
Colme
HengelistH

Cnstmäinen,

Ms/mun Sielmsen Heräja :e.
Weisatan cuin:

O Klinga ihanat afuinsias; ic.

Toinen:

Jumalalle olkon kijtos/ olen litos «.

Weisatan cum:
Et kös ole Ihmis?

Cclmas:
Ylös Mwanit lyötät kasianne 2e.<

Weisatan cuin:

lesnst sielun hala lc.

Prandätty Wuonna 1776.



mm Sieluisen Heräfä stMm-
men, Ylistä N imee Herran, Kuin
on sun monin kerran, Anda nnt

helmasansa Lewatä ranhasansa.
Äuringo muistuta, mull ihe lesn-sta, ah walais, lämmit sydän, Ett enge-

lein ja pyhäw. Kans kijttä sinua saisin Ett
uuden armon löysin.

3. Waick piru kiertäle, Ntjn Engel
warjelee Ehk Nulnis nuku, lepa, Nijn
Sielu walwo, elä, Tykönäs Jumalani,
Henges ja uskojani.

4. O lEsu l)cratä la.sitä ennätä,
Kum.sylmin ulus mgka, Oin päiwih,
eikä lacka Pahudcst. Ala hand päästä, A>
la myös wiha säästä.

5. lEfus nyt odotta Meildä katuma-
sta, Woo> ja parammfta, TaHopi pela-



srnfta, Ah autuas kuin tule laMnen Mnens kuule.
6. Se wasta tuta sa, Kuing hywa ra»

tastaa On lEsust joka jällen, Holho/ jasano Mcn, Silmäni terään rupe, Kuin
sinutt wäärin tekee.

7. Ah aika autuast, Elää ain lumalas
O onnelista meno, O TmwalWa 110 Eij
nukan suloisembi, Kuin lEsus SieluS
omvi.

Toinen.

olkon kijtos, olen litos,
Mun Immanuelin katts, Hän
on mtnun kalltjst ostan ylös no?swn, Kuolon tuopast tuollcsans.

». Mutt cn taida tällä tielell, nijn
tuin mtelell Kijttä Herraa hartahast: a-
non sijs, O lullmlani armahani, Py.
hän Hengen tawarast.

3. Ainoastans jongun nesten, Amu ta<
sten/ Aloitetta aikanans, suret, monet,
Mju kuin tähdet owat nähden Armos
Wuoret paikoisans.



4. Nijt kuin uffos ano sastöö pyytä M.
stö! Pahoist snnnin sitchist: Tahto wä«
rydestans wäudy, todell kändy sinun
puoles lEsu Christ.

5. Uden woilnan näin lncitt annat kä-
sis kannat, Ettem kombastelis tääl, Mail-
man taus synnin retkil, paholll heltill/
Eij myös kulma kiwen pääll.

6. Ellei Herra saa meit estää, puhtax
pestä Smuust kaut katumuren, Elj hän
taida meisä asu, uffos pysy/ Wan Mm»
pois patumuren.

7. Labtekam sys Herra wastan woidett
ostam, meidän uffon kampuihin, Lepy.
telkäm poika tiellä ettei siellä Hyliais
häijyn halnbaisijn.

8. Usein itknll walittelin, että elin
enimmän mun iiastän nijn kuin moni wie«
lä näky ehta häpy Turhudelln peitetän.

9. Mikäst muu/ kuin armo Herran e«
toit kerran, joukost tielle elämän, porti
öli mijn sicl ahoas: että kahda tahtoi sy«
damen.

ic». KaickilEsusparhax muutti waika
lnltin minun lmllustexywän, wan eij soi»
mat se mull sopin, kuiteng opin wirhcn
näistä näkemän.

11.



ii. Tulin wasta oikein nöyräxhenges
kövhäx, Liha pysi elää wiell, longa tui»
teug hengi woitti: Armo koitte uskon
woimast kaidall tiel.

12. Epä lEsus hylia kostan, alla ra-
stan Nisiin, uffo waisians joka hänen
tygöns tule, aanens kuule, uijll Hän li.
fä arlnojans.

13. Armon hengi edes wieton, kiruh.
takon, muille maille lnatkamiest, Poijes
Babelista, jastaisesta, Kohden koto kau«
pungit.

14. Puhaldakon purjehesen: että pasen
ylittz meren meidän maal: pidä lEsu theperää ylös herää, allot aiN asettaman.

15- Auta Herra wielä kerran, ylitz
wirran Pakolaista Babelist, Isän maal-
le manderelle, kandeleilla, soitta saisinsuloijest.

16. Siellä Sitten tawall taiwan edest
tvaiwan Kilwoitellen kijtetten, Stel eij
sondi enäwmwa, mutta aiwan / Iloita»han lEsurest.

17. Siel on aiwan kirkas meri Herran
weri josta lapset laulele, karitzaisen katzan-
vosta kaunichsta 1101 l Isoll pauhele.

iZ. NM haisa hammestypi/ihastypi.
Sielu



Sielu parka silmisäns, Man armo on
nijn suuri: että juri kalllstupi tasswoil«

lens. Alnen.

Colmas:

OWlös ystäwänit wökat käsiänne, yt>
ten riemulla lEsus meille jaka
enammän kuin kukan, Taita toi'

wotta, 110 täll ja wimmein Siell Melll
joitt'Babel täll on waiwan Lewon anoa
Taiwan.

2. Herran pälwä koitta, Murhen poijes
soitta; Sielun iloitze, seurat kam sijs IE«
sust Hän wle meitä wisust Ristin läpihe,
Etten me, juoxiskuin ne LawiaTieläpait-
zi Taiwan Päätyis wimmeln waiwan.

3. Nostakam nyt silmäm kiruhtakam
maaräm, Kotia Taiwasen: Elon aika
joutu Silloiu lEsus nouta nffowaisians,
lotk on täll koeturen Ml, Nijn kuin kal»
un nisun jyvän koria aittaans pyhän.

4 Silloin me myös samme, kunniax
yliallemme iloll täydellä Hedelmäta nijt.
ta, armon edest kijtä Taiwan pöydällä
Riemu sur, nijn että juur, Hekumas ja
henges pauham Herrall kijtost laulam.

5»



lonqa tolwon tähden, Mahdam
taichein nähden wainoo karsia, Syndim
alas paina, Murrhen kanm aina, kan«
dain ristiä; Että meis itz lesus sais
wans tallin edes tuotta Elämän osotta.

6. Tätä Herran tiela Turmella myös
pytä häjy wailma, Panestuxcns kansa,
Puno meille ansa, monell muodolla,
Pilra meit, ett kartam beit, longa Her-
ra kerran kosta Wihans ylös nosta.

7. Wan ett tälnä watwa, Edes autta
aiwan, suurta kmmiam, Nijn iloitzem
siltä, lEzus meihin lijttä merckins ar«
mian, Juonet muut kans warät suut,
Sarke, kostnaist KUteng waiwoin, koitta
rauha Taiwan.

8. Jos nyt tahdot tulla, pyhäin kansa
olla, lalis lEsimn, Ota risti Herran,
pidä lijtos kerran, kansa Chrismren, opi<
hald, ja syndti wald, han tietotus jara-
winvo, elämä, sowindo.

9< Mäm kadottako, Eli wajehtako
Meidän onneam Katowaisten kansa, lotö
on Sielull ansa, lEsus tawarau, mmo
täll tuo pljuan siell; ajallinen onni.petta,
Herran rielda estä.

ic?. Meit knll vanctettan, Tyhmix klr.
joitellan, Pilkall pariawn, Kiwaudestlt<

han



han, Pimevdest wihan Perät duomitan,
wan Mus siuna Sielu, sano: Sinun
fynnlsti päästin, ja lapsereen otin.

ii. Eij he nain taall tekis Jos hehä«
pyns nakis, Taik sen pugim. 101 l IE»sus meitt puetta, uskon kautta tuotti;
Kallill ansioll/ Mutt tle tai On työläs
am, MMsell miellell ollut, Wan meill
kallix tullut.

12. En nyt nnmla hala Wan sin mie«
Kn pala, Nakas lEsnw!, Qict kal/-s
mMe, Koff kaik kuloa heille Tuo abdi»
fturcu, kunnia suur on turha jur, Kato
Mumetn nljn kuin warjo, Sielull warcm
Harjo.

lEsus paras Pispan, On mun
krunua, hippa» Ad! tat kauMus Au-
tuas kuin tule, Hänen anens tuule ja eijseura mutt, lEmssen, kuin morsiamen,
Wiepi tygöns falijn Engelitten
parijn.
' iS.. lEsus nain on ruokin Nunsam-
tnast kuin lultin, jamun lohduttan, Man-
nat!, wedess taiwm., Olies alla waiwan.
KiMI Luojallem ja weliel-
Om, Loydmmjaliemnie hengel/ Hartal

110 anell.


