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HERra jo duomiol tule, :c.
Nolmas:

Nyt on aika rietan, ramban, :c.
W. k. Etkös ole ihmis parka ic.
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Opet minua Herra, :c.
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Mun lohdutuxen lEsu Christ, )c.

83. k. Isä meidän ylhäl Taiwas, ?c.
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Ensimmäinen:
olen maan mulda, O HERra ru»

koilen sulda, Aut ett ajattelisin tätä,
Eläisän tääll ennen hätä.

2. Kosta sielu ruumift lähte, O ihminen
tätä betke, Ruumis parka on woimatoinen.
Sangen heikko liikkumatoin.

3. Sielu on Engelein ilos, Ia ijankaik'
kises elos, Jumalan julkiset kädeS, Ei mi»
säkän waiwas, hädäs.

4. Ruumis hän haudasa maka, Ei hän
madolst ole waka, Syndisen ruumin he syö-
wät, Pimiasä haudas sywäs.

5. Ahdas sängv meil annetan, Hauda ma»
jasta kannetan Mailman menost eroitetan,
Mäwät kaik tän jätetän.

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

7. Silloin hän omansa otta, Taiwan i.
loon kantzans tuotta, losa on laimatoin i»
10, Ia ijankaikkinen elo.

Toinen:
jo duomioltule. Ia armollinen ole,

Jokainen mailmas sure, Nyt murhen tähden
toden,



toden, Kowin kaikk abdistetan,,la surun kantza
waiwatan, Kuorma kotva päälle pannan.

2. Synnit suuret tapahtumat, Meidän
kauttam mailmas, loist sydämet wawahta.
wat, Sillä ne owat julmat, Kosto päiwa
tule kohta, HERran kowan duomion tuotta,
Ehkä pitkä odotta liene.

3. O lEsu ole armias! Meidän lvaiwai-
sten kohtan ole laupias ja ei karmi as. Poi-
kas kautta sen puhtan, Ota meit omais
joukkon, Erolta seurasta pahain, Jotka duo»

mitan todest.
4. Aseta oikial puolellas, Wohten pahatten

parist, Temma duomiold ja tuonelasi, Taiwan
ilon meit wahwist, Ota sun siunattms sekaan,
Engelittes kansia pian, Unhottain syndin ja
Wikan.

6. Siellä sinua kiitämme, lEsusta poika
Vyhä, Korkiat benge ylistämme, Lohduttaja
hhwä, O Kolminaisuus ylin, olkon finul
lunnia suuri, Nyt ja iankaikkisesi juuri.

Kolmas:

on aika rietan, ramban, laistan lamban
Nosta synnin sonnasta, Aik on nosta synnin
yöstä lihan työstä, Mustan miehen majasta.
- 2. Joon aika! riennä, karka lammas par-
ka Häijyn koiran korwesta, Aik on kulkea
kuolion kujaft, pyrkiä lujast Pojes piran
parwesta.

3. Kosta Sielun Paimen Taiwast, lE,sus waiwaft Exynetta lammastans huuta,
nosta synnin ruopast kuollon Kuopast palat-
ta pahudesta.

4. O



4. O mun lamban, sielu parkan! Miris
karkan Dtet kauwas minusta? Tiedäx lam,
ban ketäs seurat jalopeura, Murhamiest wi-
hollista. '.

. .g. Luowu pian! jos etz luowu, jos etz jou«
du, Suutu suden seurasta: Hän sun ryöstä,
repi, nylke, fito,sylke, Paista, poltta, teu.
rasta.

6. Ah mun Lamban kiirut sinus, Minä
lEsus Olen oikia Paimenes. Minä sun o»
stin werihiel, hikiwerel, Karsein, kuolin e.
destäs.

7. Wirutin sun, puhtar pesin: Kastes en.
sin: Haawas sidoin, paransin Kaswatin sun
sylisäni,kylisäni:Dtin lauman lambaxi.

8. Sielun säasin, ruumin ruax Weren juo.
mar, Taiwan lasten laitumet, Pyhän Hen»
gen Dvettajax, Pyhittäjäx, lohdattajax an.
nan wiel.

9. Belsebub nyt polje alas; muista wa«
las! Kuule, kuule lambani, Synnin tielda
poijes pala, himo! hala, Riennä minun seu-
raani.

10. Woi kus'olen? mitakuulen? minäkuo<
len. Kuka on mun wimmannut? Kuka so«
wais silmän sanal synnin sonnat? Kuka on
mun riiwannut?

11. Ruma susi on mun Mian, on mun
lvetän Kauhian kadoturen tiel; Woi kus'
löydän sen, kuin taita minua autta, Suden
suusta kerran wiel?

12. Sielu parka! älä karka, äl' ol' arka
Minä autan, wapahdan: Minä aina kadon»
neit, exyneitä Taiwan tiellä talutan.

13. Ma«



13. Makia lEsu! äänes kuten: tögö tu°
len, Tulen thgös Paimenen, Synnin tieldä
minua käännä, weda wäännä, käymän tietä
elämän.

14. Ah mä rietas ruma olen, katzad puo.
len! lEsu pese, puhdista! Sokiat, sairat raa.
dollista, murhellista; lEsu walais, wirwota.

15. Nostan silmän lEsu puoles eläis'kuo-
leis': Kaitze minun Paimenen! Sielun, ruu-
min suoiel, warjel, pidä tallel, Talut tögös
Taiwasen.

Neljäs:

minua KERro, Että monin kerran,
Taidan sinua, Svdämestän kiittä, Sinun i-
tzen liittä Wabwist minua, Armos suur, se
minul, juur Woima kallis kuollon hetkel,
Apu pahal retkel.

2. Sinun kaswos walo, Lunastajan jalo,
Dlkon lykönän: Shdämestän halaan, lEsu
perääs palan, Kallist konras tänn; Tahto
mul, waan woima sulo, Kerjän raukka, joka>
paikas, Auta lEsu rakas.

3. Tabto minul lisä, Sitä pyydän Isa
Rimes kunniax HERra tule wahwist, Sa>
tan tykön ahdist Sieluni parbar; Autta tääl,
Et saisin siel, Kaunis eläwitten maasa, A-su kunniasa.

4. Etzi.HEßra lastas, Kaitze myös lam>
mastas, Hänel suloiset, Suden häijyn kidast,
Temma tuonen riidast Kädet armoisel, HE.R-
ra aut sun Poikas kautta, Niin me taidam
olla rauhas Kuolema waik kauhas.

Wii-



Wiides:

lEsu puhdas sydän luo! Sun
Henges walo minul suo, Pois minust syn»
nit ahdista, mua totudesas wahwista.

2. Sun etees owen awajnn, Käy thgön,
sinua halajan, Woimallas täytä sydämen
Mua kiinit siihen hhtehen.

Z. Et Nimes suurta kunnia, Woin edes
autta, Jumala Mun sielun synnin wioftpääst,
Ia kowas kuollon hädäs sääst.

4. Mun kantzan seiso sodasa, Mua lvab-
wist ustos, toiwosa, Mul lisä hywa kärsi-mys. Pois poista waftoinkäymisys.

6. Aut unhotaisin turhuden, Pyrkisin pe»
rän autuden, wiimeiselda taiwahas
Katzella saisin kunnias.

Kuudes:
"l«n lohduturen lEsu Christ, Mun toi,
won,autuden wiM, Sinua kiitän edeft hhwy-
des, Täll huomen hetkel shdämest, Ett mennen
yön mun suojelit, Ia waaroist kaikist warjelit.

2. Sun kätes tänäpän ja ain, Ma annan
lEsu armiain, Mun sielun, ruumin kunnian,
Mun puolisan ja wanhimban, Kans lapsen
talon, kartanon, Ia kaik kuin minul annet on.

3. Sinun Engelis mua,warjelkon, Kaik
waarat pojes poistakon; All anna kuolon
Jumala Mun äkillisen joutuo, Aut ettänen»
sist katuisin, Ia tygös käändy taidaisin.

4. Si«



4. Sinun wäkewällä kädelläs, Minua war.
jell kaikesa hädäs, Hll an mun shnneis nuk-
kua, Ia ijaisesti hukkua, waan aut ett kaik»
ki astaten, Sun kunniaxes laittelen.

5. Suo wiela lEsu armias, Et löydvi.
sin ain walwcmas, Ett kuollon hetke mui.
staisin, Synneistän itzen suistaisin, Ia joka
hetki kuolemaan, Ajattelisin joutuwan.

6. Kuin wiimeiseldä lopun tuo, Mun
lvaiwan pääl, ja minul suo, Ett tahtos jal«
ken autuan, Pois nukun uflos Jumalan,
Se on mun sielun toiwotus, Kuul Isa nöy.
rä rukous.


