Kyristillinen «älkimuisto,
TMwäan PitchM, ja Liuhalan KylaW,
Knutilan Rusthollin Talosta, saman Seurakunnan U>
ssolliselle Opett«jalle,
lLläisänsä kortiast

Sille,
(Dppinclle, ja hywin

Niin myös.

Jumalan salaisuden huonetta
ma» tainelleja

sen

Kunnioitetulle.

hallincUc, ja Christuxen L,au^

aurudcsta murhetta pitanelle

HERralle,

Hcrr

Mag/ Abraham
WanochwxeM,

Mxikerraisisti Rokonpandl, Turufa,

Thomas Ragwaldin Pojalda.
Pr,!ndälty Wuonna i>/?.

W. k. Minun Sjelun j.ilken nytt pian.
V. i

Sieluin Pispa korkia, Sää ylin Pap.
pi paimen, Sun neuwos tekos olkia,'
Annat ja otat hengen, Sun woimal»

las, Mriyoiltas, Ett myöffin paimenilta,

Kuin siasas, on wirasas, Kaicki tule lEsu
sulta.
2.Niins nyckin teit, Meilt pojes weit,A>
ln Pmmenes warhain, Kuin wartia tul Seu.
rakundas pääll/ Oll' kyntMnen taiwan,

sen

todistan, ja omistan, Mun
Hauesta juup/ jmg hengl suur walisti armo.

satut.

):(

3-Nain

z. Min painawa

nytt

asia, On surullinen

suuri, lost monen sydän kuolewa, Ombi
tultuans jnuri,Ett mutos tott, Kvll aiwan
koht, Pappein koos Turus slles, Tapabdui
see,. Ett HErralle, Kelpats mies jalokuolles.
4. Nyt han siis eloo parempa, Nautitze
taiwahasa, Palcka iaOpPia suurempa,HEr.

rasa

lumalasa,

Pää-paimenes, Ih lEftixeS

siinasans Hall sanoi, kaitz lampaui, Ka<
ritzani, hengcs tunnos hmid waroi.
5. Jota san halnll hartahall, Tahdoi sitt
kuin

aina tebdä, Sydämmel tosin walwowall, Wirkaus töis.toiwoi nähdä, Ett jokuttn, myös
monttin,. HEnasa hurffast heräis, lost huo<
kasi, ja rukoili, Ett lEsus heitä Mnnäis.
6. Han lempiäsi myös kohteli, Lambaita
näntyneitä, mieluisesi wastan otteli, Ia tiel»
le neuwoi heitä, Kuin walitit ja sairastit,
Syndeinsä sywäs tunnos, Sitn murehdit, ja

epäilit, ettei wiel ollet uffos.

7. Hän SaarnoiS pulMck sewittt, Sjeluien tilan jälkeen, Ripis m muis niin toilnit«
ti, Ettei olls kuollet nälkään, Sielu paraat,
jotka araat, On synnin hawois yaiseet, lost
peliästyit, Ia hämmästyit, ElämaanS ilkiät

haitest.

8.0 kuinga raffall mielellä, Ia karwall
sydamMellä, katzell itku kyneleilla, Kyll
kia miel ott hällä, Et synti
HMtzi juur,
Tyranneudes tylys, Sill pimeys/ Ia synge.
vs, pcitäpi kansan wäärys.!
9. Scntahden katumuxesta saarnaisi, paran.
nuxest,

suur

sur-

nnfest, Waroit shdämmen pohjasta, Sielun
woimasta kaikest, Kuin Johannes, Se vvba

Korwesa asussansa, 01l alhainen Myös
Kaikija asioisansa.
ic>.Niin 01l myös HErra wainaja, Tyriväjän Seurakunnas, löt' npt on moni kaipawa
wihollist wastan sodas, Kuin wiettele ia ra<
tele, Lambait pois laitnmelta, Sentähdm työt,
saaipäiwät yöt
tehd oitialt paimenenaoli
täbti
ihaua, Zionin muriu päli.Häu
lä,Hywan sanonmy Kutaja,Wieraita bäibin
mles,

/

totinen,

tällä, Kuin kirkosa,

Hän

siasa, Sun pybäs

selktasti, Sanat sanoi, Sydäll valoi, Knlioi.

ten

kerkiästi.

Ah jota muistaS mainita, Kuina tutkisteli tutust, Rippi Lapsians kangeita,Kysell ja
kultel wistlst, Huonesans koht, Ia kyw tott,
Kuing HErran Sabbath päiwin, Kuliel?elit/
12.

Svnnis elit, Taik
i

HErral kuNniax taikin.
z.Nätn siellms tahdoi wapabta, Totut beill

Enossansa, Pahain joukost pois paeta, Käss
tllkoill lEsustMlsa, Ct warjelis, Ia hallitziS,
Sit hillimätönitnuoruut,Kuin waaras tott, aikasin koht, Täyn kaikkinaist on koiruut.
i4-Jo lackas Käki kuckumast, tammen oxal»
ta waiten, Pasnnan ääni pauhamast, Kuin ai«
lanas kyll taiten, Suloisesi täall, Pyhän wuoren päall, Heliast HErrall' soittell, Ktjt, ntkoi-

li/ Ia ylisti, Kunnia Kolminaisuul korteel.

15-Nytc bän lttyös wielä puhele, Puolcstans
toisen kautta, Ia jälteen jäneit neuwoille, Jos
he wall waarin otta, Täs wimes tieK, Min
n;atk«
):(3

malka ulies,Mu!!ttapi mailmast majans,Ab IG
Olltmnpan iiz, Ottpalwelias huoinas!
su Christ,
!6.Nytt ftm mun rakas äitini, Mtacki hy'
wast jatan, M ines muu tähteni, Anna tull
murhen lMaän, Wan tiedä sitt, etz murehdit,
Jumalan mielen jalken,Kuin näyttä sull,Tten
antual tull, Kaut parannuxen selkeen.
i7.Ki)ll suukin aikas joutu jo, Sitt wuotes
lahill owat, Koff minunkin, Kuin Poikas nuor,
päiwäni lopun saiwat, Siis tutkistel ja koetell,
Jos tNll jo walmis olet, Talia hettell, Läh»
det mkell, pyd etz lEsuxes kuolet.
iB.Hywasti rakas Kuningas, Wastaja wal<
dakunnan, Se Kuningasten Kuningas, Suokon
sull ihanimman, Rauhan ajaan, Joka majaan
tas ajattists elos, etz iloitzet, Ia riemuitzet,

Wimein Taiwahan pidos.
19. Siunaus sinun buoncsas, Ia onni otkon

suuri, .Warjellus myössin muurisas, Elinaikanas juuri, Hengi pyhää, Neuwoo hywaa sinus
ain waikltttakou, Myös wahwoja azatuxia,

rauhasi lEsus sull suoton.
20. Hywästi Drottning korkia, lumalald
suotu jmm, kallis persona oi?ia, Hengen walo-

suuri Chrisws lEsus ainaapus, Sun n>
louxes kulksn, Joka aika, Z'pha paicka, Ial»
tais all' aum olkon.
ja

21. Ettäs olisit turwattn, Heimolmstes
ymbar mdattu, lEsns
kaus
am olron makein, Suu sielusas, Tawar ollms,
Knm euneng nyttm
Ol llosa, fuurim«
masg/ Karihan emand taiiran.

22. Hywästi weljen Sisaren, Muut sukulaiset
kaicki, Oletter sukuu lEsuxen, Knsykat tunnold
ratki, Sill lEsus tott, hän syunit ott, mut
mas pojespoikeis,Ahkahokat, kusi oletta, al«
haisis' eli korkeis.

2Z.Sentabdeu tasä

ajasa, Rukoilka, uffon
walo, Ett näkisitte tunnosa, Katzella taiwan talo,
Sill ibcma, onwallmista,sinnejo ajallansa, toe»

telkat siis, onk' maallisis, sydän taick lumalasa.
24.Ette sit pelwon Kuniugast hämmästy kuole»
mata, Waan sanot terwetulemast Toiwotte Isän
mata,joug ansaitzi, Kyll kallisti lEsus kuolemans
kautta,AH anota jakaiwakaetudestsyndynautta
25.Hywästi koko Pitäjä, Sä TyrwäänSeu«
rakunda,etttäsä ilmas ikänä, näje muamaas 0len Mlllda, Ab kerkiä jo beräja,niin lEsus wa«

laiftpi, sitz nähdä saat kuina, kauhiat, syndis
ftiur julmat ompi.
26. Sillä ei usko olkia ol' ollengahan mones/
wan öinä järki kortta, on tott juur pahas juo,

nes, eh' HErnlsa oll' sodasa, Sunuffos tähden
olki, Ah omales, pyd lEsures, Illman olet

ijat kuoltu.
27. Hywästi wirka weljeni, Itzkukin kusa
olet, Nntt otan teista crom, Raketkat HErran

huomt,Et laumanne, teidän kauttanne, Chw
sturen Kirkon pyhän, Sydämmes tott, Keffenanne koht, Tekis hedelmän hywän.
2 BSibcn teill'armons antako», lEsus itz
ylin Pnppi, pabnn sydämmen woittaton, Että
oitta oppi, teis kukostais, Ia todistais, Ewan>
segcliumi
tirras,sais walista, Teis kaikisa, eläm'
ols hcnges wilvas.
29, Sit

29>Sit' «ikiat, te wartiat, Olett' Israelisi,,
Kuin Pietar, Pawal kalziat, seisotte wartioisa,
cdes, Kansan walis, Estmnäs julHErwnUl«rta,lok'
hangitze katt' tarihe, Tall
munt
wasta
suuta.
hawall

zo.Sentahden teille toiwotan, HErmlda
siunausta, jydammen siionlast ilmoitan, Ett
walo taiwahasta, leimaus täall, lokatzien
päält, Tapabduis Pyhast Hengest, Kuin he»
rätta, Teit wihkiä, Toistamisen wastuudesi.
31. Ah! ettet' muille samaisi,: Itz hyljättä.
wix tulis, Miblng' se sitten sopipi, Kuinsie.
lut kanttan kuoiis, Teidän tähten, surkianah«
den, Ett HErran kunnia karsi, Ah!
w, nons arlnahda, Ketut Zionis särti- Inma»
-32. M, mckahimmab weljeni, Kuin kansan
kilwottelit', waltvokat ICsuxesanijn, Ett jur
mieluisesi sodit', Ej leiwan puolt, pid' yxin
huolt', Mutt tansakäymist. Sieluin, niin kirkoft, kuin kotona, Olkon teill asia kirum.
3 z.TeHERran tahdon tiedätte, Totuden silaan lujan, Antuat jos sen pidätte, Sitt' olet ft».
ren Luojan, Walit kansa, kokonansa, Sen
ylimmäisen pojat, Koetelkat myös, Jos itze
työs, Tunuos olett' ne samat.
z4M!n nait asioit ratkaise, yMn mailmsn
Tuomar, Wa» se kuin kactl katzele, Muist
fincl svömar, luomar, Jos saaruaja, el' tuw
lia, Olet or watzan orja, Niin tiectat se, Ett
hattitze, Perkcl ioll ej ol pohja.
nptt grmon ehiät, Ia rackat Rippilap»
35.
sen, luur hartast lEsusi etzikat, kuin cliiimg!» iel
kusten,

kasten,AH! rnkoilkat, Ett Jumala leill Opettaian an»
nais, senkaldaisen kuin HErrallen, T«»'st hywan hajun
kannais.

36. Wiel waari te Myös ottakat, Kuin llkuturis o«
let, Ia asian peläli aalclkat, Jos nämät c?i näin tddet. Ett Jumala, Se korkia,l Pois otta rst<t edcst,
Kuin oli se, Ett Pappinne parempan HErra pidit'^
3?. Se todex murhell hawata, saadan, tolt herä*
lettyist sill monen suust on kuulua, Ett puhu, ehi Ihmist', Ia kiillä sitt, Ej lEsust itz',Kuin lahians om»
bi lainan, Papill
Hengen uuden, Ah kiitos
taiwan.
Isall
38.Harwat näist waarin ottane, Sen peräin koet»
tele, Jos oikias llssos ollene, 101 l lEsust halaele,
Ett anjwsta kans kuoliosta, Won kault osalliset, Olisit myös, luur hengen toös, HErralle otolliset.
zy. Sill ei lEsuxen ustohon, Ole he wielä tullet,

suuren.

Waick HErralt

synnin tundohon, On

siehen annon

saanet, Niin takasin, On kuitenain, Mond aiwan
kauwas kaatun, Ettei äntäkään; Kuull' yhtäkän, suus
kyllmar sydän matun.

Sentahden palio kadrnnu, On lampait laitusiit olen rastast suurenu. Katz HErra korkial»
ta, Sill walistus, usio, rackaus, Toiwokin perät' kn»
to, Ah? Jumalain, Isil Laupimn, An armos oikia tunl».
41.W ann HErra Issu ansios, heidän pöällenS
tull huckaan, Kst joudus kowaan kpstohos, Armahda HErra hurssain, Ettei kukistuis se rakennus, Heswe*
«in wirm weisi, kuin kosien wuo, tpäuffon su», sieluja i<at söisi.
42.Mutt seurakundas haltia, Isandä wmamäkeS,
istuckeitat wiel kaswata, M <tt' anlkniteng' kirwes,
poick Hakala, Puit kuiwia, Waan odott wiel vx wu»>
si, Jos moöndywät ja kändpwät, Sen sielun Isä soisi.
43.How<lsti ulkokullatut/ Muut synnin oriat kaik«
40.
mella

N

ti kuin epäussos wimmatut/ Olette komin ratki, teil
palkanne, kowa osanne. On jollet armon ajaas, lull
takasin, niin uittekin, tulisen järwen pohjas.
Ah! älkä, enä seisoko, TäU HErran Hengee
wastan, eik sanaa ylönkatzoko, Ettei tulisi koyman,
waiwat suuret, Wihan tulet, kuin raju ilnuit rastat,
Lange päällen, ijäx jällen, helwetis teille on tuskat.'
45. Jollet waau uuteen elämään, Pyd' HErrad
silmäwoidet, niin wistift kowaankeräiä>''n, Wie teidän
fynnis kuullet, Woi halackat, Pois palgckar'. Ennen
kuin edes seisott, Raucka paraat. Lastut araat, Kipin iin tawall singoot.
46. Sill Tuomar on wanhurstas/ tott, Wakaisen tukun wati, Elmajastann waarin ott Työnne kaick julki
ftapi, hän tuckinnos, Tarka Tuomios, Om?i ei auta lah»
jat, Ah oikeus, on HErran suus, Näit ajatella mahdat.
47.Nylt wimesen päatörer, Rukoilen lEsuxemme et«
tas hywän työn täyttehex, suot yhteen tullaxemme, 1101 l
suurell, weisull uudell', Pn paimenet la lambat. Kuin
walitut on siunatut, lEsu am sokiat
48Iotmä myös toiwos odotan, Tääld pääsin pä»>
wälläni,lEsnzen perään kokotan, Nyttwimes hetkellä»
m, M kaikesta hän pahasta, Kunnian waldakundans,
mun pelasta,. Pian kirkasta, Saarnamaan Selirakundaans.
49-SjeN kilwan HErra kiittelem. Pyhäin permtwt
nautim, Jumalastamme iloitzemm, long' woimall kaik»
ki woltim, ain mailmasa, Joka paikasa, Matkois
ja nnwlla autti, Haminahan, Isän mahan, Pyhäins

.

'

Kaupungiin saatti.
sc>.Nytt on mull rauhan satamaa, Isäni

huones siat,
wiat, ne
laick
on
unhodet
lykätlin Vois pyhiltin, weren ja ansion kautta, Mun
lEsuxen kllin jokaitzen uffowit tahto autta

kirkaus, kunnia

«VPPU.

