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Ensimmäinen Wirsi.
W< l. Iloittat te lumllllli, lopset «.

v. i.

ajat meill' owat totta, Sen
me, sen me, Wististi hawaita saamm'

Saatana joulkons tahwpi ottaa Woi«
ton, woilon, Pmbäri koko tain maan:
Usko ja rakkaus lakastu täällä, Eil' ar-
mon lapset saa rauhasa elä, Perkelen jouk-
ko heit'ahdista, Multa kyll lesuökin wah-
wista, Ei 01, hätää, lesus elää. Sei-
sokat rohkeina le joill on usko, Eipä teit'
wahingoit suuringan tuska, longa leill'
andapi mailma: Ilosi huutakaat, lesukses/rohlial: WihoNiset ei meifä woit.



Saatanall ombi nyt suur hälä käsis,
Tietä, tietä Wähan aika oleman, louk-
kons kans estäpi niin etlei pääsis Kengän,
kengän lesusta seuramahan - Sen pyhän
opin hän turhaksi tekee, Koska nyt hawai«
tan jumalist wäkee Kohta heisi' määrin
tääll duomitan, kuiteng he Herrald' wah«
wistetan, Ellei lakka, Weren sakka.
Seisokat rohkeina te joill )c.

v. 3.

Mailma wiha jawainopi meitä, Waan
ei, waan ei, lesus myös unhota meit':
KiukuS he juoksemat helwelin lietä PoiS se,
pois se, Että me seuraisimm' heit'. Kii-
tos kunnia Jumalan olkon, Hän on nnt
herättän suuren jo joukon lolka nyt uskol-
la rohkial, Tallawat perlelen jalkains all'
Halleluja, halleluja. Walllul walitut te
joill' on usio Hlkät le peljäkö mailman tu»
siaa, lesus on kuin woiton ott'. Kiittökät
siis, kiittäkät siis lesusia päiwät ja yöt'.

v.. 4.

lesuS kyll' wahwista omiaNs aina,
Waitt' tääll waM tääll Mailma pilkavi
meit', Wihdoin hän pilkkajat helwettin pai»
na Ia näin ja näin Siil' puhuttelepi heit:
Paetkat minust te perkelen lapset Ehk'kal-M' weretlän' olette ostell, Kuitengin heb



»vettl nielee npl teit'. Kohta sitt' saatana
lalutta heit'; Kost he täällä, Ylpiäst' e.
lää. Silloin ne heitetän tulisen järween,
Kuin armotomat täöll'oliwal meillen Waik,
ka me raklault' osotim' heill Siell' on it-
ku, huuto, parku Kiroukset kiukku jawoi.

v. 5.
Silloin wanhurskat wast' suurella kuns

mall' Seisoo, seisoo Wastan wainojitans
Hotk' silloin, katumat waikiall' waiwall',
Endist', endist'Kiroltun hulluhuttans: O!
luinga mielimme kallin sen ajan, long'e<
dest saamme nyt helweltis majan Miksi m«
vlim'perk'len teura, Pilkkaisim'ain pyhänseuraa, kuin saa taiwan, Waan me wai-
wan: Miksi me mailmas ollesam' wielä,
Pidim' heit' pilkkana, nauruna siellä, Ia
«n itfeem' tundeneet; Duomar suuttui, Ar-
mo puuttui, Helweltin suu aukeni meill'.

v. 6.

Meit' he nyt hulluksi huutamat puustas,
Mutta, mutta Katsos kuing' lopulda käy
Koska he seisomat helwelin tuskas, Eikö
eikö Heille sitt' toisin jo näy Hullut ne o-
wat kuin turmele itsens Armons pois luh-
lawal wetawät päällenS, Helwetin waiwan
lauhian kiwun, Kuumasa liekis
itkun, Woi, woi ouloo Turkeet'muoloo.
Nyt le M'olette röpttei ja rohkiat, Mie-



lesiänn uljaat ja wahwal ja wiisat;
tengin wiimeiseld' sanotte: Menott hullut!
Hulludenna pidimme taiwahan tien.

v. ?.

Woi teitä surkial mailman lapset! MikS
le, mils le, Jumalan hyljaitette? Perke-
le» pauloisa olette rohkeet, Ia niin, ja
niin, Aikanne kulutatte: Tall'lawall'h yl-
jälle iloisen taiwaan, Itsenne syöksette hel-
wetlin waiwaan, Ia ette luilengan luule
niin, Surutlomudesa pysyit' liin. Aika
tule, Aika tule, Ett' maafa kansalle ah-
distus lange, Pelwosta täylypi kuiwelta
sangen, Ihmiset duomion waiwoisa, Sil-
loin le kanS, Niiden seas Hiroilette ils-
jänne.

v. g.

Wuoria huudatte langemaan päällenne,
Woi woi, woi woi Kauheutta hullutta wiel:
Jos ette tul' julmalisuden tielle, Niin leit',
niin leit' Perkele hutulta siell'; Me junia»
liset waan seisomme rohkian', Sillä me
olemme otlan' tien oilian Kost emme seu«
rannet ennen teit' Toiwonne »vastan le löy-'
dält' meit', Taiwaas kirkkaan', Onnesi rik-
kaan', Kauheest' te hämmästytt' mailman
lapset! Autulta jot' ette uskoa tainnet,
Täällä wiel' yhdesä elaisänn', kyliS, huo-

Mailis paikois. Autuat ne jumaliset!



v. y.
Kyll' HERra wissisti tulepi wiimein,Routaan, noutaan Omians kotiansa. Sil-loin kaikt' yhdesä joukosa mennä», Pyhäthurskal O, mingä riemun he saa! Kosi'Zesus asetta oikiall' kädell', Ia itse huu-Mlpi korkiall' aänell': Isäni siunatut lul-lat tann'! Kyll' le jo kärsetle eläisänn,

Ahdistusta. Pilkaa, tusta; Waan eipäse wahingoittanut teitä, Mä edestänne its'kärsein myös näitä, Jopa nyt laiwas au-keni noin.
. Muistakat niit', Iloilkat siit',tunastajaks ett tulin teill'.

V. l<2.

Joudu riennä lo lesu Christ' ra-
tas! tvpei', lopet'Mailman pahuus kaikk'
lääll', PyhZs ne huokawat jokaitseS, pai-
kas, Tahto, tahto TykönäS asua siellä.Sinnepä minäkin kerran myös tulen,Maikka wiel' milläkin lamalla kuolen,
Kuitengin kirkastett' nostesan', Veisata
häisä saan karitsan, halleluja, halleluja.
Wahwista lesu waan loppuuni asti, »O-
pet' ain' sotimaan laitawammasii, Silte
me lähden juur rsl'k'ast', Eng' pell' luol-
loo, lesus elo, 'WaMa waipuis taiwaS
ja maa.



Toinen.

W. ?. Ils t«st«, Pniwö t»iw«s« «»ztntto liene «.

v. i.

kuin kuljette helwelin lietä, Jo!
kalsokat kuitengin eleenne waan,

Kuin olet? lesuksest' ollehet ulkon, Ia
tallannet werensä jalkainne all', Ah wält»
täkät tääll', Taik ijat saalt' siell', Maat'
helwelin liekist kärmetten pääll'.

V. 2,

Ei Jumal armahda HERra HERra
huutamia, Waan hänen tahtonsa seura,
wia. Ei hän anna itsiäns pilkata kau«
wan, Waan syökse ne mene maan kado,
tukseen. Ia siellä he saa Ain naulita,
Sitä etsikon ajallans etsittyä.

v. 3.
Moi teitä mailman maatunet mareal,

Kuin ette helwelin tulda karta! Kosk ell«
nyt taistele wiinamaeS, Ett' suingan saaweisat myös karitsan höiS, Kusa laistel»jat, Ain' saawat »eisat, Ia juopua Au-
luden mehusta.



b. 4.
Wu, teitä! mailman hekumaZ fz rieZHM',' la, ette siis ymmärrä synnin nielu:Te, .olette itsenne kuolettan kurjat, IaleMstn armon pois hyljätte: Ia niitä-

lln ntzn, estä pyydätte, lotk' lesuksesrlppuwal pälwat ja yöt.

v. 5.
Woi ChrtKNiftden pois kieltä-

jät long wWoH te kuljette kadotuksin tiet'
Nimi Ml' Mi ny< Christilyn totta Mutt'
ette huol'waaria siitä otta, Kuing' le-sus Ms, Isän ja Hengen kcins, Ain'a«suu ja lewät ja hallita teis.

Ah sieluiset endakai teitänne nostaa,
Nyi synnin ja kuoleman pahasta suost:Kost' lesus teit koltutta, ottakat waari,

andalal armonsa saada sia Kuin joh-
-dattg Mel, Psis helwelin tielo', Eti le,

kuolemaan autuden tiellä


