
Kuusi
Jumalista ja Henacllistä

Ensimmäinen.
Eläisan olen maan mulda, ic.

W. kuln: Haudattamme ruumis tämä, le.
Toinen»

HERra! jo duomioll' tule, 3c.
Kolmas.

Nyt on aika riewn, ramban, it.
W. kuin: Etkös ole iljmis parka

NelM
Opet minua HERra! Zc
W. kuin: Icsust sielun hala, w -

Wiidcs.
Minull' lEsu! puhdas sybatt luo/ U.

W. kuin: Z?yt piliws edeskulun on, ic.
Kuudes.

Mun lohdutWn lEstt Mrisi! 3t.
W- kuin: Isä meidän ylhöll' TaiwaZ, :c.
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Gsimmainett.
olen maan mnlda,O HErra!rukoilen sulda, Aut ett ajattelisin tä>

ta, Eläisan täall ennen hätä.
2. Kosta sielu ruumist lähte, O ihminen

tätä hetke! Ruumis parka on woimatoin,
Sangen heikko, lijkkumatotn.

z. Sjelu on Engelein ilos, Ia ijankaikki»ses elos, Jumalan julkises kädes, Ei misä»
kän waiwas, hädäs.

4. Ruumis hän haudasa maka, Ei hän
madoist ole waka, Syndisen ruumin he syö»
wät, Pimiäsä haudas sywas.

5. Ahdas sängy meill' annetan, Hautaan
majasta kannetan, Mailman menost erotte-
tan, Mäwät kaikk' tann' jätetän. .

6. Tämä ombi surullinen; Waan se ombi
riemullinen, Että Christus herättämän Tu-
le, iloon erittämän.

?. Silloin hän omansa otta, Taiwan i-
loon kansians tuotta/ losii on lattmnatoin
ilo, Ia ijankaikkinen elo.

Toinen.
jo duomiöll'tule, Ia armol-

linen ole, Jokainen mailmas sure,
Nyt murhen tähden toden, Kowin

kami ahdisteta, Ia surun kansia waiwataN/Kuorma kowa päälle pannan.
2. Synnit suuret tapahtuwat, Meidän

kauttam



lanttam mailmas,loist sydämet wawahtu»
wat; silla ne owat julmat, Kosto päiwä tu»
le kodta, HENran kowan duomlon luotta,
Ehkä pitsa odotta liene.

3.0 lesu ole armias! Meidän waiwais.
<en kobtan Ole lauvlas ja A karmias, Pot»
kas kautta sen puhtcm, Ota meit omais
jouston, Erotta seurasta pahain, Jotka
dnomitan todcst.

4, Astta olktall' puolelles, Wuobten pa»
Unden panst, Temma duonliold ja tuone»
M, Taiwan ilon meit wahwist, Ota sun
siunattua sekaan, Engelittes kansia pian,
Whotain syndin ja wikan.

5. Siellä sinua kijtamme, lesusta Poika
Pyhä. Korkiat henge ylistämme, Lohduttaja
hywä, O Kolminaisuus ylin, Olkon sinull'
kunnia suuri, Nyt ja ijankaiMsest jumi.

3.?l,Näs.

!'t on aika riemn, ramban, laiffan
jalndan Nosta chnnin sonnasta,
Uck' on nosta synnin yöstä lihan

työstä, Mustan miehen majasta.
2, Jo on aika» riennä, karka lannnas

parka Häijyn koiran korwesta, Aik" on kul»
ke kuolloa kujast, pyrki lujast Pojes pirun
parwcsta.

3, Koska Sielun Paimen Taiwast, Ic-sus waiwast Exynyttä lammasmns Huuta,
nost»



«osta synnin ruopast kuolion kuopast Pa»
lautta pcchuoest.

4. O mun lamban, sielll parkan l Mixis
kartan'Olet kauwas Tiedäxlam-
ban! ketäs seurat jalopeura, Murhamiest
Mollista.

5. Luowu pian.» jos ets' luowu/ jos ets'
joudu, Suutu suden seurasta: Hun sun
ryöstä, Repi, nylke, sito, Me, Paista,
poltta, teurasta.

6. Ah mun Lamban! kirut sinus, Mi-
nä lesus Olen oikia Paimencs. M'asun ostin werihiel/ hlkiwerel, Karsein,
kuolin edestäs.

7. Wirutin sun, puhtar pesin: Kastes en-
sin: Hawas sidoin, paransin: Kaswatin sunsylifani, kylisani: Otin lauman lambaxi.

8. Sinull' saäsin, ruuniin ruax Weren
juomax, Taiwan lasten laitumell'; Pys
hän Hengen Opettajax, Pyhittajax, loh.dattajar annan wiel.

9. Beelsedub nyt polje alas/ muista
walas, Kuule, kuule lambani! Synnin
tielda pojes pala! himo: hala, RiennäMinun seuraani.

iv. Woi kus' olenz mitä kuulen s minäkuolen. Kuka on mun wimmannut? Ku.ka sowais silmän sannall'synnin sonnall'?Kuka on mun rijwannutt
it. Ruma susi on mun pettan, on mun



wetan Kauhian kadoturen tiell';Woi!kus'
löydän sen, kuin taita minua autta,Su«
den suusta kerran wieli

12. Sielu parka! ala karka, al' ol' ar.
ka Minä autan, wapahdan: Minä aina
kadonneita, eryneitä Taiwan tielle talutan.

13. Makta lesu! äänes kuulen, tygös
tulen, Tulen tygös Paimenen! Synnin
tteldä minua käännä, weda waännä, Kay.
män tietä elämän.

14. Ah! m'ä rietas ruma olen, kat.
sahd puolen, lesu! pese, puhdista, Sotiat,
sairast, raadollista, murhellista, lesu wa«
lais! wirwota.

15. Nostan silmän lesu! puoles eläis',
kuolleis': Katse minua Paimenen! Sie>
lun, ruumin suojel, warjel, pidä tallell',
Talut tygös Taiwasen.

Neljäs.
minua Herra! Että monin ker.

MW rcm, Taidan sinua, Sydämestä» kijt»
ta, Sinuun itsen lijlta, Wahwist mi»

nua, Armos suur, se minull', juur Woinm
kallis kuollon yetkell', Apu pahall' retkell'.

2. Sinun kaswos wato. Lunastajan jalo!
Olkon tykönän: Sydälnestän halaan, lesu!perääs palaan, Kallistkorwastänn:Tah'
to mnll';waan woimaa suld,Kerjänrauk»
ta, jokapmkas, Auta lesurakas!

3. Tahto



3. Tahto minull' lisä, Sitä pyydän
Isä! Nimes kunniax. Herra! tule, wah.wist, Satan tytön ahdift Sieluni parhax;
Auta tääll', Ett'saisin siell', Kaunis elä-
witten maasa, Asu kunniasa.

4. Etsi.Hena lastas! Kaitse myös lam.
mastas, Aanell' suloisell' Suden bajyn ki'bast, Temma tuonen rijdast Kädell' ar.moisell', Herra! aut' Sun Poikas kaut'
Nijn m'a taidan olla rauhas, Kuole»
man waitk kanhas.

V)ijdes.

OWA"utt lesu! puhdas sydän luo,
Sun Hengcs walo minull' suo,

Pois minust synnit ahdista, Mua
totudefts wahwista.

2. Sun etees owen awajan, Kay ty.
gon, sinua halajan, Wolmallas täytä st>damen, Mua kijnnit fijhen yhtehen.

3. Ett Nimes suurta kunniaa, Woinedes autta, Jumala! Mun sielun synnin
wiolst päast, Ia kowan kuolion hadas saäst.

4. Mun kansian seiso sodasa, Mua wah.wist uffos, toiwosa/ Mull' ltsa hywäkar.
simys, Pois poista wastoiMymtsys.

5. Ant unbotaisin turhuden/ Pyrkisin
perän autuden, Ia wijmeiselda taiwahasKatsella saisin kunnias.

Kuudes.



Rlmdes.
MlN?u« lohduturen lesu ChristlMun

toiwon, autuden wiW, Sinua
kijtan edest hywydes, Tall huo.

wen hctkell sydamest, Etts mennen yön'
mun suojelit, Ia waaroiji kaittst warjelit.

2. Sun kätees tanäpan ja ain,
annan lesu armiain! Mun sielun, ruu-
min, kunnian, Mun puolisan ja
ban, Kans lapsen talon, kartanon, Ia
talkk kuin minull' annet on.

3. Sinun Engelis mua wgrjelkon, Kaikk
waarat poijes poistakon; N' anna kuo>
loon lumasa Mun äkilliseen joutua, Aut
ettan ensist katuisin. Ia tygos kaandy
taivaisin.

4. Sinun wakewällä,kädettäsi Minua
tvarjell kaikesa hadas, Al' an mun syn>
t»eis nukkua, ijäiststi hukkua; wäan aut
ett kaikki askaren, Sun kunniares laittelen.

5. Suo wielä lesu armias! Ett' löy.
3>Mn ain walwomas, Ett kuoUon hetke
muistaisin, SynneMn itsen suistaisin, Ia
joka betki kuoleman, Ajattelisin joutuman.

6. Kuin wijmeistlda lopnn tuo, Mun
waiwan paall', ja minull' suo, Ett tah«
tos jalkcu Pois nukun ussos lU'
malan, Se ou mun sielun tolwoitus,
Kmul' Ist! nayra rukous.

*
<.


