmeiftst kyll kerran silmät aukgift, E)
grwo mitan maxam-

-12. kuin saavi ftnoman, Lähe-
tys Mg sem-almn; Koff tule Posti

):(Z armo-



armotoin, autuas on HErras unetoin.
13. Siis alkat olko Herrat Mll Seura-

kumus, waan sieluin paall tehkat työtä
sill tawalla, Kuin uffollinen palwelia.

14. Ab alkat unda pimiä,
ta iltia, Andccko hallit teisanne, Waan war<
tioitkat lambcmm.

1 Sill häijy susi molembi lambait wäi-
jv ja paimeni, ja on jo walttettawnst ra»
dellut monda surtiasi.

16. Ett luultms simrer ihmexi, Jos l>
xi Pappi autuari, Mabta tull Herran e-
desä, Ehk oli on Pybas Dadysa.

17. Ei sima ole kyllä wicl, Ett yhteis
sesti autuax täall kutzutte monda kuoltesa,
Sill sitte duomiol tullesa.

18. Satte sen nähdä toderi, kuin lEsnsMll jo jelkexi sanasans ombt osottan, Ett
Mrwat autuax tule waan.

19. Woi alkat suingan mielili puhuko
ajankuluni, Saarnois, Nipis, Muis tiloi»sa, Kus olett kuuliam joukosa.,

20. Waan sieluit kehoituxeri, Ett rulsitrakennuxcxi paimenild oirein objatuzi, totu»
den tiel johdatetur.

21. Ettei he heitä helwetis soimais wai«
woisa tulifis. Jumala itze tunnosa sarna»
kon Hengens wsimaja^

22. Ett hänen kauttaus, hurffaudes A-
sitt



sitt ymmärrä totudes, Jos olett sieluin au»
tuutta halannet eli mailmaa.

2). Woi harwain tundo todista, Ett
murhe kaikest woimasta on wirkans täh-
den heillä 011, Kuing woiwat seiso dnomiott.

24. lE»''<s teill armons laiuatton, IaHengen lahjat andakon, Ett lEsustanneseuratie, Lambnansa hänell saatattt.

Rolmas Osa.
W. ?. Ah 3Lsu pysy tMnKn:c.

Vywästi Seurakundam, Mun rackat sa»
nan kuuliani, Te haxwat uffos wM

tut, Mond ilman uffot duomitut.
2. Nyt wsroitan teit todella ja rackau«

den halutta: Ah rukoilkatz siis hartahast/
Ett armon siusitt Talwahast.

3. Niin paxu kaihi silmäin paall on mo-
nell ihmisellä Mll, Ettei näe sitä kauhia
ja waliu Fangi tornia.

4»losa hän kuollon warjon maas istw
pi, Ellei lEsus taas saa hända ulos joh-
dotta, liUsurkiat sielnu watista.

5. Hän wapahta ne duomiost, kuin o«
sallisex ansiosi pyytäwat syndins tunnon alt,
Ettei he Luolis tuolemall.

X 5 6. Au»



s. Autuas w MS MfWs niin kuole
Ett han kMttesWH rnpe wgstudest elämään,
Ang halu nait ymmärtämän.

7. Omasta. boetl,xesta jä bengen waikutU'
pstai lEfus siiheq tetz auttgkoon, Armytt
D walmffou!.

8. AK lEsu kerran kuollut tääst,
elät ijaiststi wiel, Tee niistä kuoMisi M?
wit/ Kujns wo,!ltzs Mutta lunastit!

9. Ett ftMmis ja sieluckMs, Sun Henaesheidän wolesans o lEsu olis eläwä; sitt
gutuun sgisit periä.

Autuas niin kuollso aattele, Ettet
M sitä karttele, Ej pelka niinkuin wihol,
M, toiwo lEsust aruuMst,

;;.Mt paiwaä ennen kuolemat Qlkatz
M wallnit kulkiat; tulis han sitt koff tah,

nijn elätt kuotett Herrafa.
12. Sutt ibmis rancka MW, Kax, IsMpda on edesas, Ia pnvta

Perfel ja ffnun lEMes,
13. Ss jstas olet totellut ja waikutu<

M UiMut, Se M sinun kuollesgs; Näit
koettele tunnosas.

k- Autuas nM sisioit huomaitzo, Ig i<
Wnsä duomiye, Ei dupmit han sitt MwM Mus stuttg surmajald.



pleljäs M,

Aywästi rippi lapset te, Kuin HErray
pöttdalt aiwotte, Kahelkat, perän aattl»

tzat, Ist lumalatg rukoilkclt-,
2. Eth Mnne koeteU, Te tiedaisitt ja.

tutkistella Jos olett MMuesa, Synhem-
ne tähden Mrhesa.

z. Ougost teitt haM tuffwasta, taidat-
ftko sen todista,. Ett sielunne sir halaja
KniNg sowitett oltz Jumala..

4. Ah kmnga ripU menette,, Koff fiiken
Man tulette, Mika M sinne pakotta, Tum
Ntttek synnin kachmtta.

5. Wai muiden peraWö niin menette
Pyhiin Mckochiin, Ettei waM teitä patg?
Mix kutzutais eli mullMv.

6. Ia ettet h tuls hyljätW, Koff tuleh
joffus kutzuwr, LM edes todismixj, Ig
Mes lasten tummlxi.

9. Ripille kaikki aiwotte, Ia HErranvöydall tahdotte z Wttt teM rippi lapsem
Juur kipiäx tule Gjelunl.

8- Ettei tunnu M yWW, MMM
jano nWWn, Ksstett pghuttM Mljttels
Ett oma MM tMMeI.
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9. Niin kauhia julma svnneisit, Ihmi<mn HErran edesa on juur kuinj itze Per«kele, Jottei hän lEsust etzeile.
iQ.Hän kelwolliser walmista, Ia Isans

edes kaunista, Ne rippi lapset armosa,
Kuin owat sonnin tnnnosa.

11. Ia sOälnellisesti kans,Ain rukoilewat
ICsustans, Ett uskon sielus wattutais,
101 l hänen ansions omistais.

12 Ah kulkat, Sanon todesta, Kuinpa!-
jast papin pelwosta, Sentähden kirjaa lus
ette, Ett ihmisi waan hapette:

iz. Jollette sydämestänne Tunn ylitzkay.
wistanne, Ett Fasten liiton rickonet, Iaarmost slett langennet.

14. Waickett iuur sillä tawalla, Ett ul-
konaisell muodolla, Teis lövtais wika
sest, mailman edes julkisest.

15. Niin kuiteng HERran edesa, Siin
hirmnisimmas synnifa, Olette, epäuskoja,
Kaickein suurimmas waarasa.

i<s. Sentahden teidän ensisti, Pitää juur
sisällisesti syndtnne Mndoon tuleman, SM
uskon lahjaa anoman.

17- Sitt ei muut rippi huonoa, Syn-
dejans suingan andex saa, Waan ne tum
HErran edesä, Murehti niitä hengosä.

18. Ia ebi we n lnyös Pv»
Hän



hän Hengen uudistuft, Rukoile, Huoka,
päiwat yöt, Ett lEsus sielus tekis työt.

19. Sitt otolliset Isälle, M soweliat ri»
pille olette HErran edefa, armon istuimen
wieresä.

2Q.Mnös itze ripis rukoillen. Sanotat:
Ah mun lEsuxen, Anna sun annos M
le myös, opettajalle wirkans työs.

21. Ett sisällisen tilamme, Hengesa maa«
lat eteemme taidais sydämen päälle niin,
Ett tundohimme ottais kiin.

22. Sitte me jumi todetta, Täydell fy<
dämen halulla, Synnistä päästö etziffell,
taidamme kunniax Christuxell.

2z.Uffosa tiittäin lEsusta, Pois palaib
kat pahudesta, Ettei lEsus tetst yhWän,
Kaipais kuin miestä yhdexan.

24. Olkat sen yhden kaldninen, mm.
sti HErran! etehen lEsuxen tygö palata,
Uffos riit a ja halata.

25. Ett omA suuri laupius, Isaldä an«
dex andamus Tapchtun rippi lapsille,
syndeins tunuos uffowille.

26. Wiel Sacramendisl mennesä rukoip
kat siiloin hengesa, Ett lEsus mahdollifi-
xi walmistais pöytans wiemixi:

27. Ann uston wahwistuxexi, Sjelullen
udex woimaxi, Sun ractaudej ateria mui«
stcices lEsus nautita.

28-Aut



28. Aut ruumis weres woimafa, Oleman
minua sodafa ain wastan omaa sastgifutt e
Ia siuuu lEstr uffos tut.

29-Waan ah ei moni wanhingan, Eng
kuin heidän lapsenstan, Nvt tunne sttäsis'
3usans, Ett HTrm helli on wihoisans-

zo.AH Mu Isää lepytä, Hengelläs
herat riMMckiaomas tuunosa, Gtt
fit eyäuffonft.

zt.Oaat HM fnMW tundokon, M
elawähän ustchon< Ouul lEsu tphWtuxe'
M, Sull kunniar tulkon neuwoni,

33. Jos, Mnhemmgt M gjaft/ Kuin
Isan Alitin siasa lapsia yMt kaswaMNj
Heit HErras olsit opettan.

.Niin saisit heistä nähdä nmll> M
pian toinen mailma tM lapsista taswM
ajasans, Kmn untt on turmellu xesans,

?4- Se nahdan lapstsa, Kuing
häijns lulmis juonisa, Wanhemmat owat
kaytcxis, Paha puu pabois hedelmis.

35-Woj MdänueM kaudM,, Mt si:r-
kioitMNhembia, Joill MUkyW MsW,
Mu kärmetten on WM



WubeVOft.

M. e. Niist Ilesu valfi» lt.

sairat klwlM, Mun peMni tw
liat, eritkat pirust aikanatts jn hänen

palwelurestans.
2. Sitt hywän täMMas huoneen löydätt

tbanan lmtulnett. Ah autuas tääll jo ste-
lusans halaoll Taiwaas HErran taus.

z. Hnwästi koto Mailma, Sä surun ab
ho surkw Kuin olet ttwnsa pettänyt, Hebwöttnn alas shöstauyt.

4-Ah lUtnal kuule kahahda, Ia ftelui
parkoi armahda: Ali anna ansio lEWettwll huckan pägllä syndistem

5-Tul lEsujoudK wastaM Mä, kiiinpawan paickanan tääll Ms elinaikansa,
luur Swät putömaslansit.

6. Auta heit nrmon ajalla, Kätl wii-
Meis ehttztt lopulla; Se mahdollinen om-
bi sull, Atä heit huckan anna M.

7. Ah HErrn suM lulnata/ Kmckiwab.bias rakas todella f lEsuM ett myös Hen.ges knutt, Käändyman beita täältä äut.
8. Koffas aututtam rakastatt/ Ia hywH

tehdä halajnt/ nittt M, suutu kmteNgml,
Waiß he on sinutt wihoitMN.



9. Ab pahasi maitmast pchembaan, Hemuutta pois, Ei matkakaan ol pide kuin
yx assel sm, tuus perkel on koht hcisä kiin.

ic>.Mutt HErran lapset armoja, Helpijjit elais kuollesa on tääll jo autudesmn»
la, Uskosa lEsuxesansa.

n. Heill matk on lyhy Taiwaseen, Maffel iloon ijäiseen. Sinn astn uudett woi°
matta, lEzuxen johdatuxella.

12. HywM surulliset te, Kuin syndein
tähden itkette, Ei lEsus teitä tadota,lols
lett waan händä unhohda.

13. Ah alkät sitä peljätkö, Te katuwai'
set epäilkö/ HErran muistos se päiwä on,
Koff autta ittnst iloholt.

14. Ottakat wastan ansio, long kautta
ombi Duomio pois paudu uffowaisilda,
lEsuxeen turwawaisilda.

15. Jo lange äänen, Puheni, Nyt wai>
pu ajatuxeni, Muiston kans ynnä seisahttchIa koko ruumis lakastu.

i6.Silmäini ackun sukjttan, Korwaint
kuulo tukitan, Kielen ja suuni waikene,
Owmärrys toimi lautene.

17. Mun pääni, Käten, Jalkani, läst.
nen, Koto ruumini, luut. Suonet joka
paitastan, Kuolem on kaicki omistan,

18.Nyt lEsu lM slsllas, Walaise tir-
kaudel«



kaudellas, Mun sieluani tykönäs ann Wolla pvsymas.
19. Suo Henges sisällisesti puhutell mua

rackasti, Hawoihis lEsu. nukuta, Armo».sm armos osota.
2O.Kuul lEsu rukonxeni, Ia cmna lmc-

ki waiwani loppua M ajasa, Ett lewos
saisin Taiwasa.

21..VM, Kiittä, Kunnioitta JMHErraa lumalata, Ynnä Pojan
Pyhän Hengen kcms, Iapalwella kunniasana.


