
Welwollinm

ElljmäM jaKuolemasta/
Sille,

Kunnioitetulle ja Hywin Oppineelle
Herralle, '»«^-.

MllttW SoIMWZ
Vainajalle,

Kappalaisen Apulaiselle, Uuden
Kirkon Pilajäsa,

Joka ainoastans eli 33 ajastaikaa, ja „n»
muodoin nuorudensa Parhaimmasa kukoistllxesa,
wahwasa Ustosa m Toiwosa W.lp,chca,ansa
päälle, tästä wiyeljäisyVestä pois fucsimMsjnA
24 päiwänä Wuonnn »78?.
Paljon puuttuwaisesti edes annetm yhveldähei-
kolda, halwawa ja hänelle hywiu MttawaldaD

seneldä Th. R P. Wuonna 273?.

TURUSA,
. Prändällp Wuonna !7Z2°





Ensimmäinen Osa.
Weif. kuin: Jo joutuu armas aita:e

joudut aika ehtooll', Ia auring' lasti
pois, Ett pääsi lewoll', Kuin

lesustaMois, Tai palwelja nyt pakons Ott'.
Hcrrans helmohin Taiwaasem mhdoi talons
Gyhäen kuorihin.

2. Ei siellä mlwi tuima Händ' enää ra-
sita, Eit" mingän surun woima Tästedes ah-
dista; Ett' pääsi iloitzemaan Suwehen suloi-
seen, Taiwaajeen riemuitzemaan/ Lepohon, ijäie
seen.

3. Hän oli Mll' kuin lähti, Ehk' heikko
hengesä, Pimeesä laaxof paisti, Sijasa pyhä-
fci, Sai tma maa'lman wihaa Christuxen täh-
den wtt'; Ol' monen puheen sia, loild' mai»
sti katkerucr.

4. Mutt' o«gosta st ihme, Ett' häll' näin
kawi tääll'? Koff' näem' Sanast' ilme. Ett'
lesustin maan päsll' Wihattiin suruttrmild',
Symiisä makawilK', Niild' tämän maa'lman
bmild' Pahudes' yldyneild.

5. Näit' itse Isändäkin, Sai tosin ksr«
M, Tääll' H«rm lesuxemkm Häwäistpff Me

M;



M; Sentähden ei ft li,ax',, Ot' huomMMe,
Jos tulee mailmc>n On kunnia sielulle.

6. O! kumga maiMan wiha On sielull'
terwellist'. Jok ei suo Me siaa, Näemm'
Aposiolcist', Näin tänäpäiwän' wielä, Niill"
harwoill' uff.will' Tapchmu tosin taalla Ie»
fuxm sturajill'.

7 lock' h>wen nimens pyhän lesuxen
tunnustit, Ei suruttoman sydän, Woi kuulla,,
tärpi niit': Jos mailmast' olisitte, Niin hän
teit' rakastais Waan sen te hpljaisitte lefusta
tunnustus.

8 O lyhykäistä suruu, Tass ajanrahd»,
fa! Sitt' iso osa, muru', laemnZ taiwasa:Siell' palkkas marewhan Sull' Sanan saar«
na>a, Elts walinis a«mahtahan Olit raaj'
rikkoja.

8. Ets ollue niinkuin outo Awun tarwitse»lvill: Waan korwas köyhäin huutoon Kalli-
stit, waiwaisill', Wisusti Mtkeit niitä Köyhijä
»nvoja, Pyysit heist' murhect' pitää SrMwmen halulla.

'o. Sä olit sokian silmä Onduwan jal<
kakin, Näytit sen uffos- täällä, lost he <uasiunaistin' Mun' harwat on luin itkee Icse-phin wahingoo; Waan köyhää sonaa, sylkee.
Herra heit' auttakoon l

i'. Herra tott' Palweljansa Nyt laffirauhaan pois, Armosa Saarnajansa. Näinhanell' hywin sois', Kuin wiina mäen työhön
Hetkex' ol' Jota tel mielell' hywäll':
Ei kostan suuttunu.

.

»2. Pli-pispan tahdon jälkeen Pyys ka»<H' Herralle, Ain' sanan nuomn selkeenHeit^



Heitt' oi?M' puolessa: Mutt'. hawaitf
sti, Ece tyhjän nMänsa, Sai rassaahari Mu.roisa yözlänfä,

13, Hän werkroils apajalle Sydämesi'
sywähän Siemendä lawmlle Pyys kylwää
itämään,, Ett' sielnt rawituri Ols tulleet,sana«
sta, Se hywin kätketyxi Kuin päästä wai-
woista

14 Gitt' kulki korkialle/ Wmia wa<
kainen, Puolelle oikealle, Paistaa kuin tähti»
nm. Näin pandiin paljon päälle Se hywä
palwelja, Kuin oli Herrald' täällä Kutsuttu
Saarinija.

15.. Ain' oli uskollinen Karitsoj' kaitsemas,
Oin', päiwin' murhellinen Exvneic' hakemaft.Näin kulutt' aikans surull' Ylön katsef pilka-sa; Nyt Papiilijell' pugull' On pujm' tai,wasa.

16. Jos joku aikaisingin EOis
aamulla, Sais kohta kuulla sengin- En täall'
vl' olewa, Ruumis on äitins powes, LepH
siell' kammiosans, Sielu Pähäen Kucris'Kiittämäs' lesustans.

17. Wanhimpain ioukos' weifta Neljän
kolmatt' kymmenen, Ei enä täällä saarna
Edesa jyndisten. Nyt kaunis Herran edess
Ombi han oleva, Hohtaapi kirkkaudes. Katz'Herran Pappia:

,8 Kuin huum hurffain kansia: Amen ja
siunaus, Kolm'naisull kokonansa Olkon Ieho«
wall' uus' Plistys, kunnia, kiitos, Halleluja
iloinen, lesuM' yhdes' liitos Amen ijankaiks
kinen.

Toinen



Toinen Osa.
Weis. kuin: Ah Herra älä wihasas 2c.

i.

Aywästi rakkaat wanhempan', Kuin minust'
murhett' piditt', Täs ajas wirjät Haldian

Tain cl,'mälu ylits'. Kiitos teill' kaiken edestä
Kuin tcitt mull'. hywäst' mielestä Muistakaa!
sieluanne,

2. Jos oletc'M holhonneet, KuinWan-
hin r,ikas lastans, Sen edcsta niin surenneet
Kuin N in Lesti Poikaans, Sen näett'itse
fan-ft Kuinga hän oli surusa, Koff' hautaan
miehet kannoit,

z Niin tekee tänäpäiwän' wiel', Se joka
sicluns kuollcex' Näkecpi, ett' on wääräll'tiell'.
Tott' synnin mndee silurer' St» Pyhän Hen-
gen walosta, Kuin herättä hänt' unesta, Tun«nosa tulee sairar'. „

4' Siinä sitt' saapi ymmZrtä, Ett' ksy,
hän sieluns tappan' Sen myöskin aiwan sy»
wältä Helwetciin ombi saactan'. O.' julmat
hauta miehetkin Ne oroac kaikki synnitkin,
lost' harw on tuffan tunden'.

6. Joka tääll' itkee itsiäns', ,Ett oma mun
ha-miehens On ollut raukka eläisäns. Kuole»
mattoman Kuin ombi köyhä sielunsa,,
lot lesus tahtoo armahtaa Ett' makaa hel»
iÄltisä.

<;. Hän tarttuu enlln paarehm, Ihmisen o«
maan tundoon, Kantajat koht' seisahm
siii»' Kaikk' julma spndM joukko Ci

«nä



enä ehdollisesti Tee wäärytt' ulkonaisesti, Kau»
histuu niitä kaikrij.

?. Ah koetelkaa! itsiänn' Wanhmipan',
ett' muut sukun'. Kaikki te hywäst' tänäpän'
Jätän: lesures' nukun. Nukoilkacn ett' näin
asijat Ajallans tmux' tulewat Selkjämmä):'
kuin täs kuulet!'.

8- Ett' synoein tundoon tulisitt', Pietarin
«awall' katuun, Ia niinkuin Pawal' uffoisiu'
Ah älkät jääkät paaluun: Kyll' hetki kma
tulee se, Joka silmänne aukaisee; PylMcu oll'
ennen waliniit.

9- lora teill' wiimcr' toiwotan Ett' Hcr,ras elän, kuolett', Sydämmen .polwet kumar-
ran lesuM Isän p.uoleen, Että te täydes' to<
Vesa Jumalan Poian ustosa Tulisin' Herran
«teen..

Kolmas Osa.
,W. k. Ihminen jong' Jumal' loi:c.

i.

Seurakunva myös, Joja hetken olin
työj', Puhuin siitä woimasta, Kuin sainHerran armosta,
2. Löysin sen juur' lodexi, Kuin its le<sus sanopl: Harwar owat walilut, Ehk' ontaitti kutsutut.
3. Ah on wW loukko se, Joka tcdell'

pyytänee Ustoon lesuxen pM tull', Wiel'
ltts Mf oll',

4. S',!?



Siin' teic wasian seisoopi Sangen
montaa Sangarii. Ne mur' hirmmstmmatkmEnsir' epäustokin.

5. Toiftx luonto turmeltu Pian syntiin
horjahtuu, Jollei henges' sodica, Koht' tundo
sairasta.

6. Kolmannexi sydän se, Koiruttansa ta,
ritsee, Asiat toisin kääntäpi Tomun wastan
fplkeepi.

7. Nehänneri himokin Kuningas on iul»
Wakm, Tchtos hallit' ihmistn, Jollei turwaa
lesureen.

8- Wiel' ft kirott' yfpcys Smanan on
syrytys, Paradisis peritty/ Monen sisall' kpl»
wetty.

9, Kuningas wi«l' korkija, On se isv
mailma, Babylonin torni suur Taiwan tahto
puhkaisi' juur.

,c>. Naiden kaikkein joukosaPäämies Per- ,
kel' ilmasa Lendä wickkast, Pettelee, Amuas
walwos, rukoilee.

ii. Muna näistä kaikista Woittvsaadan
Taiwasta, Ustonxlisten ÄUttajald', WihMistm
woittajald^

Neljäs Oja.
W. k. U3oi Herra kmnga usiat 3r.

!.

Aywästi kaikki wainojan' Te kuin mun M
nit pannaan Kyll'usiasti, kiukusann': Sen

MZ M' Mteex' mman, Eht <Möm onn si«»
hm



hen koht', Kuin tyhmyydes' niull' teit? Mt'Z
Anokaac Herrald' anteer'.

2. Han tahtoo tulla lygönne, Moi! Mix'
M' wastcmoca: Seisoopi kesiellanne, Huuma,
kolkuttaa totta. Ah cmmas kuin awaapi
Sydamws/ korwans lainaapi, Ei sitä ulos
heitet':

3. lesus Prophem Isän maäll' Ei siellä
niitän maran'- Niin käy wiel' M' ajahall', Ei
tyhmät ole lakann' W.unomast Herran omia,
He kahle koiran haukkuja Saa kuull' ja nah-
tzä surkiast'.

4. Täst' asiasi' lesus itsettin Todisti ft-
noisansa Sokeille lutzalajsill'kin Tykönä alle-
jansa- .Kats se tott' seisoo IoM
et sielus tunnosann' Rakasta eik' uffrs tunne.

5. Ah rukoilkaat te wietäsit', Ett'par'n-
iWen armon Täällä Ms nytt jo saisitt', T<
tyhmät/ loit' paljon Ompi tott' Herran cdcsä.
Ah käändykät jo HeiMsä, Ett' muer' an-
nemisin.

6. Näin niintjn tNle teitille Pahndenn'
inaxaa hywäll/Siit'mielisuosio Herrall Tnlee-
pi tosin Pyhäll'. Sill' kiitän teit' sen puolesta
«As Herran sallimisesta Mua ahdistitt' ja
ammuitt.

. 7. NuoteNlie yöt ja päiwätkin Särklwät
sydäntäni. SentähVeN Herran tygö siin' Pa-
kenin, rakkahani, Mun Jumalalan' muista-
man, Edest' teidän rukoilemaan, Kuin teitt'
tnull' maa'lman karwar'.

8. Näin minull' hywin teitte; Muttitstti'
Petitt' surhast': Neuwcn ett' lesust' etsitte^

)-( EnnM



Ennen kuin lähbm' ajast', Ettei se jäis teill'
hiljaiser', Wiimejnen hetki hirmuift)?', Eik' epäi-
lys' tulis' eteen'.

Z, Silloin työt salaisiinmatkin Ilmantuu
walkeutten. Sydämmen aiatnretkin Nouse-
wac tunnon eteen. Ei ijas ole peiosa Sill'
Herran muisto kipjasa Kaikki seisoo seMästi,

io. Ah laiitakaat niin wtuudes Köyhäin
sieluinne pnolest'/ Ett' asaim' hnwin lesnrefKäwis' armosta suurest'. Hän tticä kaikkia
hallitkoon, Totuuden tundoon saattakoon /

Walaiffon Hengellänfä,

Wijdes 5M
W k. Is airvan läftä aika e>n 35.

1.

O.ywästi Mirka-weljeni, Kuin edellän' jq
jälkeen' Seisotte siaf' pyhäf' sijn'. Ongo

teill' sit' halun oikein, Että te walann' jälke-
hen Hajette lampait' Herrallen, Henges' ja to-
tuudet.

2. Ettei waan wirkaann' laitemis, Tun-
nos' teit' soimataisi, Eik' laista-koirix' k«tsu-
tais', Warkair ja murhajiri. Woi niitä palk-
ka-paimenii, Kuin willoja waan kokooopi,
Mutt lampaat fudell' iältä.

3. Monell' muull' häijyll' tumalla He pa-
hennusta amaa; Puheill', töill' kelwottonnlla,
Elämäll' haisemalla, lost' surutöin saa pilka-
ta, Kuin paimen jrstaisuudella Antaa krou-
w?is jg pelsis'.

4. Näi«



4, Näistä jliur' tämän kattaisist' CWK<
stons alfanansa Murheella kirjoitt' pamunist',
(lost luree saa wiel kansa): Mm!' tuckistcl-
lesans Sen Pyhän wiran paiuoo kans Sa»
noihin puhkeis näihin-

;. Ajarccl' kuiziga siiuresa Ia waaraMs'
paikas ILaellae täsä ilmasa: Suruioin licda
wirlas Oe ompi suurin este sull, Et's le-
sust' usios cundecn t,ul', Sää käändymmöin
pappi.

6, Mutta ne hywät! palweliat, Heräueet
Herran Papu, Uffollijet lauman w.n,
Kuin murbttt' siitä pidit, Eik' sturaann' iso)
mailniaa Surutwlnitten rinnalla, Hcl.retin
tietä kulkeen.

7, Mutta he fuurell' nmrhella Korresta
kokoo limpijr' Etliwär hartaudella, Walwo-
wat hiljain '.rarhoin Hengcsa Herran edeja

ulos repiesä: Tull lesu
heille.

8 Ettei he stiuttms, wösyisi Eyös' py-
häs', rastahafa, To uudest' pcijes weännyisi.
Wahwist' heit walwoisanft Awa sun
owi heill' Niinkuins teit Apostoleill' Pääst'
kielen siteet waliall'.

9. Herra lesu! awa heidän suuns Sun
mhtoos tulkitsemaan; Suo Henges woima ai-
na uus' Sieluja rawitstman. Ah walmist'
raksneaita, Etc' kaacuinita muureja Paran-,
nais' häwinneitä'.

io. Taäll' Seurakundaa sekulaist' Jos'
palio pahoj löytyy loukosamm' sokiat' luda-
laist' Itftns on häijyll' myynyt, Ah lesu!

Mdä.



wedH takaisin O.anas ja päppeitt
Kuin tahdest' wihit owat.

n. Että sitl' sinua kiittäisit, Pnn' paK
wenet ja lampat, Ilolla duomi-lia tulisit.
Henges' sokiat rampat Sisälle lammas huone»scen Saar seurakundahas ylhäisten, lehowat'
ylistämään.

12. Siell' Opettajat oikiat Paistamat
kirkkauoes: Ne kuin moni' hursiauctiwat
Kruunu pääs', palmu kädes'. O: ihanaista
vlookin, Sil' hedelmällist' peldookin, lot' elo-
lniehec niinä»


