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Ensimmäinen:
Nykyisen ajan

Suruttomuudesta.
Surutöin Synnin orja,
Kowin kuollen maka kurja,
Eikä kuule kaikkunata,
Paimenitten pauhinata,
Ehk ajat on muuttuwaiset,
Pian täällä puuttuwaiset,
Kuiteng' kuorsu kuolemasa,
Huoku helwetin haudasa.

Heräja sinä joka matat, Fa
nouse kuolluista, Niin lE-

sus sinua ylöswalaise.
Pawalin Epistola Epheserein tygö 5 lugusa.

Weisataan kuin,
Hädäsän huudan HERra, :c.

«-) Mailman pahuus suuri! Sill' eletän
surutöin', Ia maatan synneis kowin, luur'
aiwan murhetoin'! Waikk' kuinga HERra
uhka Wihans hirmuisudell', Sanans pal-
weljain kautta) lotk' waroiwat kyyneleil'.



2. Ah! syy on surkia aiwan, Nam
waikiast' watitta, Ett' HERran Sana
turhan, Kansalle saarnatan, Kost' ei he
waari ota, Ehk'kuinga neuwotan, Waan
kilwan synneiskohta, Päin helwetti juostan.

3. Woi waarallista aika Mihin' olem'
elänet. Sill' waikka kunga paikkan, Nyt
itzes käändänet, Niin hawaitset ja näet,
Ett' ajat wiimeiset, Dn meit' lähestynet,
Ia eletän syndifest'.

4. Ah woi minua waiwaist'!
Sill' pelkän wapisen; Ett' HERra Ju-
mal' Taiwast', Wihan sytty hirmuisen.
Ah! eikös Christit' rakas, Syy ol' jo pel-
jätä, Kost' synnit joka paikas, Wallansaa wallita.

5. Ah woi meit' onnettomi', Ett' (ain')
eläm' surutöin', Ia makam' synnis kowin,
Mailmatz murhetoin'. Kuing' HERran il-
mestystä, Tääll' mahdam' odotta, Ia rie-
mu Taiwallista, Iloisest' toiwotta!

6. O HERra korkia Taiwan, Sa suuri
Jumal', Katz' armiast' päälle waiwan,
Kuin olem' ansain' synneillä! Ia älä an'
meidän hukku', All' wihas hirmuisen,
Kans kuolion' kauhian nukku, Itkuun
juur' ijäiseen.

7. Ah Christitht kaikk' rakkat, Siis
waarin ottakat; Ia olkat aina walpat:
Juur' hartast'rukoilkat: Ett' HERra
olis wielä, Leftpyinen Jumala, Eik' hir-
muisudeld' meitä, Taäll' tahdois kohdata.



8. Ajat kyll' Christit' rakas, Jo näjet
muuttuman, Jos ennätät wiel' takas,
Pikaisesi' katsoman, Waan kuiteng' neu-
wo paras, Ett' hyljät mailman, Ia
pyydät tulla Taiwas, Ijäiseen kunniaan.

9. Ah! autuas on se sielu, loll' om-
bi mailmas, M' wilpitöinen halu, Etzi
riemu Taiwas; He saawat wihdoin näh-
dä, Karihan häät kaunit, lotk' uston

kautta täällä, Sen onnen käsitit.

Toinen:

W. k. Sen suwen suloisutta:c.
sun lumalas, Kaikk seura tah-

tonsa; Khll hän on armelias, Ia autta
lopusa Koff' hän on lapsens koetellut, Kuin
kulta ahjos pidellyt, Sit' ilo pitä alka-
man-, Ia suru lakkaman.

2. Näin pitä Jumala, Ain Manhan
tapansa; Tall' ihmel' tawalla Hän rak-
kauns ilmi saa, Ei puutu Isän armo suld,
Koff' hänen tygöns olet tull', Uffoll', jok'
sielut paranda, Särjetyt huojenda.



3. Kofl' suru pikarisi Sä' juonut Isäl-
däs, Niin on sull koht walmis Malja täyn
ilon kans. Sun sielus Isan rinnoista Sit
ime saa lohdutusta. Dlkon sil' Isäll kiitos
ain, Kuin on niin armeljain.

4. Siis olen tytywäin', Ia tahdon toi-
woha Kaik pitä ilonan Kuins suot mull wai-
woisa: Se laps pidetän rakkamban; lot
witzall' lyövän usemban; Tiedän, kost' lapsi
itke juur, On Isäll' murhe suur.

5. Pois pois must kaikk' turhus, Pois
häjyn himos kans. Tull tän' lumalisus,
Sun kulda pugusas. Ei pidä ilo mailman
Mua lumalast eroittaman, Sun haawois,
lEsu suloinen, Ma ustoll' pakenen.

6. Pois tawar mailman, Se ei taid'
hyödyttä, Waan walmis waiwamaan; Sill
muuta toiwon rakkald' Isäl-
dän. Waiik' onnen wäändy sinne tänn, Ann'
kulteng' sinus pysyn kiin' Mun kalliohan
ain!

7. Tul' lEsu riisu pois Mun iken orju-
den; Kyll' waiwan sitä sois Ia suuri sur-
keuden! Ah! tull' ja ota kotias Sun oma
rakast' morsiandasz Kutz' sitten iloll' näh-
dä saan, Sun kaswois sulhaistan.. ' -



Kolmas:
W. k. Mzill taiwan korkia Kuningas :c.

«4ffowaistt nyt riemuitkam, Ia iloll'wei-
satkam, Kiitost' lEsuxell', Kiitost' lE-
surell'.

2. Kuin tuli alaZ Taiwahast', Vapah-
tamaan meit' ljäiseen iloon,
Ijäiseen iloon.

3. Terwe! siis tulemasi' Kuningam, Sull'
majan walmistam, SHdämesäm ain', Sy-
dämesäm ain'.

4. Me seimes juures kumarram, Ia u-
flos omistam, Autudes lahjat, Autudes
lahjat.

5. O! lEsu weljem suloinen, Ilahuta
sYdämmen,SunSyndymallas, Sun Syn-
dymälläs.

6. rukoilem, Aut' Tai-
waas wiettämäan, Ijäist' luhlawuott'liäist' luhlawuott'.

Neljäs:
W. k. O HERra Jumala ic.

«Niitetty Jumala! Mun elon! walkeuden,
Kuin minun luonut on Ia andan Hen-



gen»uuden, Kuin äitin kohdusta ihmellisest
suojellut, lakädell laupiall waaroista war-
jellut. ,

.

<

2. Kiitetty Jumala! Mun Wapahtajan
«rakas., Mun toiwon autuden, Ia apun
jokapaikas, Kuin minun werellänö
lemäst lunastan, Ia wallast satanan lau-
piaft wapahtan.

3.' Kiitetty Jumala!.Mun ilon, tohdu-
luren, Kuin anda, toimitta suruisil wir-
wotuxen, Kuin awun elämäs Ia woiton
kuolematz, Kuin turwan duomiol waikutta
armias. .

'

4. Kiitetty Jumala! Ylistet HERrain
HERra! Se Kolminaisus suur, Meild
kaikild monin kerroin, Isäll ja Pojalle
me«kiitost weisatkam, Ia Pyhall Hengelle
sydämmest laulakam!


