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Weisatan kuin. Minun sielun jälken «.

W. i

(DN Sieluin Pijpa korkia, Ca ylin pappi paimen,
AA Sun neuwos tegos oikia, Annat ja otat Hen-MG gen, Sun woimallas, Karitzoiltas, Ett myös-
kin Paimenilta, Kuin siasas, On wirasas, Se tule
lEuxelda.

2, Nijns nyckin teit, Meild pojes weit, Ala Pai-
menes warhain, Kuin wartia täal, Seuracundaepaäl,
01l kyntiläinen Taiwan, Sen todistan, Ia omistan,
'Mun heickoudesani, Hänestä juur, long Heugi suur,
Walnsti armosnkin.

z. Nain painawa nytt asia, On surullinen suuri,
lost monen sydän knolewa, Ombi kultuans juuri, Ett
mutös tutt, Kyll aiwan koht, Papvein koos Turus
o!lc5, Tapahdui se Et'HEßralle, KNpas Mies jalo
kuolles.

4. Nnt hän, sijs elo paremba, Nautitze Taiwa-
hasa, Ky!l palckaa oppij suuremba, HENrasa luma-
lasa, Pää Pmmcnes, Itz lEsuxes, Kuin sanasansalano,, Ka/tz Lambani, Karitzani, Henges tunnos hand
waroi.

s. Jota han halull hartahall, Tahdoi sit aina teh-dä Wmrans tosin waiwowall, S»damm,e!l halaisnähdä,, Ett jo kukin, Myös monikin, HERrala hurs-kast hera s, lott toiwotti. Ia ruk.ili, Et lElus hei-tä käanas.
6. Hw rackaudell kchteli, Lamha,'t< räandyneitä,

Mieluisest wastan otteli, Ia tielle neuwoi heltä, Kliin
walitit, Ii sairastit, SlMeinja sywäs tunnos, sijn
murhcdit ia epäilit, Ettei wiel ollet uffos.

7. Myös sarnois puhens sowitti, Sielucn tilan iäl-
ken,



ken, Ripjs :'a muis niin toimitti, Ettei ols kuolet näl-
kään, Sielu parat, Jotka araat, On synnin hawoishaiset, lost peljästyit, Ia hämmästyit, Elämäans ilkjät
haikcjt.

8- O kuinga rascall mielellä, Ia karwall sydämellä,
Katzell itku kyimeleilö, Koll suxkia miel 01l halla, Ect
ftndi suur, Hallitzi iuur, Tyranneudes tylys, S)U pi-
meys, Ia syngeys, p ittap, kansan wäryys.

9. Senta >den k tumuxesta, Sarnaisi parannuxest,
Waro,t jydämmcn polxasta, Sielnn woimasta, Km<
kesi iuin Johannes, Se pyhä mies, Korwela asuisan-sa, Oli alhainen, myös tot<nen kaikisa asioisansa.

i<?. Nijn 01l myös HErra wainaja, Tyrwajän seu-
rakunnas, lott nytt on moni k'ipawa, wihollist ma-
fian sodas, Kuin wietele ja ratele Lambait pois laitu»
melda, Sentähden tyvtsu päiwät yöt, Tchd oikiald Pai-
mmelda.

ii. Hän oli tähti ihana, Zionin muurin paäla, Hywän
sanoman huulia, Vieraita häihin tala, Kuin Kirkua,
Hän siasa, S>n pyhäs selkiäsi, , sanat sanoi, Sydän
paloi, Kuli am kcrkiästi.

l2. Ah! »oka muistas mainita, Kuing tutkisteli m«
tust, Rippi Lapsia Kangeita, Koseli ia selitt wlfnst,
Huonesans koht, ,a kylist tott, Jos HERran Sabbat
väiwin, Kuljeskelit, Ia juttelit, HECralle knumax kai-
kin.

13 Näin Sieluns tahdoi wapahta, Totuden heillesano, Ia pahennuri kawahta, Joit usto taita waro,
Johon lElus, Oiallisuus, Anna sun Henges wacuus,
Taal toludes, Sieel amudes, Taiwas sitt kansas a«su.

14. Jo laekas Käki kukkumasi, Tammen oralda
waiken, Bastman aani pauhamast, Kuin aikanans kyll
mmen, Suloisesi täal, Pyhän wuoren paal, Heljäsi
HERrali soitell, Kijt rukoili ja ylisti, Klw'ua Kolmi-
naisull korkell.



is. Nytt toimellinen HERran Mies, ,'a hywa Pal-
wel-a, Wollmeu sun e!os ties, Wähän paal olit luja,
Nutt, panen sun, Sen lmvanms, Paljon päl HER-
ras! iloon, Men rauhasa, Luus haudassa, Sielut
pyhäin eloon.

l<3- Tä§ hän itz wiel puhele, Puolcstans toisen kau-
la, Ia lälrenjäneit neuwoile, Jos de waan waarin
otta, Vti wijmes ties, Kuin Matkamies., muuttapi
mailmast majans, Ah! lEsu Christ, 01l tumpan itz,
Ott Paiweljas huomaas.17'Mtt sun nuln rakas Äitiini, Mt acki hywäst
jätän, Hl itzees minun tchteni, Anna tull murhcn ha-
tän, Waan muista sitt etz murhehdit, Jumalan mie-
len jalken, Kuin näytä suli tlen autuax tull, Kaut pa-
rannuxen selken.

18. Kyll sungin aikas joutu jo, Sill wuotes lähill
owat, Kosi minungin kuin poikas nuor, Päiwäni lo-
pun saamat, Siis tutkisteli, Ia koetell, Jos taal jo
walmis olet, Tällä hetkell, Tähdet rctkell, Pyyd etts
lEsuxes kuolet.

19. Hliwästi rakas Kuningas, wastasa Waldakun,
nan, Se Kuning..sten Kuningas, Sllokou sull iha»
nimman, Rauhan aian, Joka majan, Täs ajalises
elos, Etis iloijest, Ia riemuisest, wimein Taiwchanpidos

20. Siunaus sinun huonesas, Ia onni olkun suuri,
wa> 'lus myöskin Elinaikanas juill!,
gi Pyhä, Neuwo hywä, Sin,ls ain waikuttakon,
Muus wahwoja, ajatuxia, Nauhast lEstis si,!l suokou.

21. Hywästi Drotning korkia, Inmalald suotu ilm-
ri, KcNiis Persona ojkia, Hengen walosa suuri, Chri-stus lEms, Aina apus, sun ruroures kulkon, Joka
aika, P»ha paieka, lalkais all aina olkou.

22. Ettäs olisit turwattu, Heimolaistes kans kaickein,
Eugeleijd ymbär aidattu, lEuis am olkon makein,
Sun S 'sas, Tawar omas, Kuin enneng nyt ja ai-

na,



na, 01l ilosa, Surlmmasa, Karihan Emänd Taiwan.
2? Hywast Weljen, Sisaren, Muut Sukulaiset

kaikki, Oletk sukuu lEsuren, Kysyka tunno!d ratki,
Sill lEsus tott, Hän synnit ott, Mutt De nas po-
j.'s ouickeis, nijn katzokat kusi olstta alhaisiZ eli korkens.

2:>. Sentähden tasä ajasa, Rukoilka uston walo,
Eit näkisitte mnnosa, Katzella Taiwan Talo, Sill
ihana, On malmista, Sinne jo aulansa, Koetka sijs,
Ong malisis, S)dän taick lumalasa.

25. Ette sict pelwon Kumngast, Hämmästy Kuole-
niata, Waan sanott terwe tulemasi, Toiwotte Isan
maata, jong Ansaihi,, kyll kallisti, lEsus Kuolemans

Ah! anoka ja kaiwaka ett uudest syndyn autta.
e5, Hyw'sti koko Pitäjä, Sa Tyrmän Seuwknn,

da, Ett täsa ilmas Mm, Nä>e mua maas olen Mul,
da, kerkiä, jo heraja, Nij'n lEsus walaisepi,
Sits nähdä saat, Kumg kauhiat, Syndis juur julmat
ombi.

27. Sillä ei usto oikia oli, Ollengahan mones, waan
oma j.!rki korkia, Ombi iuur pahas Ets HEr-rasa, 01l s>.'dasa, sun uffos tähden ollu, Ahl omaxes,
Pyyi) lEsures, Alinan olet ijät kuollu,

28. Hnwasti Wirka- Weljeni, Itz kukin kusa olet,
otan teista eroni, Rakeka HERran Huonctt,

Ect Laumanne, Teidän kauttanne Chrisiuren Kirkon
pyhän, Sydammes toct, Kestenäns koht, ttkis hedck
män hywän.

29. SijlM teil armons andakon, lEsus itz y!in
Pappi, Pahan sydämen wonakon, Että se oikia op>
pi, Teis kukostas. ja todistas, Ewcmgeliumi kirkas,
sais walista, Molemmisa, Elam ols Henges wilpas.

30. Sitt oikiat te wartiat olen, liraelisa, Kuin
Pietar Pawal kaitziat, Seisotte wartioisa, HEN<

edes, Kansan wälis, Estamäs julmuut suurta,
jok hanaitze, Katt taritze, Tall haawall wasta suma.

zi. Snnähdm ttile toiwomn, HERralda siunau«
sta,



sia Sydämen suomasi ilmoitan/Ett walo Taiwahasta,
Leimaus tääl, lokaitzm paäl, Pyhast Hm-
gest, Kuin herättä, Teit wil)klä> Toestannstn-wastiiut.

3.?. Ette te muille sarNisi, Itz hyliätäwux mlis,
Mihin se sitte sop.pi, Kuin Sielut kauiann kuolis,
Teidän tähcen, surkia nähden, et HERran kunnia
Kärsi, Ah! Jumala, Nous armahda, Ketut Sionis
särki.

53- Ah! Rackahimnmt Weljeni, Kuin Kansan kil-
wocelit, Nalwokat lEsuresa nijn, Ett juur mieluisest
sodit, Ei Luwän puoll, Pijd yxin huolt, Mutt kansa-
käymist Silmn, Ei Kirkos waan, kocona, tar--
pelin asia Krru n.

34- Hywäst nytt armon etziät, Mun rackat Rippi
Lvpsen, lE-usta hartast etzikät, Kuin enneng nytt wiel
Men, Ah! rukollka, Ett Jumala, Teill opettajan
oinan, lohdams sen, Kuin laitumen, naytäs teill sa-nan pubran.

35- Wiel waari täs myös ottaka, Kuin likutures
olett, Ia asian perään ajatelka, Jos nämä on näin
todet, Ett Jumala, Se korkin, Pois o«a esiet cdest,
Kuin oli ne, Ett Pappine, Paremban HERraa py-
dit.

36 Se todex murhell hawam, Sadaan tott heräte-tyist, Sill monen simst on kulduwa, Ett pulm etziIhmist. Ia kiitä sm, Ei lEsust itz, Kuin lahjans
smbi lainan,.Armon Hengen uuden, Ah! kij«
tos Isäll Taiwan.

37. Harwat täst waarin ottapi, Ia sitä koettele,
Jos oikias uffos ollepi, Ia lEsust halaele. Ett an-
siosta, Kans kuolosta, Ustosa osaliset, olisit myös, Sje-
lus itz työs, HERralle owliset.

38. Sill ustohon ei lEsuren, Ole he wielä tullet,
Waicka kyll herätyxehen, On sihen tunnon saanet,
Nljn takasin, On kuitengin, Kauhiast nijn kauwas
kaamn, Ette ääntäkään, Kuul yhtäkään, Suus kyl«
mäx sydän maatun. 39. Woi



39- Woi jouckotaisin kaatopi, Lambahat laitumet?
da, sitä mun Sulun surepi, Katz HERra korkialda,
Sill walistus, huonet uus, Helwetin wirta wie»
pi, Kuin koffen wuo, Epäuffon suo. Se julma susi
syöpi.

40. Mutt Seurakundas Haltia, Isäntä wijnamä-
kes, Istuckeitas wiel kaswam, Ia älä an sun Kir-
wees; Poick hakata, Puit kuiwia, Odota wiel tai
wuosi, Jos kaäntpwat, Ia myöntywat, Sen/Sie-
lun Isa soisi.

41. Hywäst myös furuttomackin. Kuin HERran
Henge wastan, Am seisot pyhä sanakin, Katzoka et-
tei kohtaann, Waiwat suuret, Wihan m!et, Kum
raju Ilma rastat, Lange palen, liäx jalien, Helwe-.
tis on ml tustat.

42. Jollet waan uuteen Elämään, Pyd HERrald
Silmän woidet, Nijn wchist kowan keräjacm, wie tei-
dän synnis kuoleet, woi halacka, Pois palacka, Duo-
mar ombi wauhurstas, tuo tomden, Kowan oikeu-
den, Ah! rukoil uffo Mailmas.

43. Wimeisexi'Mtörer, Rukoilen lEsuremme, Et»
'äs hywän työll täytteher, Suot yhten tuUaMume, i-
loll sure!!, Weisull uudell, Vpn Paimenen ja Lam-
bat, Siel mwehet, On Sieluisest ja kijtä kilwaan
samvat.

44. lott mä myös tehdä pytelen, Etts lEsus au-
tit waarast, Sieluni annot saaliren, Estit kaikesta pa-
hasi, Joka paikas, Kansan lnatkas olit kutz waelde'

iin, O! wisauttas suurt, Laupeuttas, Ivt
ijät ihmehteleu.


