Aikainen walmistus

Kuolemaan,
Ilmoitettu
koska

Nousiaisten Seurakunnan Kirkkoherra,
Hywinkunnioitettawa ja Korkiasti oppinut

Herra

Syys-kuussa 1769, ilman
edellakaywäistä sairautta, äkillisesti, ehtoorukoustensa lopulla, kello 10 illalla, au-

28 paiwanä

tuaasti HGRrassa poisnukkui, ja 10
p. Loka-kuussa lepokammioon-

sa

saatettiin.

Edespantu

Kahdessa
Jotka Hän itse

ennen

Wirressä,
sairaana ollessansa

on kir«

joittanut jälkeenjäawäisillensa ja Ysta-

willensa lohdutukseksi.

Toinen painos.
Turussa, »853.

I. C. Frcnckcllin.ja

Pojan

lujapamßsa.

6lllaB tili

tr^llnlnz.

H.bo VomKapitel, «len 23

Hlgrz

1853.

Wiimeinen puhe eritessä tästä
mailmasta,
ja

Hywästi-jättö koko mallmalle.
Kirjoitettu 4 p.
W.

?.

Ole

Huhti-kuussa
sielun'

v.

iloinen

1764.

«.

1.

sielun' lewossa, HGRran armon
tumassa luoksus olet päättänyt,

Uskon kiinni pitänyt.

IGsuksessa ripun kiinn', EM wajoo syntihin: lEsus ne kaikk' päällens ott',
Anteeks' annoi kaikki tott'.
3. Hänen werens puhdistaa Kaikist'Annin wioista: Tuntoni on rauhan saan',
2.

Armon kautta Jumalan.
4. Kallis nimi

Msuksen Awaa mi.
null' elon tien, Sitä kuljen mielellan', SM'

se

wiepi elämään.

Uskollisuus lEsuksen Pitää kiinni
waiwaisen: Waikk' ei mitään itse woi; Kui5.

tenk' armon awun toi.

Glämäss' ja kuolemass' lEsus ain'
on auttamass': Antaa lopun autuaan, Jumalan sitt' nähdä saan.
7. Todistukset annoi mull' Armon aiwoill' aiwoituill', Elon tiestä saarnata, Pa6.

rannuksesi' todistaa.
8.

Autuas, uskon eläwän, Kuin

saarnasi' käsittän': Mutt'

se

on

surkia mailma

Ei siit' lohdutusta saa.
9. VM nytkän tällä tiell' Löydä lohdutusta wiel', Nnll' kuin sanan hyljäwät,
Dman juoksuns pitäwät.
10. Mutt' te armon raukkaiset, lotk'
jo olett' waiwaiset, Teill' on sanan lohdutus, Koska teill' on mieli uus.
11. Hywäst' jätän kaikki tyyn': Jos te
armon ajan myyn' Dlett' turhaan tähän

ast', Kääntykäät jo hartahast'.
12. Loppuann' ajatelkaat tääll', Et te
am' ol maiden pääll': Kunk' siis joutuu sielu raukk', Kuin lyö ijäisyys jo auk'.
13. Harwat kuolee autuaast' Elon ties-

tä kaitahast': Monet lawialt' tieltä kiinn'
Saadaan kuollon kynsihin.
14. Onnettomat waiwaiset, Kuin el us'
kon' elon tiet, Eik' sir' rataa waeltan' Kuin
wie taiwaan Haminaan.

15.

lääkäät hywast' ystäwän', Jotka

armon puolehen Dlett' aikaa kääntyneet,

Nippukaan siin' estamat'.
16. Niin teit' IGsus opettaa Kalliin
sanans' walossa, Hänen henkens' johdattaa,
IGsukses teit' walmistaa.
17. läakäät hywäst' omaisen', IVsuk-

sts

nyt lewäjän';

Puolison'

ja lapsen' myös,

Älkäät olko murheen työss'.
18. Älkaät sen all' waiftuko, Älkaät
siihen taipuko: Rippukaat am' IGsukses,

Tässä surkiass' elamass'.
19. Rukouksess' hartahat Dlkaat ilman
lakkaamat', Nuoremmasi' niin wanhempaan,

Niin on IGsus apunann'.

Kuin
HGRra ompi läsnä wiel',
teit' saattaa elon tiell', Häness' kiinni rippukaat, Murheen Meen iloitkaa:.
21. Kuin te lohdutukset saatt' HGRran
sanass' runsahat: HGRra Pitää sananss'
wiel', Eik' teilt' lohdutusta kiell'..
20.

22.

HGRra hywin tekee mull', Wirwo-

antaa tull' Liki minun sydämen',
Kuin taalt' pääsen erimään.
23. Pelasta mun kyynelisi', Kompas-

tuksen

tukset' hirmuisist', Elon' maahan kuollost'
wie, Slit' mun sielun' riemuitse.
24. Kiitos olkoon Jumalan Sanan edest'

runsahan, Kuin on antan' opettaa: >MRrall'ainoo kunnia!

Halullistell Sallankuulialn lohdutus
kaipauksessa heidän rakkaudessa omistetun Opettajansa poislähdennössä täs-

tä mailmasta tulewaisiin wirwoituksiin, armon kautta, työn tekemisen jälkeen tässä ilmassa,

Sairauden alla, kirjoitettu
W. k.

lEsu

2

p. Kesä-kuussa 1769.

minun ilon autuun ,c.

sanankuuliat, Jotka olett' ysHalulliset
täwat; Älkäät olko wäärin tuuliat,

Kosk' ma kuljen kuollon tiet': Gt te sentään
orwot ole, Waikk' yks' heikko poijes kuolee, Gik' ol' enä sotimass': lEsus M' on

auttamass'.

2. Jos yks' heikko palweljoista Kuoleman kautt' kutsutaan, GM kuitenk' sana
loista Teitä ain' walaisemaan, Jos te uskoss' pysytt' wchwan', HERran apu ei se
lahwen', Hän on kaiMwaltias, Ia myös
armon antias.
3. Han kuin hywän työn on alkan',
Hän sen myöskin päättääpi, Saattaa teille
armon palkan: Niit' Hän orwoiks jättäapi,
lotk' ei ole Hänest' huolleet, Mutta synneissänsä kuolleet, HGRra, HERm huutawat, Toista isää seuraamat.

4. Pyhän Hengen Hän teill' lainaa Tei-

dän lohdutuksekstn', Jos te wakaat, olett'
aina, Niin Hän pysyy tykönänn', Muuttaa
waiwat wirwotukseks', Murheet myöskin tohdutukseks', Itkun' kääntää iloksi, Ahdistuk-

sen' riemuksi.
5. Itsestänne murhehtikaa Pelwoll'

ja

wapistuksell', Että, wälttäin aina liikoi,
Kulkisitte elon tiell': Ia jos wielä monta
lankee Takaisinkin surkiast' sangen: Niin
ne walppaat kuitenk' jää, Joilla Kristus

ompi pää.
6. Ne myös IGsust'tunnustawat, Kosk'
mailma wainoilee, Lohdutuksen jällens

saa-

wat Kuin he armoo halailee: Lihan turwa
tässä katoo, Hywa hengellinen sato Kärsimisess' kukoistuu, Uskoss' sydän wahwistuu.
7. Dudot tässä kaikki ollaan, Wiheljäiset waiwaiset, Wihdoin myöskin täältä kuollaan, Ajattel' sit' estämät', Niin fä loppus
aina muistat, Liika murheet poijes suistat:
Usko aina HERran pääll' Loppuun asti,

eläis tääll'.

8. Et te minull' taida tehdä Mitään
hywäa murheellann': Ah! jos saisimm' toi-

majoiss' waan:
Se nyt teidän murheen olkoon, lEsus teidän tykönn' tulkoon Herätyksell' walwomaan,
Tyköns' wiimein korjaamaan.

semm' nähdä Taiwaallisiss'

Sydämellinen hywästi-jättö rakkaalle
Opettajallemme.
paimen hywä,
Jää nyt hywäst'
edessämm',

Joka seisoit

Kylwtt

HERran

sanan

jvwää,

Armost' Ylipaimenemm',
Hywäll' laitumell' meit' kaitsit,
Suden kynsist' monta woitit,
Walwoit, karstit, työtä teit,
Ettäs autuaaks' saisit meit'.
Lepää muhass' töitten peräst',
Jotka sinuu seurawat,
Wiatoinna kaikkein werest'
Nautits' iloo lakkaamat'.
IGsus meitä walaiskohon,

Toisen siaas antakohon,
Kuin niin uskollisesi' wiel'
Meitä saattaa elon tiell'.

