Kuusi
Jumalista ja Hengellistä

W i rttä,
Elaisank.
W.

Ensimmäinen:
olen maan mulda, :c.

Haudallamme ruumis tämä

HERra

lc.

Toinen:

jo duomiol tule, :c.
Nolmas:

Nyt on aika rietan, ramban, :c.
W. k. Etkös ole

ihmis

parka:c.

Neljäs:

Opet minua Herra, n.
W. k.

lEsust sielun

hala,

?c.

Wiides:

Minul
W.

puhdas sydän
lEsu
k. Nyt päiwä

luo, ;c.

edeskulu.-, on, :c.

Mndes:

Mun lohdutuxen lEsu Christ, ze.
W» k.

Isa meidän

ylhal Taiwas, :c.

Prandätyt Wuonna iZoo.

Ensimmäinen:
olen maan mulda, O -HERra ru«
/Flaisän
koilen suloa, Aut ett ajattelisin tätä, Elai,
san täall ennen hätä,
2. Koffa sielu ruumist lähte, O ihminen t<l»
tä huke, Ruumis parka on woimatoinen,
Sangen heikko liikkumatoin.
3. Sielu on Engelein ilos, Ia ijankaikkises
elos, Jumalan julklfes kädes, Ei misäkänwai»

was, hädas.

Ruumis hän haudafa maka, Ei hän ma«
doist ole waka, Syndisen ruumin he syömät,
Pimiäsä haudas sywäs.
5. Ahdas sängy meil annetan, Hauda majasta kannetan Mailman menost «roiman, Vstä<
wät kaik län' jacetän.
6. Tämä ombi surullinen, W«an se ombi
riemullinen, Efca Ehristus herättämän, Tule
iloon erittämän.
otta, Taiwan iloon
7. Silloin hän
kantzans tuotta, losa on laimatbin ilo, I»
ijankaikkinen elo.

omansa

Toinen:
jo duomiol mle.

Jokainen mailmas sure,

Ia armollinen ole,
murhen tähden

Nyt

toden,

toden, Kowin kaikk ahdistetan, Ia surun kansia
lvaiwatan, Kuorma kvwa päälle pannan.
2. Synnit suuret tapahtumat, Meidän kaut,
tam mailmas, loist sydämet wawahtawac.
Silla ne owat julmat. Kosto päiwä tule koh»
ta, HERran kowan duomion tuotta, Ehka pic»
ka odotca liene.
3. O lEsu ole armias! Meidän waiwaisten
ole laupias ja ei karmias. Poikas
kohtan puhtan,
ta sen
Ota meit omais joukkon, Erolta seurasta pahain, Inka duomiian todest.
/j. Aseta oikial puoleNas, <Wohten pahanen
parisi, Temma duomiold ja tuonelasi, Taiwan
ilon meit wahwist, Ota sun smliauuis sekaan,
Engelmes kantza pian, Unhoituin syndin jawikan.
5. Siellä sinua kiilamme, lEsusta poika
pyhä, Korkiat henge ylistämme, Lohduttaja
hywä, O Kolminaisuus y!in, Olkon sinul kun»
nia suuri, Nyt ja ijankaikkisest juuri.

Kolmas:
on aika rietan, ramban, laistan lamban
Nosta synnin sonnasta, M on nosta synnin
yöstä lihan työstä, Mustan miehen majasta2. Jo on aika! rienä, karka lammas parka Häijyn koiran korwesta, Aik on kulkea
kuolion kujasi, pyrkiä lujast Pojes pirun par-

westa.

3. Kosia Sielun Paimen Taiwast, lEsus
waiwast Exynetlä lammastans huuta, nosta
synnin ruopast kuolion Kuopast palatta pa<
hudista.

4. O

4. O mun lamban, sielu parkan! Mixis
karkan Olec kauwas miilusta? Tiedäx lamban ketäs seurat jalopeura, Murhamiest wu

hollista.

5. Luowu pian! jos etz luowu, jos etz jou»
du, Suucu suden seurasta: Hän sun ryöstä,
repi, nylke, sico, sylke, Paista, poltta, teu-

rasta.

Ah mun samban klirut

sinus, MinH
oikia
sun 0Olen
Minä
ICsus
Paimems.
werlhiel,
kuolin
hikiwerel,
Karsein,
stin
e«

6.

destäs.

Wirulin sun, puhtar pesin: Kastes ensin:
sidoin, paransin Kaswatin sun sylisäHaawas
in, kylisäni: Olin lauman lambaxi.
8, Sielun sääsin, ruumin ruax Meren juo,
mar, Taiwan lasten laimmel, Pyhän Hen»
gen Opmajar, Pyhictäjär, lohoaciajax annan wiel.
9. Belsebub nyt polje alas; muista walas! Kuule, kuule lambani, Synnin lieldH
poijes pala, himo! hala, Riennä minun ftu»
raani.
10. Woi kus' olen? mitä kuulen? minä kuolen. Kuka on mun wimmannut? Kuka soroais silmän sanal synnin sonnal? Kuka on
mun riiwannuc?
n. Ruma susi on mun peitän, on mun wetän Kauhian kadoiuxen ml; Woi kus' löydän
sen, kuin taica minua autta, Suden suusta
kerran wiel?
,2
Sielu parka! ala karka, al' ol' arka
Minä autan, wapahdan: Minä aina kadon»
neit, exoneitä Taiwan tiellä talutan.
13. Ma»
7.

>

,3. Makia lEsu! äänes kuulen: tyZz tulen, Tuley tygös Paimenen, Synnin mleH
minua käännä, wedä wäännä, käymän tietä

elämän

iH. Ah mä rietas
ZElu pese puhdista!

ruma olen, katzad puolen!
Sokiat, fairat
murhellista; lEsu walais, wirwota.
>5. Nostan silmän lEsu pucles clais' kuo.
leis: Kaitze minun Paimenen! Sielun ruu»
mm suojel, warjel, pidä tallel, Talstt tygos

raadollista

Taiwasen.

Neljäs:

minua HCNra, Ctta monin kerrsn,
Faioan sinua, Sydämestän kiilta, Sinun itzm
liitlä Wahrvist minua. Armos suur, se minul,
juur Woima kallis kuolion hetkel, Apu pahal
retket.
2.
Sinun kaswos walo, Lunastajan jalo,
Olkon lykönan: Sydämestän halaan, lEsu
perääs palan, Kallist korwas tänn; Tahio
mul, waan woima suld, Kerjän raukka, jokapaikas, Auta lEsu rakas.
3. Tahto minul lila, Sitä pyydän Isä
Nimes kunniar HERra tule wahwist, Salan tykön ahdist Siiluni parhar; Autta tääl,
Et saisin siel, Kaunis eläwitten maasa, Asu

kunniasa.
4- Etzi HERra lastas, Kaitze myös lam-

Suden"häiinn kidast,
TemmK tuonen riidast Kädel armoisel, HER»
ra aut sun Poikas kautta, Niin me taidam
oyg rauhas Kuolema waik kauhas.
mastas, Älanel suloiset,

Mii-

Wiides:

lEsu

walo minul

Sun Hen«
suo, Pois minust synnit
ahdi,

puhdas sydän luo!

sta, mua totudefaS wahwista.
H. Sun etees owen awajan, Käy tygön,
sinua halajan, Woimallas täytä sydämen,
Ma kiinit siihen yhtehen»
3. Ett Nimes suurta kunnia, Woin edes
Mta, Jumala Mun sielun synnin wioist pääsi,
Ia kowas kuollon hädas saäst.
Mun kantzan seiso sodasa, Mua wahwist
ustos, tviwosa, Mul lisä hywä kärsimys. Pois
poista wastoinkäymisys.
5. Aut unhotaisin turhuven, Pyrkisin perän
sumden,

Ia wiimeiseldä taiwahas Katzella sai-

sm kunnias.

Kuudes:

witzist. Sinua kiitän edest hywydeS,
Täll HUomen hetkel sydämesi, Ett mennen yön
mun suojelit, Ia waaroist kaikist warjelit.
amuden

Sun kates tänäpän ja am, Mä annan
lEsu armiain, Mun sielun, ruumin kunnian,
Mun puolisan ja wanhimban, Kans lapsen
talon, kartanon, Ia kalk kuin minul annet on.
3. Sinun Engelis mua warjelkon, Kaik
waarat pojes poistakon; Hll anna kuolon Jumala Mun äkillisen jouma, Am «tän ensist
Valuisin, Ia tygss käändp taivaisin.
4. Si,
2.

Sinun wäkewällä kädelläs, Minua

war-

jell kaikesa hadas, Äll, an mun syn»ieis n»k,
kua, Ia ijäisesti hukkua, waan aut ett kaikki

asiaren, Sun kunnia res laitt«len.
5. Suo wiela lEsu armias, Et löydyisin
mn walwomas, Crc kuollon helke muistaisin,
Synneistä» itzen suistaisin. Ia joka hetki kuo.
lemaan, Ajattelisin joutuman.
6. Kuin wiinmseldä lopun tuo, Mun waiwan päal, ja minul suo, Gct tahios iälkjn
auman, Pois nukun uffos Jumalan, Se on
mun sielun toiwvtus, Kuul Isä nöyrä rukous.

