Suufi

<>

Jumalista

ja Hengellistä

Onsimmtiinen.
olen
maan mulba, M
slWn
W. c. Haudattamme xuumis tämä, lc.
jo

duomM tule/ lc.
tolmas.

ramban/ tt.
W on aiea rictan/
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M. c. Issost siclun h«la,

«.

Njnul lEsu puhdas sydän luo/tt.
W. c. Nyt paiwa tdesculun on, lc.
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Mun loöduturen Issu Zhrist/lc,
W. c. Isä meid.in n'hal T^iwas,
Orändlltty
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lc.

lLnsimmäinen.
iMläisan olen maan mulda, O HERra
Ml rucoilen sulda, Aut ett ajattelisin tätä,.
Eläisen tääll ennen hätä.
2. Cosca sielu ruumisi lähte, O ihminen
itä hccke, Ruumis parca on woimatoinenj
Sangen heicko tiicklimatoin.
z. Sielu on Engelcin ilos, Ia i/ancaickises elos, Jumalan julkises kädes, Ei misäm wanvas, hädäs.
4> Ruumis hän haudasa maca, Ei hän
madoist ole waca, Syndisen ruumiu he syö, mt, Pimiäsä haudas sywäs.
s. Ahdas sängy meil annctcm, Hauda
mjasta cannetan Mailman menost ero.tetan,
Wvät caick tän jätetän.
6. Tämä ombi surullinen, Maan
ombi

se

mullinen, EttäChristus herättämän, Tut iloon erittämän.
?. Silloin
hän omansa otta, Taiwan iloon
chm,s tuotta. Joja on. laimatoin ilo, Ia
maickinen elo.
'-

!

nWENra
ole,

DiD

10

Toinen.
duomiol tule, Ia armollinen

lucaincn mailmas sure, Not
toden, Cvwin taicki

murhen

ickdistetan, Ia surun canffa waiwatan, Clw
ma cowa päälle pannan.
2. Syunit suuret tapahtuwat, M eidän
cautta>n ma-luias. loist sydämet wawaf?ta<
wat, Sillä ne owat julmat, Costo
tule cohta, HERrancowan duomion tuotta/
Ehkä pitkä odotta liene.
z. O lEsu ole ar.nias! Meidän waiwoisten cohtan ole laupias ja ei carmias,
mutta sen puhtan, Om mcit omais jolic?.!.
Etoita seurasta pahain, lotea duomitcm todest,
'4. Aseta oikial puolella, Wohtcn pahatten parist, Tcirua duomiold ia tuouelast,
Taiwan ilon mcit wahwist, Otta sun siu,
«astuis secaan, Engelittcs cantza pian, lln<
hotain syndin sa wican.
s. Siellä sinua kijtälnme, lEsusta poic«
pyhä, Corkiat heuge ylistämme, LuhduttW
hvwä, O Colminaisuus »lm, Olcon soilil
cunnia suuri. Nyt ja ljancMisest juuri.

Col«na«.

on aica rietan, ramban- laistan
HN lamban Nosta synnin sunnasta, Aie
on nosta synnin yöstä lihan työstä,
Mustin miehen malasta.
2. Jo on aica! rienä, carca lammas M
ea Häijyn cviran corwesta, Aic' vn culkea

ruollon cujast, pyrkiä lujast Po/es pirun M

westa.
3. Cosca Sieluw Paimen Taiwast, lEsui
waiwast Exynetta lammastans huuta, nosto

sy>"

sMin

ruöpasi cuollon cuopast palatta pahu-

desta.

O mun lamban, sielu parcan! Mixis
carcan Olet cailwas minusta? Tiedax lamban ketäs seurat jalopeura, Murhamiest mi-'
4.

hollista.

'

s. Luowu pian! jos eft luowu, jos etz joudu, Suutu suden seurasta: Hän sun ryöstä, rcpi, nyikc, sito, Me, Paista, pollla,

teurasta.

ss. Ah mun Lamban kirut sinus, minä
lEsus Olen oikia Paimems Minä sun 0stin wmhiel, hikiwerel, Karsein, cuolln e-

dest.is.
7.

Wirutm

sun,

puhtax pesin: Castes en-

sin: Hawas sidoin,

varansm: Caswatin sun

Mani, kylis.ini: Otin laliman lanwaxi.
8. Sinul faasin, ruumin ruax Meren jnoMx, Taiwan lasten laimme!, Pyhän Hengen Opettajax, Pyhittajax, lohdaltajax annan wiel.
9. Belsebllb nyt polje alas; muista walas! Cuule, cnule lambani. Synnin tielda
Ms pala! himo I hala, Nicnna minun seuraani.
iä. Woi eus' olen? mitä euulen? minä
'tuolen. Cuca on mun wimmannut? Cuca
suwaie silmän sanal synnin sonnal ? Cuca on

mun rijwannut?
ii. Ruma susi »n mun

pettan, on mun
wetän Cauhian cadoluxen tiel; Woi cus'
löydän sen, cuin taita mmua autta, Cu»2. Sildm suusta kerran wiel?

72. Sielu parea! älä c^rca, äl' oi' arca
Mlttä'mttan, wal)abdan: Minä eina
ncit, cx-meitä
f<e!!<' talutan.
IZ. Makin lEm! aänes clllllen, tng'' tulen. Tulen t,»ss,zs Paimenen, Synnin "tiM
minua kammä,
wäänna, tapmän tietu
elaman.
14. Ab mä rietas ruma olen,,cakad vuo,
len? lEsupesc nchdista! Sokiat, saivatpa,
dollisia, mnchellista, lEsu wal.us, wirwtta.
?s. Nostan silmän IClu puoles eläis' cuo,
leis': Caitze mimla Paimenen ! Sclun ruumin suojel,
pidä tallcl, Talut tpgös

Talwasen.

tTleljäs.

lilia,

minua HENra, Että moninko
mn. Taidan sinua, Sydämestän kijcta, Smun itzen iiittä, Wahwist mi,
Armos suln, se minul, juur

callis n olion

he-kel.

Apu pah il iclkel.
wals, Ljnastajan ia'e,

2. Smun caswos
Olcon tykönän: Svdämestän halan, lEsu
»perääs palaan, Callist corwc.s tänn; Tahto
mul, waan woima suld, kerjän raucka,
paicas, Auta lEsu racas.
3< Tahto mmu! <isa, Sitä pyydän Isa
Nimes cimmax HENm tule wahwist, Salan
Sieluni pachav; Auta täal, Et
saisiu siel, Caums eläwitte;n maasa, Asu

kunniasa.

4.

Etzi

lastaa, Calhe myös lam4.
Mas, Mnel suloistl, Suden häijyn kidast,
Temma tuonen rijdast Kadel armoiscl, HEria aut sun Poicas cautta, Nijn mä taidan
M rauhas Cuoleman waick cauhas.
wijdes.

VHöv

lEsu puhdas sydän luo! Sun
Henges walo minul ftw, Pois mi-

nust
wahwista.

synnit ahdista, Mua

totudesas

Sun etees owen awajan, Käy tygön,
fimia halaja n, Woimallas täytä sydämen,
Mua kijnit siihen yhtehen.
z. Ett NimeS suurta cunniaa, Woin edes
antta, Jumala Mun sielun synnin wioist
cuollon hildäs sääst.
Mst, Ia
Mun
wah-,
cancan
4.
seiso sodasa,
kärsimys.
uscos,
hywä
Mul
tuilMsa,
wist
lisä
2.

P»is

poista wasioinkaymisys.
s. Aut unhotaisin tuihudsn, Pyrkisin perän autuden, Ia wijmeiseldä taiwahas Ca-

hella,

saisin cunnias.

CuudeZ.

lohdutuxen lEsii Christ, Mun
MNUntoiwon,
autlidcn wchist/ Smua kijHHA
T«bV tän edest hywydes, Täll huomev Hei-

kel syvämest, Ets mennen yön mun
Ia waaroist caikist wayelit.

suoelit.

2.

Sun

2.

Sun kätes tänäpan ,'a ain, Mä

annan

lEfu armiain, Mun sielun, ruumin,

nian,
.lapsen

<M

Mun puolisan ja wanhimdan, Cm
talon, carlailon, Ia caick cuin min><

annet o^.

Sinun Enaelis mua
Caick
wsarat poijes puistacon ; A>l anna cnolon I»«
»nala M'M «killiin loutua, Aut ettnn ensisi
fatuisin. Ia t!?,qos kaa»dy taidaisin.
4. Sinun wäkew.Wa kadellas, Minua wa^
M caikestd bäpas, Äll' an nn:n synneis nuc,
kua. Ia ijaisesli hilckua, waan am.ett caicki
hscaren, Suu cnimiares laittelen.
armi.is,-Et luoduisin
s. Suu wiclä
:ain wa wmias, Ett euullun hetke muistaisin,
SyiiNeistan itzm sillstaism, Ia juea hetki cuo,
l«n«>!'', 'Ajatt.,' esi'! iuuluwan.
c>, Cuin wiimcise dä lupun tuo, Mun wai<
wan pääl,, ja milml suu, Ett tahtos Mm
autuan. 'Hois nucun. uscos Jumalan', se
on mun sielun loiwuicus, Cuul Isä
nöyrä rucuus.
?.

