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Ensinläinen Osa.^
W. k. Ihminen jong Jumal Loi.

V. I.

kuin armon ajalla, ICsnstansa
halulla, Katzelepi uffoftl, hän on

auruas Kuollesa.
V. 2.

hän sitte kamvan Mt, makais
tantt wuoteen paäl, ell kaydes
F)ERra kntzuiS poies kans.

Kuin Isbannes Ephesos K oli HAwättun Kirkos; ja paastyanS
Sarnast, paasi hengestans.

Opettaja Kun!m,a, WoimaMnn sa«
notfa, Laxi kstoo terwena, Kuoli Turus
äkisti

Toiwon jnlken autnast-. AhteOniä
mallmast, VU Papm turwO, Isng or
palwelluresa.

V 6
Elon sanaa faarnamas, HERmn lanv

bait rnokilMs, Tatsi tznis rawtta, myöl'
tm salml' nmlla. v. 7.



HERm händä Kasstel, Valweljatans
etMl, lEsurensg Armon uw
ten luondohon.

v. 8,
Itzmns myös tundemaan, Kuolema-

tans muistamaan, Ratkaudest Jumala,
naita teki todella.

At' han ennen lahtöans, Mailmczsta
mendvans, Olis tiennyt walmista, ltzenskohden Taiwasta.

Silta ei tott' yrikaan, Luonnon tilassemmengään, Ihminen tatt asia, TahdoMm muistella.
, v, il,

Mutt ne uudest svndyneet, HERranwgo Mandvneet, Owat tasa mattasgfHErmn zohdatunsa.
« , v. 12.

Joka heitä ajaja, Opettapi walmi»A, Itzens autualliseen iloi-.sten.
v, 13.Kuollen waunutn istumaan, Joillapäästän kulkemaan, Kauhalle korkm, G

mannäxi ihanax.
v. 14.Nain saa sjela Tcnwafa, Uudes leru.salmisa, Kijtos wirM ijWst, HER'ml weisat mmuM

V. 15



v« 15.Lewätkön nntt rauhasims, Prowastkaunis MMasans, Waan me lälkeuj'v",«liset, Olemmero walmistet.

Toinen Osa.
W, t, O ZEsu Christe Wiatoin.

v 1.
5A ckäa nytt hywäst' sukuni, teistä kai-kista eroni, otan ma tasa ilmasa,
glwan äkkiä Turum.

v. 2.
Hvwasti jaä mun m-manj, sä rakas,

awio kulnpani, kuin olit mull' M ajasa,
Mi mones murhesa.

V. 3.lEsus sull oikon RakkaKamb', siMm-lnes kumpau jhanamb', puhuttetl handa
Ma M wt' itzes hänen turwihms.

. v. 4,
Ia siuw ero mailmall', Kuin mondasqatta linkahall, helwetttjn petta makiaist,fiis rukoil osaas taiwahast,

v< 5.M suuresi sure waan wäld.iepa-uffoa, m muista HERraa lEjufta,
pyyd itz s hanett' wallNista.v. 6.

Hvwasti nntt mun M/ luin



olit mailmas elmsa, minulle lapsen sia-
jota mun tuli rakasta.v. 7.

Nijn kuins mies olet paikastas, mur-
hetta rannat, wirastas, nyn wielä paho
suuremba, Sielustas pidä surua.

Ctt's osan saisit autudest, lEsuren a»
wull totiscst, oll' bengellises sodasa, kum
Corneljus tas' aja!a.

v. 9.
Hän tuli HERrald' kuultnri, Christu-

zeen laumald tuwri, niin pyydä samail
tawalla Ett' lEsus sull' ol's saapuila.

v. IQ.
Hywasti rakas Tyttären, ala muu

tähten nmrehen, ann' itzees kowin Upot-
ta, pyydä niin asias toimitta,

v. 11.
Ettäs rauhas kans lulnalan, olsit

sowinnos kortian, lEstuen yhteydesa,
sydämmes fielus hengesa.

v. 12.
Hywasti lasten lapsetkin, pienet kuin

linnun pojatkin, lEsus teit vikws opi-'
saj, kastonne liitos ussosa.

v. 13.
Ditakön Ms bengellans, pyhast kou-

lus'wrönans, pahetur tulisi, lE-suren uffost' luopuisi.
v. i4>

Hywasti weljen ainokin, kuin Mm
JM



Isän lapsikin, Olit mun kansan ajaja, te
kis, Jumal ett Taiwasa.v 15.

Me oMalt puolell olisiln, ICsureld'huutur tuZisim, Kuin uffolliset palweljat,
Hänen laumansa ruokmt.

v. 16.
Niin ett' me saisim ilolla, Eik'huoka«

nxell' luurheila, lEsuxell' heitä talutta,
ja heidän kansans riemuita.

Niin sttes epätiedoft,, Olisi knollon
tullcft, Waau widar ilsll janoa, Namat
vu lambat mmulla.

v. 18.
Namät sun tygös talutin, ICM aut'

wiela mondattn, wMtms lukua täyttä»
MäN/ Ia ei Mun kmutcm itkemNn.

v. 19,
Hywäst muut rattat weljeui, Kuin

pyhas wiras Kansiani, Olitte siclui to»
komas/ lEsuxeu fauall' ruokimas.

,' v. 20.
lEsus teir walpan pitakön, Selusan

woima lisäköu bssiMen lanmaa harta?hast', jong' lEsus lunast' rakkahass.v. 21.
Että te monda lammasta, helwetilt

synnin korwesm, Suden suust ulos sa sit»
tt/ ja lEsuxell heit weisitte.

v. 22.
Hywasti Seurakundan myös/ enfist

te



te harwat HERran ties/ kuin ussos
waellatte sijn, lEjns pttakön teistä Kun.v. 23.

Ätkat te hanest eritkö, MfnrestaiM lieb
litkö, walwokat sihen aitan aft'/ kuin
han teit Stta mailmast'.

v. 24.
Hywästi myöskin kunltut, mutt oleö

teko waliwtt, kllmmasii joukos olette,
rukoilkaa etr ih' tiedätte.

b. 2>.
Ah! kuka teitä hallitz-, ICsns et Pet-

kel! wallitze, auvakat umdon hctata, ett'
lEsus sais teit' elätta.

v. 26.
Elämän lelwäll itz.'lläus, walaists py'

häll bengellans> jobon teit lumall
kon, toisen sian ib' laittakou.

v. 27.Ml rukoilkaa sit aMM. ettei
la wihoisans, amiais teil' sitä paimeuda/
Kuin rahal etzi wirkoja.

v. 28. '

Watt ett' hän ase watittu,ih'Jumalat'
da kutzuttu, olis totuden puhuja / ej
lin kielin saarnaja.

v. 29.
Nyt hywäst koko mailma! Ma HER<ran halduun kaikia, tääll annan, lepaan

snloisest. lumalalt Kunnia
Wftst!


