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Kuusi

Jumalista ja hengellistä

W i r t t a.
Ensimmäinen:

Elaissan' olen maan multa.
Toinen:

HERra jo duomiol' tule.
Kolmas:

Nyt on aika riettaan ramman.
Neljäs:

Ovet' minua HENra.
Wiides:

Minull' lEsu puhdas sydän luo.
Kuudes:

Mun lohdutuksen lEsu Krist.

Turussa,
I. <5. Frenckellin ja Pojan kirjapainossa,



Paino-lupa annettu.
Turun Konsistoriumista Lokakuun 12 p:nä 1863.

Käskyllä:

A. G. Rindell.



Ensimmäinen.
W. k. Haudattamme ruumis tämä j. n. e.

olen maan multa, D HERra
rukoilen suita, Mt' ett' ajattelisin

tätä, Eläissän tääll' ennen hätää.
2. Koska sielu ruumiisi' lähtee, D ihmi-

nen tätä hetkee, Ruumis parka on woima-
toinen, Sangen heikko, liikkumatoin.

3. Sielu on Engelein ilos, Ia ijankaik-
kises elos, Jumalan julkises kädes, Ei mis-
säkän waiwas, hädäs.

4. Ruumis hän haudassa makaa, Ei
hän madoist' ole wakaa, Syntisen ruumiin
he syöwat, Pimiässä haudass' sywäs.

5. Ahdas sänky meil' annetaan, Hautaan
majasta kannetaan, Mailman menost' eroi-
tetaan, Ystäwät kaikk' tann' jätetään.

6. Tämä ompi surullinen, Waan se om-
pi riemullinen, Että Kristus herättämään,
Tule iloon erittämään.

7. Silloin hän omansa ottaa, Taiwaan
iloon kanssans tuottaa, Jossa on laimatoin
ilo, Ia ijankaiMnen elo.



Toinen.
jo duomiol' tule, Ia armollinen

ole, Jokainen mailmass' suree, Nyt
murheen tähden toden, Kowin kaikk' ahdis-
tetaan, Ia surun kanssa waiwataan, Kuor-
ma kowa päälle pannaan.

2. Synnit suuret tapahtuwat Meidän
kauttamm' mailmas, loist' sydämet wawah-
tawat, Sillä ne owat julmat, Kosto-päiwä
tulee kohta, HGRran kowan duomion tuot-
taa, Ehkä pitkä odottaa lienee.

3. D lEsu ole armias! Meitä waiwai-
sii kohtaan Ole laupias ja ei karmias. Poi-kas kautta sen puhtaan, Dta meit' omais
joukkoon, Groita seurasta pahain, Jotkaduomitaan todest'.

4. Aseta oikiall' puolelles, Wohten pa-
hatten parist', Temmaa duomiolt' ja tuone-
lasi', Taiwaan iloon meit' wahwist', Dtasun siunattuis sekaan, Gngelittes kanssa pi-
an, Unhottain syntin ja ivikan.

5. Siellä sinua kiitämme, IGsusta poi-
kaa pyhää, Korkiat henkee ylistämme, Loh-duttajaa hywää, D Kolminaisuus ylin, Ol-
koon sinull' kunnia suuri, Nyt ja ijankaikki-
sest' juuri.

Kolmas.
W. k. Etkös ole ihmis parka j. n. e.

Assyt on aika riettaan, ramman, laiskan
lampaan Nosta synnin sonnasta, Aik'on nosta synnin yöstä, lihan työstä, Mus-tan miehen majasta.



2. Jo on aika! riennä, karkaa, lammas
parka, Häijyn koiran korwesta, Aik' on kul-
kea kuollon kujast', pyrkiä lujast Pojes pi-
run parwesta.

3. Koska Sielun-Paimen Taiwaast', M-sus waiwast', Eksyneitä lammastans' huuta,
nosta synnin ruopast, kuollon Kuopast' pa-
lattaa pahuudesta.

4. D mun lampaan, sielu parkan! Mik-
sis karan' Olet kauwas minusta? Tiedaks
lampaan, ketäs seuraat? jalopeuraa, Murha-
mies!' wihollista.

5. Luowu pian! jos et luowu, jos et
joudu, Suutu suden seurasta: Hän sun ryös-
tää, repii, nylkee, sitoo, sylkee, Paistaa,
polttaa, teurastaa.

6. Ah mun lampaan! kiirut sinus, Mi-
nä, IGsus, Olen oikia Paimenes. Minä
sim ostin wcrihiell', hikiwerell', Kärsein, kuo-
lin edestäs.

7. Wirutin sun, puhtaaks' pesin Kas-
tees ensin: Haawas sidoin, paransin, Kas-
watin sun sylissäni, kylissäni, Otin lauman
lampaaksi.

8. Sielun sääsin, ruumiin ruaks, Weren
juomaks, Taiwaan lasten laitumell', Pyhän
Hengen Dpettajaks, Pyhittäjäks, lohdatta-jaks annan wiel'.

9. Belsebub nyt polje alas, Muista wa-
las! Kuule, kuule lampaani, Synnin tieltä
poijes palaa, himo, halaa, Riennä minun
seuraani.



10. Woi kuss' olen? mitä kuulen? Minä
kuolen. Kuka on mun wimmannut? Kuka
sowais silmän sannall', synnin sonnall? Ku-
ka on mun riiwannut?

11. Ruma susi on mun pettän, Dn mun
wetän Kauhian kadotuksen tiell'; Woi kuss
löydän sen, kuin taitaa minua auttaa, Su-
den suusta kerran wiel'?

12. Sielu parka! älä karkaa, äl' ol' ar-
ka, Minä autan, wapahdan: Minä aina ka-
donneita, eksyneitä Taiwaan tiellä talutan.

13. Makia lEsu! äänes kuulen: tykö
tulen, Tulen tykös Paimenen, Synnin tiel-
tä minua käännä, wedä, wäännä, käymään
tietä elämän.

14. Ah, mä rietas, ruma olen, Katsahd'
puolen! lEsu pese, puhdista! Sokiaa, sai-
rast', raadollista, murheellista; lEsu wa-
lais, wirwota.

15. Nostan silmän, IGsu,puolees, eläiss',
kuoleiss'; Kaitse minua Paimenen! Sielun,
ruumiin suojel', warjel', pidä tallell', Talut'
tykös Taiwaaseen.

Neljäs.
W. k. lEsust' sielun halaa j. n. e.

(I )pet' minua HGRra, Gttä monin ker-
ran, Taidan sinua, Sydämestän' kiit-

tää, Sinuun itsen' liittää, Wahwist' minua,
Armos suur', st minull' juur' Woima kallis
kuollon hetkell', Apu pahall' retkell'.

2. Sinun kaswos walo, Lunastajan ja-
lo, Olkoon tykönan: Sydämestän' halaan,



IGsu perääs palan, Kallist' korwas tänn';
Tahto mull', waan woima sult', Kerjään
mukka, jokapaikas, Auta lEsu rakas.

3. Tahto minull' lisää, Sitä pyydän,
Isä, Nimes kunniaks, HGRra tule, wah-
wist', Saatan minust' ahdist', Sieluni par-
haks; Autta tääl', Ett' saisin siel', Kauniis
eläwitten maassa, Asu kunniassa.

4. Gtsi.HEßra lastas, Kaitse myös lam-
mastas Aänell' suloisell', Suden häijyn ki-
dast' Temmaa tuonen riidast' Kädell' ar-
moisell', HERra aut' sun Poikas kautta,
Niin me taidamm' olla rauhas Kuoleman
waikk' kauhas.

Wiides.
W. k. Nyt päiwä cdeskulun' on j. n. e.

lGfu puhdas sydän luo: Gun
henkes walo minull' suo, Pois minust'

synnit ahdista, Mua totuudesas wahwista.
2. Sun etees owen awajan, Käy tykön',

sinua halajan, Woimallas täytä sydämen,
Mua kiinnit' siihen yhtehen.

3. Ett' Nimes suurta kunniaa, Woin edes
auttaa, Jumala. Mun sielun synnin wijoist'
Paäst', Ia kowass' kuollon hädäss' sääst'

4. Mun kanssan seiso sodassa, Mua wah-
wist' uskos, toiwossa, Mull' lisää hywa
kärsimys, Pois poista wastoinkäymisys.

5. Aut' unhotaisin turhuuden, Pyrkisin
Perään autuuden, Ia wiimeiselta taiwahasKatsella saisin kunnias.



Kuudes.
N. k. Isä meidän ylhäll' Taiwaas j. n. e.

lohdutuksen lEsu Krist, Mun
toiwon, autuuden wissist', Sinua

kiitän edest' hywyytes, Täll' huomen het-
kell' sydämesi', Ett menneen yön mun suo-
jelit, Ia waaroist' kaikist' warjelit.

2. Sun kätes tanäpän' ja ain', Ma an-
nan lEsu armiain, Mun sielun, ruumiin,
kunnian, Mun puolison ja wanhimpan, Kans
lapsen, talo.l, kartanon, Ia kaikss kuin mi-
null' annett' on.

3. Sinun Gngelis mua varjelkoot, Kaikk'
waarat poijes poistakoot; Al' anna kuoloon,
Jumala, Mun äkilliseen joutua, Aut' ettan
ensist' katuisin, Ia tykös kääntyy taitaisin.

4. Sinun wakewällä Melläs, Minua
warjel' kaikessa hädäs, Al' ann' mun syn-
neiss' nukkua, Ia ijäisesti hukkua, Waan
aut' ett' kaikki askareen, Sun kunniakses
laittelen.

5. Suo wielä lEsu armias, Ett' löytyi-
sin ain' walwomas, Ett' kuollon hetkee muis-
taisin, Synneistän itsen' suistaisin, Ia joka
hetki kuoleman, Ajattelisin joutuman.

6. Kuin wiimeiseltä lopun tuo, Mun
waiwan pääl', ja minul' suo, Ett' tahtos
jälkeen autuaan, Pois nukun uskos Juma-
lan, Se on mun sielun' toiwotus, Kuul' Isanöyrä rukous.


