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Wsides.
Mnul Icsu puhdas sydän luo/

Mun lohdutuxen Ic)u Christ/ze.W.«. liWWn,plhäl 3a wai.
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olen maan Milda, O HERra ru,
Aut etkajnttclisin tätä, E,

tgäl cnnen hätä,
l.Costa'Siclu Rumist lähte O IhminenMHccke, Ulin.is' parca on wtzilnatUNLn Sangen

hnckd ,,

"''

;. Sielu on Cn nelein Ia tzancaickises
Elos, ZumMn-chUjftsKäM,Ei-MsMn Mi-was,

<4 R>
doistclt riimin Hcsljöiv3t«, Pii-miäjä

'

5 AhdasDänM meil annttan-, Haudanmaa
ias«a canne^nMMlman menoist etouetan,P-
stäwät , ,

« TämHHM,surullinen,,Maan se ombi rie»
lnullinen, Että Christus.herättämän, Tule IlonEritäm n ~.,.

?.Sillo n hän rmänsa ofta,, Täiwan Ilooneans ns tu tta, losa on läcmätoin 110, Ia i-
ianc«ckMe<» Gy>

Hoin'N.
ducm!ol N!l? ,ia armolinen ele,

MHfiscMen mallmas sme',Mtwurben^äh-



.
».Synnit suret<tapahtuwat, Meidän cstutsim

inailmas, loist sydänimet wawahtuwat, Sillä
otvat iullmat,Costo päiwä tule

pan cowin duomion tota, Ehkä pickä odota liene.
3. Ol.'su ole armias! Meidän waiwastencoh-

tam ole laupias ia ey earmias, Poicas cauttasen puhtan, Ottameitomias ioucon, Erolta stu<
rasta pahain lotca duomitan todest

4 Wohten pahuten pa-
risi, Temma Duomiold ia tuonelast, Taiwan ilon
nmt wahwist,Ota sun siunatl<is secan, Engelitet
canffa pian, Unhotain lspndin
"

5. GiM sinua ktjtämmH lEsusta poica py-
hä, Corkiat henae ylistämme, Lohduttaiatawä, O Cotziinaisilus ylin, Olconsinull cunnia
suurin, Npt ja ijaneaickisest juuri.

Mmas.
on Aica rietan, rawbcm, Laistan

Nosta Synnin Solinasta. Aie'
nosta Synnin Z)l?B, Lihan Työstä,

Mustan Miehen Matasta.
t.Io on aica! rienä/carca Lammas häl-

yn Coiran Corwesta,Aic' on cultiä Cuollon
Cujast, Pyrkiä lujast Poies Pirun Parresta.

3. Eosca Sielun Paimen Tai-wastlesils wai-
wast Exynettä Lammastans Huula, nosta S?w

m»



»lnruopass Cuollon CuoMPalatta
4 O mun Amban , Sielu parcan! Miris

earean Olet cauwas TiedäxLamban
ketäs seurat Jalopeura, Muchamiesi' wihollista.

5 Luo.uu pian! jos eis luowui. Jos ets jou-
du, Suusu Suden Seurasta-'Vän sun ryöstä,
repi, twlle Svlke,Paista, polta, teuralw.

j e. Ab mun Lamoan kurut' sinus, Minä lefus
Olen Ma Paimenes. Mä <lm' ostin werihiel,
Hikiwerel, Kärsein, tuolin edestäs.

7 Virutin sun, puhtax pesin Castes ensin: Ha-was sidon paransin: Caswann sun SMälli Kh-lisäni: otin Lauman Lambarl.
«. Slnull'sääsin, ruumin ruar weren juomax,

Valman lasten Laimme! Pyyän Hengen Opeta-
jax Pyhitäjärlohdatajas annan wielj.

9 Beelsebub nyt polie alas! Muista walas'.Cu-
le, Cuule lambani! Synnin tieldä pojes pala!
Himo! Hala! Rienä minun seurani,

'-?. Voi cus'olen mitä minä cuolen.
Cucä on mun wiinanut? cuca sowais silmän sa-
nai synnin sonnal on mun rljwanut?

«.Ruma Susi on mun pettän , on mun we-
tän cauhian codoturen ticll; woi cus' löydän jen
tuin taita minua auta-' suden susi kerran wiell'.

«. Sieluparca,,älä Bl' ol' mi-
nä autan, wapahdan: minä ainacadomita, ei-neitä Taiwan tieltt talutan. ,z.



«. Makla lOänes cuulen, tyiss'tulen,
tulen tyaös Paimenen synnin tieldä «inua känä/Wetä wänä käymän tieto elämän.

14. Ab mä rietas ruma olen, puolen!
lesu pese, puhdista! sokiat, sairat,
murhelistä, leju walais, .wirwota!

»5 Nostan Silmän lesu puoles, eläis cuoleis:
caitse minua laimenen! sielun, Rumin, suoies,!

wariel', Pidä tallel' talut' tygss Taiwasen. >
LOPPU.

HErra,Että nisnin kerran,
U3'kaidan sinua, SvdäMst änkytä,

itzen lW> Wahwist nmuH. Armosi
Sur se minull jllur, woima callis ouolsn hetkelApu pahal reckell.

Sinun caswss walo, tzunastaian ialoolcoi,'
tykonän; SydHimstän halan, lejuperääs palan,
Calist corwas tän; Tahto mull,wän woima julv
Keriän raucka ioca paicas, Auta lesu racas. ~

;. Taito minul lisä, sittH pyydän Isä Nimes
cvnniax. Herra tule, wahwist, Satan tykoön
ahdist, Sielun parchax; Auta täl,?tt ftlsm >iell,-
Caunis elämitcn maasa, Asu cunniaft,

Etzi Herra lastas, Caitze myös
Anel suloistl, Suden HHipn kidast/Temma tuo-

ne»



nen.rijdgst Kädellarmoisch Herra aut' sun Pc,!«
tas cautt,, Nijn minä taidan olla rauhaö Cuo-
leman w'W cäulM.

Viides.
HMlnul Icsu puhdas sydän luo / sinun
WM Henges walo minul suo / pois mmusisynnit ahdista/ minua tmudcsas wahyOa.

2 Sinun ettes owen awaian/ tay ty-
gön/ sinua Halajän/ woimnlas läytä jy-
dämen/ Mna kijnit sijlM yhtehen.-

3. Ett nimes suurm cunnia / woin cdcs
autta / Minuchsielun synnin wi-
oist paasi jacowas cuolon-hadäs snäst.

4- Minun mn§an seisoi »odasa/ minua
tvahwist uscos/ toiwssa/ minul lisä hywä
k-arsimys/ Pojs poista wastoin Mynnsys.

?. Aut' unhotmsin turhuden/ Pyrklstn
Mn antuden / ja tvijmeiseldä taiwah<,s
Catzela jaifin cunnias.-

Cuudes.
BG?un lohdutUMlEsuChrist/Mun toi-
UMiwon/ autuden wiW/. Sinua kltan



sydämcst/ Etts mennen yön mun suojelit/
Ia waroist caikist wariclit.

2. Sun kates Dnapän ia ain Minä an«
nan lesu armiain/ Mun sielun rumin cu-
nian/ munpuolisaniawanhimban/ Cans
lapsen talon cartanon/ ia eaick cuin minuO
annett'on-

3. Sinun Engelis minua warjelcon/caick
tvarar poijes poistacon; Al' anna cuolon
Jumala mun äkilisen ioutua/ am Mn en»
sist catuifin/ ja tygös kandy taidaisin.

4. Sinun warewalla kädelläs minua
wariel caikisa hödäs/ Äl' an' min synneis
nuctua/ ja tzaisesii huckua/ wan am,ett'
caicki ascaren sun cunmaxes laitelen.

5. Suo witlälem armias/ EttlöydyW
ainwalwomas/ctt cuolon hetke muistaisin /

syncistän itzen suistaisin/ ja ioca hetki cuole<
man/ Aiatelisin ioutuan^

6. Cuin wtzmeeseldä lopun tuo/ mun
tvaiwan pai/ ia lninul suo/ ett' tahtos mike
autuan/ Poisrmun uscos Jumalan-, se
m minun sielun toiwoms/ Cuul Isa nöy-

rä rucous.
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