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Ensimäin'en.
k. käy »aitaivast Christit' j« x° «.

V. 1.
O Christit' muista mik' waara on sull, Etkös

tietä kuing pikaisesi langenms tul'? Tääll'
kulkeisas Kehrin spngiäs maas, Et tietä mik'
waara sull tarjon' on taas.

.2. Maikka, mielestas olet kpll seisowa juur>
Niin kuitengin woimatoin, syntinen suur' Sä
olet niin kauwcm kuin waellat taäll', Waik'
woimastas kerskaat ja luotat sen paäll'.
5. Sinä sokia, alastoin, puuttuwainen, Et

kuing' aika on muuttuwmnen. Sun
tos on heikko ja woimaskin' mpös, WaiM
kumpikin tarwitan autuden tpös.

4. Täällä fatanan kawalat kiusauxet, Lihan
ja mail-nan wiettelpret, Wies pilkka ja mai-
nokin lisän' on täs, Npt tetee ett' langenms
taitaa oll' las.

5. O! muista kuing monta on luopunut pois
S.it' seurast Jot' mailma ei olewan sois,, Mow
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ta lesuren armo on herättänyt; Mutta spnti.
en jällens ne nukuttanut.

6. Sentähten mun tuleepi walwoa ain, Ia
tallella pitää sen armon kuin sain. Kans le-
susia seurata ahkerasi' wiel Etten Hänt' ka-
dottais mailman tiell'.
7. O lesu! O lesu! ol' johdattajan', Ia
opeta minua sotimaan ain: Ett kruununi kul-
taisen Mpttäissn, Cua taitvaas' sen edM
kiittäisin. Auten.

Toinen.
W. k. Nyt Icsust lohdutuswn

4. Mont chtttist armon hengi Heratta spn-
vist saa; Mutta haryat palkan wiepi Täst
killoolt'uxestans; Silla monta wihollista, Heitahdistaa ja kiusaa. Siis tulee walwoa l
2. Se jlllma peto perkel', Wiel' spdän saas-
täinen; Onn pljdistäwat neuwons: Ctt' siclu
waiwainen Opnmlla kietottaisin; Mailmalt'
petettäisiin. Siis tul.ee walwoa^

täs-ltftov löfttp, loll' wailma
woitcttum; Aiii< kamalalta, näkM Ett Ms:,>i
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Milan pääll': Ett mailma kiellettäisi» Ia hi-
mot Mittaisin. Siis tulee walwoa!
4. Ari kyllä tuntee synnin Pahar ja t)ir-.
muiser; Mutta toisell' ajall' myöntyy Näkee
orollifex. Tall' kiusauxen hetkell', Kosk' tchto
kylmclleepi, Siis tulee walwoa!
5. Salomon suuri herra, Kuningas kuluisa?
Oletkos kuullut kermng', Kuing' syntiin lan-
geis hän. . Mont muuta esimerkkii, Meill yl-
takyllä löytyy. Siis tulee walwoa!
6. Hän näki kauneuten Pakanain hywäx
Hyhaist oikeuden, Otti heit"omaxens, 5
wjctellyri, hänt' sait, Näin kamalasi' se wiey
fay: Siis tulee walwoa!

7. Israel kansa pHä/Ties' Herran tahton,
M': Ett' plönkatsoo pitää Pakanain Mk
WYYtt'. Mutta luowllit Herran käskyst' TM'
jodex nytkin näkyy. Siis tulee walwoa!

8. Näin monta tuhatt' sielu" Am' ntailn»m
alusta. On syönet kieltyst herkust, long kar-
me kokotta. Näin Herran kuwa katoo,. Hel-
wettiin sielu wajoo. W, tulee wanwa!

S-is pn«kertaisndes Dpeta leftl tääll'
Sun wtrc.' wouuall' uutell' Hyljämään hckku^
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maa: Ett simstatoinna minä Mailmast itsen
pitan. Nain tulee walwoa!
13. Luo. minuun lesu rakas Uus'sydän uusi
miel', Ett' taitan joka paikas kantaa mun sie-
luisen' Splisän' pelkämätä, Sua palwell' lak-
kaamata. Näin tulee walwoa!

tl. Mua puje Herra hurskas Pyhyten pu-
gulla. Mua opet'surus', tuskas', Sun Hen-
ges neuwolla; Kosk' synti, satan' kiusim,
Mull itse woimaa lisä, Ett taitan walwoa.

12. Mailman turhat tawat, Sen kunnia
rikkaus: Aut'raiskax arwamahan, Ann' siihen
arnls uus'; Ett' sinun tuntos perään Pyrin
mun lesuxeni. Näin tulee walwoa!

,15. Ett' rauhan askeleilla Werelläs merki-
tpill' Mielellä iloisella Sydämmen'wakawull',
WajellHn puuttumata Siihen oikiaan Isän
maahan.' Näin tulee walwoa!
14. Aut' hpwän kilwoituren Kilwoittelen ah'

kerasi; Ett' krmmun kallihimman Pensin ar°
wostas Ett juorun tnitawasti, Päättäisin lop
Mln asti.' Siis tulee walwoa! '

't6. Ia M' nwn kuolion kautta Täalt'
tchl. .''iitozien torwet ssiVat,la
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Sarput helisee; Kost' henget sanan tuowat,
Hauteille tietön saawat: Suo silloin walwoa!

16. Sull kiitos Isa rakas, Etts kuwarer'
mun loit! Sull kiitos lesu paras, Etts woi-
ton meille toit! Sull rauhan Hengi pyhä!
Kiitos, kunnia hpwä; kuin uskom' wahwistat.
Anten.

Kolmas.

W. k. Jolla raitis ruumis on i- n. e.

Taiwan suwen suloisuus, longa lapset löy-
tää; Iloinen on ihastus, Spdämmetkln täyt-
tää. Taiwan talos taukomat' Kirkkaus kans
kaunis, Loistaa siellä lattamat', Wiimmeinwoi-
ton waunuis.

v. 2.

suwi suloinen, Ilos' rieums aina;
Woiton kruunu kullainen, Jok'ei päätä MM
Weisut siellä kaikuwat, Vlistpxcn äänet; Että
waiwat kaitt' owat Sieltä fauwas jääneet'



V. 5.

Silkis' siellä kiiltäwät, Walituiten joukko;
Palmut käsis' kans owat, Ei siell' kukau louk-
kaa Pienimmistä ketäkän, RaMus ain pp-
spp; Zlos rauhas lewäwät Skelt'ej kukan spsi.

v.-'4.

Taiwan suwen suloisuus Mahtaa sinun wei
tää, Ett sull tulis halu uus' Taiwasche»:, rien-
tää, Uuteen Jerusalemiin, Engelitten joukkoon,
Wauhurskasten parihin, Autuitten loukkoon.

V. 6.

Taassä ajat muuttMat Tääll' on
talwet; Siellä talwet puuttuwat kuin sääli'owat-walweell' UM, hengen elmnäs, kilwoi-
turcs jalos, .Mikki autuus Mpi las Miellä
taiwaan talos'.

V. 6.

TMa, snwi sulsinw Onipi wähän' hetken:
DiM ilo ijmncn, longa ompi kätken' Ar«
nwst suuri Jumala Uskollisill' aina, Se kuilt
sinne pääsee waan Ei sit' uni paina.
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TM' on ruoho, kukkainen; Katowainen
kaunis: Siell'on koto kullainen, Kalleist knvist,
«ineist. Uusi taiwas, Uusi maa, Kaunistuxis
kohtaa, 110 siell' on kaswawa Murhe sa:n-
muu kohta.

v. 8.

Metsät täällä kaiknwat, Siellä ijaMes
Ilon äänet kajaawat, Taiwan wäkewpdest.
Linnut täällä weisimwat, Engellt siell'taiwaas,
Walitut mpös laulnwat Wotton wirttä waiwpist.

v. 9.

Taälä wiljaa jauhetaan, Siell' on taiwan
manna, lost' tääll maku taritaan, Mutt' ej
täyttä anna Murheen laros Jumala Siell' on
tttptellispps; Katowaist' npt kannamme, SiH'
on ppspwäispps.

v. W.

Wiina-puut tääll' plchkeewat, Siell' on
uutta wiinaa. Tääll' ne raukat juspmvat,
Jotka päätäns piinaa: Mntt' ne Herran wa«,
litut, lotk' tääll' raittist elää Herran omt
siunatut, Ijäisphes siellä.

2
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Ellei tätä kelwanne Sinun etsiskellä; He9
wettii sitt' muistele, Siell' on poltto helle,
Hammasten kans kiristys Pclkä kuiteng'sitä
Ett sull tulis wäristps, Wälttämähgn niitä..

v. 12.

Nlä näitä muisteAes WiheWnen wiiwp,,
Surkia on perät' ties Armon ajan sirres.
Jollet mpönnp tnpöntpneex Arnwn waikuturist,.

... Armon woimast wäkewäst, Ilost', chdistmist'.

v. 15

Mä wilwp siihen ast', Että taiwM Herra
Suuttu pois armahtamasi Wden kowan ker«
ran. Silloin sä kpll' huutelet, Waan ej
kan wastaa; Waikk' fä äänes muuttelet, Ej
sua kukan nosta.

v. 14.

Älä armoo väsytä Spnnill kaikkinaisesi:
Kerran hätä häkpttää Hirmuttelewaisest. Tun-
tos anna aMzantuu Kain wasaralla; Spdämes

muprtuu Lain woiman alla.
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Niin sull armon lupaus Tulee soweljaan,
Parannuren ahkeruus Tulee liikkuwari. Me-
ren ansio lesuxen Tulee tarpellisex: hengelli-
nen elämä Aiwan hyötyllistx.

v.ä6

Näitä sielu ajattel' Suwell suloisella Tai«
wast kohten matkustel' AM' armoisella. Kään«
ny, käänny syntinen! Parannuren tielle, Ej
sua Herra hyljänne Arm' pn tarjon' wielä.

v. 17.

Wielä Herra odottaa Ensist kääntywätsii';
Kärsimyxis kokottaa Arnwon mpöntpwäisii.
Tule Herra lesu Christ! Waltakuntaas auta:
Autuitten lisämyst Saata kuollos kautta!

v. 18.

Tule lesu walaist Sjelui', Mämmitä;
Wiheljäisii rohwaise Lapses yhteen liitä', Si-
nun ruumis jasener, Uskos rakkaudes, Armoi»
tetuix.lapsircs' Armon elos uutes. Amen.




