
Kuusi
Jumalista ja Hengellistä

Ensimmäinen.
Eläisän olm maan Mulda,

W> k- Haudattamme Ruumis tämä, )c.

Toinen.
HERm jo duomiol tulle,

Kolmas.
Nyt on aika rietan mmban,

2L. t. Eclös ol« Ihmis parka 2c.

Mljäs.
Opet minua HERm,

M. t. lEsust sielun hala,
Wttdes.

Minul lEsu puhdas sydän luo,
W. k. Nyc päiwä edeskulun on:c.

Kuudes.
Mun lohdutuxen lEsu Lhrist, :c.

W. t. Isä meidän ylhäl Talwas.

Turusa Präntätty Wuonna »7^7»



olen maan Mulda/ O HEN-ra rukollen sulda / Aut ett ajattelisin
tätä/ Elmsin taal ennen Mä.

'2. Kosta Sielu Nuumist lWe/O Ih«
minen tätä helke/ ruumis parka on woi»
matoin Sangen HMo liikkumatoin.

;. Sicäu on engelein ilos/ Ia ljankaikkl»
ses elos/ Jumalan jMscs Kädes/Ei mi-
säkan wattvas/ hudäs.

Ruumis hän haudasa maka/ Ei hän
mabost ole n nw/ Sondisen rumin hcsyö-
wät/ Pimiäjä Haudat spwäs

5. Ahdas Sängy meil annemn/ Hautatt
majasta kannetan / menolst ero»
ttetan/ Pstäwät kmtt tän jätetän.

6. Tämäombisurullinen/ Waan se om«
di riemullinen/ Että Chrisms herättämän/
Tule Ilon eritämän.

7. Silloin hän omansa otta/ Taiwan
Ilon kansans tuotta/ losa on laktMatoin
60/ Ia ljankai.klnen Elo»

Loinen.
jo duomlol tule/ ia armollinen

ole Jokainen mailmas wre/ Nyt
murhen tähden toden/ kowln kaikki ahdi-

sittm/



stetan/ Ia surun kansa wainntan/Kuor-
ma towa päälle pannan.

tautam mallmas/ IM sydämmct wa«
wlihrunxll/ SlUä ne owat zulmul/ Kosto
päiwä tulle kohta/ Herran korvan duomlon
toe.»/ Ehta pitkä odota liene.

z. O lEsu ole armias. Meidän wai-
wastcn kohtam ole laupias la ti karmias/
Polkas «kautta sen puhlan/ Ota nmt o»
mms joukon/ Erotta seurasta pahain Jotka
duomttan todeft.

Aseta/ockiall pnolellas/ Wohten pa.
hulen parist/ Tenmra duomiold ja tuom-
last/ Taiwan ilon meil wahwist/ Ota <un
liunatuiil stkan/ Engelittcs kansa pmn/Un,
hotain sondin ia w kan.

5. Siellä sinua kiltamme/ lEfusta poi<
ka pyhä/ Korktat henge Männnc/ Le,h«
duttajata hywä/ O Kolmlnaisus ylin/ Olkon
sinull kumua surm/ Nyt ja tzankalkkisest
juuri.

KolmaS«
on Al?a rietan/ ramblM/ Laistan

Lamdan Nosta synnin jonnasta
Aik on nosta Synnin PW Lihan tyW/
Mustan miehen majasta.

«. Jo



2 Jo on aika! rlenä/ karku Lammas
pavka häjyn Kojmn korwcjla/ Aik on
kutkia Kuollon ku)M/
kla lmalypcjps Ptrun Parwcsta.

z. Kosta sielun paimen Taiwast lE-sus waiwgft Elynettä LlNnaftuns Huu-nosta sylmln kuopast Kuollen tuo-
pasi palatta Wchudma

4. 5) mun Lamban / Sielu parkan.»Mi<
xis Olet minusta? T,e,
där samban kttgs seurat laloupcra/
MurhMlest will'Ma.

s«Luo'wu vlcm! zosnsluowu/ losets
joudu/S«utu suden Aurasta: HM sun
ryöstä, repi/ nylke/ Sito/ sylke/ paista/
poltta, teurasta.

6. Ab mun amban kimt sinus/ Minä
lEsus 5)Kn olk»cr Pöimcnes. Mli sun
M» werthlel HlklwcreU/ Karstm, kuolin
edestäs

7. Virutin slm/ vuhtax pesin: Kastes
ensin Haawns siron paransin Kalwatinsun Sylisant/ Kyllsani/ etlu Lauman
LiMlb«rl.

8. Sinull saasin/ ruumin rual weren
juoinax/Taiwan lasten laittumel Pyhän
Hsjngen opcttaj..x Pyhitbajäx Johdata-
jax annan wleU.

9. BM-



9. BellsebUd nyt polje alas; Muista
nxckis Kuule! Kuule lamliani Snnmn Ncj.
dä pones pala! Himo hala rlennä mi<
liuu ftu«ani>.

10. Wol.» kus olen? mitä kuulen? ml-
nä kuolen. Kuka on mua wimmatmt? Kuka
sowalS silmän sanal synnin sonnat Kuka o»
mun riiwanut?
ii. Ruma jusi on mun pettän, on

mun «wttän kauhiau kaMuren nel; Woi
tus' löydän sen kuin talln minua «utta
Suden suust kerran wiel.

,2. Sielu parka/ älä knrka.-' Äi ol'
arka? minä autan/ wapahdan.- Minä ai«
na kadonneita/ exynncitä Taiwan tielle
talutan.

i;. Makia lEsu Höncs kuulen/ rr>«
gös tulen/ tulen tygös Paimenen syn-
mutieldä minua kääna/Wedä wäana käy»
män tteM elämän-
il. Ahma netas ruma olen/ kahad

puolen! lEsu pese/ puddlsta! soktat/ sat"
m/ Nadolltsta/ murhelista/ lEsu wa-
Kis/ wirwota.

15. Nostan silmän lEsu puolces e-
lois kuoleis: taitze minua Paimenen! sie-
lun/ Numiw suojel/ wnrjel/ Pidä' tallel
talut togös Talwaseen.

NEL-



Neljäs.
mi»nua HENra/ Että monin

ttrean/ Taidan linna/ Sndämes,
tau tiittä/ Sinuun ihen iuttU'/ Wahwist
nnnua/ A?«nos Zuur se mtnuU lum
wolma kallis kuolon hctkcl Apu pahall
retkcll.

2. Sinun kaswos walo/ Lunastajan
jalo olkon tyköuän; Sndamcstän hal«n/
lEsu palan/ Ksllijt korwas tan,
Tablo lnull/ waun wolma juld Kcriän
raukka jok.l packus/ AuwlEsus rakas.

3, Taito mmul lllä/ sitä pyydän Isä
Nums HENra/ tule/ wahwist/
Satun tvtöön ahdist/ Sielun partM;
Auw taall/ ett saisin stell/ Kauniis eläwltttn
maasa/ Asu kunniasa.

4- Ehi/ HENra Kaihe myös
lammastas/ Äncl sulolftl/ Suden bäW
kldast/ Tclnma tuonen riidast Kadell nr<
moiftl/ HENra cut sun Polkas kama/
3dm ,nmä taidan,olla razihas Kuolcmon
roaikk kauhas.

Wlibcs.
3MlNul lEsu puhdas sydän luo/ si<

nun Henges walo minul suo/ pois
nnmist synnit ahdista/ mmua totudes<i<
wahwlsta.

2. Sl-



2. Sinun ettecs owen awaiun/ k.ly ty-
gön / sinua huluian / Woimallas täytä sy-
dämen/ Muu tiMlt stiheu n^tehen:

z. Ett nimes suurta kunnia/ woin e-
dts uutta/ Jumala Mmun sielun synnin
wioist paäst ja kowas kuolon hädcls
llUst.

4. Minun kansian scis' sodasa/ minua
lvahwist ustos/ toiwosa/ niinuU lila hy«

tärsimys. Pois pclsta wastoln kap-
milys.

5. Aut unhofMn turhuden/ Pyrkisin
perän autuden/ ia wmmOloa taiwuhas
Klchella saisin kunnws.

Kuudes.
A>uu lohdutuxen lEsu Christ/ Mun

tolwon/ amuudeu wiilst/ Sinua
kiitän edst lwwydes/ Tall huomen petkel
sydämest/ Etts mennen yön mun suojelit/
Ia wlirolst kalkist wurielit.

2. Sun katces tanäoän ja ai«/ Minä
nnnun lEsu arman/ Mun Siäun ruu«
mm kunlnan/ Mun puolilan ja WaNhlM»
ban/ Kans lapsen tulon/kartanon Iakaikk
tuin minull unnett on.

'. Sinun Engelis mlnua warjelkon
tuikt wurat pojes poistakon; M anna
kuolioon mun äklllisen joutua/ aut

ET-



ettän ensist katuisin/Ia tygös kaandy tai,
daisin.

4. Sinun wakewalla tädellas Minua
warjel talklsa hadas/ Hl ann' mun syn,
neis nuttua/ ia ljäiselti hakkua/ Wcian
aut ett talkki asimen Sun es
laittelen

5. Suo wiela lEsu armias/ Ett köyt-
täisi n ain walwomas/ Ett kuolon helke
muistaisin, synneWn »hen sutstalsin/ ja jo,
ka hcltl tuolcman/ A>littellsin joutuan.

4. Kuin wilmelstldä lopun tuo/ Mun
wlnwan pMI ja minul juo/ Ett tchtos
jnlkcu auluan Pois nukun ustos Juma-

lan/Se on lnmun sielun tolwotus/
Kuul sa nöyrä rukous.


