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Ensimäinen.
HWlHsän olen maan mulda, O HERra

rukoilen sulda,SlutNt ajattelisin tä»
"" tä, Etäisen t«M<nnen hätä.

2. Kosta sielu runmist lähte, O ihminen
tätä helke, Ruumis parka on woimatoinen,
Sangen heikko liiklumatoin.

3. Sielu on Engelein iloS, Ia ijankakkl,
sts ellls, humalan julkises kädes, Ei misä«
län waiwas, hädäs.

4 Ruumis hän haudasa maka. Ei hän
lradoist ole waka, Svndisenruumin' he syö-
wäl, Pimiäsä haudas sywäS.

5. Ahdas sängy meil annetan, Hauad
majasta kanneton Mailman menosi eroltetan,
Ystchvät kait tän jäletan.

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

7 Silloin hän omansa otta,, Taiwan iloon
lantzans motta, losa on laimatoin ilo, Inijankaikkinen elo.

.Toinen.
joduomioltule. Ia armollinen

N>Z ole, sure, Nyi
mmhm tähden lMn) Kowm kaike



«bhlstetal,, A surunkantza waiwalan,Kuor»
ma konm päaili pannan.

2 Synnit r t,m-Htuwat, MM«
kautmn mailmas, loist sydämetwawahta.
wat, SM n« owat Kosto päiwH
tule kchta, HErrnn towan duomion tuolta,
Ehkä pitkä odoua liene.

3.0 lEsu ole armias! Meidän'waiwai»
stw kohtan ole laupias ja eikarmias,Po>taz
lautta sen puhtan, Öta meit omias loukoi,,
Eroitu sturast>>pahain,lotkadnVmltan todtst.

4 Ästta MalpudlMs,Wohten pahat,
«en vr.st, Dmma BUOMOW ja tuonelasi,

ilon meit watzNist, Om sun sill»
«a' s ft?U,, Englttttskantza pian, !w
ho'N' sssM'' ja wikan.

s..Siellä sinua kiitämme. lEsusia pM
pnhä, Kokkim H'.M Ylistämme, Lohduttaja
hywä, O KolminaifWs ylin, Olkon sinul
konnia suuri, Nyt ja ijankaikkistst juuria

Kolmas.

rai ban, l<MnMU lan.ban Nosta synnin sonnasta, Air
on nosta synnin yöstä lihan työstä,

Mustan miehen majasta.
2. Jo on aika,.' nenä, farka lammas par-

la Myyn koiran korwestF, Aik on kulkeakuolion kujast, pyrkiä lujast Poies piru»
parwestc».

3- Koffa SielunPai! enTaiwast,lEsuswaiwast EMettä lammastans huuta/ nosta
,

sp»'



jynntl»ruopasi kuoNon Kaopast palatta pa«
hudesta.

4. Omunlamban, sielu parkan! Msris
tarkan Olet kauwas minussa? Tiedäx lam-
ban ketäs seurat jalopeura/ Murhamiest wi»
hollista.

5. Luowu pian! jos<h luowu, jos etziow
du, Suum suden teurasta: Hän sun ryö'
siä, repi, nylke, siw, sylke, Paista, poltta,
uurasta .

.

6. Ah mun Lomban kirut sinus, Mma
IFsuS O en oik-a Pclimenes Minä sun o»
stin »er hiel/hikiw.rtl, Karsein, kuolin e»
destäs.

?. Wirmia sun,, puhtar pesin: Kasies en»
fiil' Ha»cks sidoin, paransin» Kaswatin sun
s;l säm,l kMH«i:!Otin lauman lambaxi.

8. SielunWsin, ruunM ruax Weren iuo»
maxi, Taiwan lasten laitumet, Pyhän Hen«
gen Opcttajax, Pyhiuäjäx,6ohdattajaz:an«
nan wi«l

9. B l nyt polje alas; muista «va-
las! Kuule, kuuli lambani, Synnin Moi
poljeS pHla, himo! hala/ Rjennä minun seu-
raani.

10. Woi kuf' olen? mitä kuulen? mmä
kuolen- Kuka on mun wimmannul? Kuka
fowaiS silmän janal synnin sonnal? Kuka on
mun riiwannut?

ii. Ruma susi on mun pettän, on mun
welän Kauhian kadompm liel; Woi koi
lövdän sen, kuin taita minua aulta, Suden
suusta kerran wiel?,

12. S»<»



!2. Sielu parka! älä karka, äl' ol' attaMiiiä autan, wapahdan: Minä aina kado.,
neit, «xyneitä Taiwan tiellä taluian.

1,3. Makia äänes kuulen, tygö tu«
len, Tulen tygös Palmeen, Synnin ciMminua käännä, wed'. »väännä, käymän til»lä Nmäte'

14. Ah mä rietas ruma Ml, katzad puo<
lenl pest puhdistll! Sokiat, sairat raa«dullista, murhellista, lEsu walais, wirmota.

i; Nostan silmän lEsu puoles eläis kuo-.ejs: Kaitze minun Paimeneni Sielun ruu>'mm suo,el,warjel, pidä talle!, Talut tygös
Taiwasen.

Nehäs.^

minua HERra, EM monin kwAU ran, Taidan sinua, Sydämestä» kil>
/", Sinun chen tiiltä Wahwist mi»

nua,M.i,ossuur,ft minul, juur Woima
kaM kuollon httk«l, Apu pahal retket.

2« Sinun kaswos walo, Lunastajan jalo,
Olkon cykonen: Sydämestan halaan, lEsuperääs palan, Kaliisi korwas cänn; Tahtomul, waan woima suld, Kerjän raukka, ,o»
ilapaikas, Autta lEsu rakas.

3- Tahto minul lisä, Sitä pyydän Isa
Nimes kunniax HERra tule wahwift, Sa,
tan tykön ahdistSieluni parhax; Amm Ml,
Et lalsin sitl, Kaunis eläwimn maM,W
tuumaa.

,'sM



4> lastas,Kaitz? myöslam-
»rastas, Aantt suloiset, Suden häijyn kidast,
Tenuna tuoden Kädelarmoisel/HEr-
la aut sun Poikaa kautta, Niin me taidan
olla rauhas Kuolema waik kauhas.

Nliides.

lEsu puhdas sydän luo! SunHMh Henges walo minul suo/ Pois mi-
ftnnit ahdista, mua lsmdesas '

wahwista.
2. Sun etees owen awajan, Käy tygön,

sinua halajan, Woimallas täytä sydämen,
Mua kimit siihen yhtehen.

z.Ett Nimes snurta kunnia, Woin edes
auua, Jumala Mun sielun synnin wioist
pääst, Ia kowas kuolion hsdäs säast.

4. Mun kantzan seiso Muawah-
wistuffos, toiwosa, Mul lisä hywä kärsimys.
Pois poista wastoinkäymisys.

5. Aut unhocaifin turhuden, Pyrkisin
rsn autuden, laMmeiseldä taiwahas Ka-
tzilla saisin kunliws.

Ruudes.

WFun lohdumxen lEsu Christ, Mun
toiwon, autuden wltzlst, Sinua M-

(V«MS län edest hywydes, TaN huomm hel-
ke! sydämesi, Ett Mnnen yön MUN suoelit,
Za waarojst kaikist wachlit.

2. Sun



2. Slln kät «s tänspin ja Mä D,
nan lEft, armiain, Mun sielun, ruUMkuniian, Mnn puolisän jN IlvHmhimban,
Kans lapsm talon, kaxtanon, Ia kaik tuinlnnul antM vn

3.Si,,,n.Engzlis mua Mrjelkon, Kaikwacr i poijes poistakon; All ynnä
Juhala Mun äkllliftn juoma, Am euänensist tamisin, Ia tygöskäzndy taidaG

4. Sinun kädlllaS, Miniuwarjellkaikesa hädas, Alf, an mun synneis
nukkua, Ia ijäisesti hukkua waan aut ettkailki affaren, Sun kunniaxes laittelen.

5. Suo wielä lEsu'armias, Et löydyi.sm a! n walwomas, Ett kuollon hetke mul-
st, sii, Synmistän ihen juistasin, Ia jola
ch«A lukemaa 1, Aiatltlisil, jomuwan'

6. Knln wsimeislldä. lopun tuo, Mun
wmwcm ja minul suo. Ett »Moi

zäl km mmmn, Pois nukun uffos Iu»li'a?3n, Si on mun sielun wl>
woitus, Kuu< Isä nöyrä rukous.


