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W. e. tNinu» sielun »alken nyt pi«n 11.

WZW Taiwan HErra Jumala! Sä armos
aiwan ricas; Cum olctCaickiwaldias,MVWD Tötsäs ja neuwois wijsae; Niin sana-
sas Ia tcoisas Meill' osotat ja naylat
S>ll' Taiwas suur, Ia maalin )uur

On cunniallas taytet.
2. Sa hädis paras nuttaja / Apu ja turwa

suuri. Lestein ja orwoin holhoja, Heili olet wah,
wa muuri, Nijll' parhammin, lotc' hartammtn,
Henges ja sielusansa, Sua rucoile, Ia pal-
wele, Am tulet awun cantza.

3- Tai Lesti sulda awun löys, Tarpeisans ma-
ilmas totta, Ain waiwoisans ja tustis myös, I»,t
larsei monda.wuotta, Hän sielusans ja ruumisans

Taal
(*) 30H.14:24.



Taal ristin malja maissi, lost' huocaili, Ia ru<
coili, Nijncuin yx nöyrä lapsi.

4. Ett' lumck' cauita Poicansa, Ristin ja we-
ren callin, Hand' wapahdais armosansa, Ald'
kiusausten wallan, Nain syndi iuur, Tuo murhen
juur, Caiklll cuin sijtä herä, Et monda yöt, Saa
tundo työt; Rastas on sydän kerä.

5. Hän muistutellen aattele, Lienek' mull armo
wiela, Cost' ei jo apu mull' tule, Mahdang' mä
olla tiellä? Sill' syndi syö, Ia tundo lyö, luma,
la uyhottapi; Täst sieluni, Ia Mummi, Murhe,
sta musmupi. '

6. Jos kiclell taicka jutulla Ma ulos saisin sa,
no; Mun tilan uMpuhella, Euin wirwolusta a<
no: Nijn toiwoisin, Ett'pääsisin, Mun lEsiire<
ni hijellä, Tuscast cowast, Cuollon Culkei,
san ristin tiellä.

7. Tast sielun Mna hengeni, On ahdistettu
aiwan, lost' itze wicl' munascuuni Pacahtu alla
waiwnn; SM' suliett' Lukittu kijn, Cuin
lähten-oia liene; Näin pyritti, Ia peitteli, Munsumu, ja mun tieni.

8. Tast muutui mnoton caswom, Ia tuli wal<
jux julki, Nain tie cuin Noon wienepi, Lapitz' hel<wetin culke; El tätä liet' Vxikän ticd', Cuin ui-
con Christmesta, Waclda maas, Synnin ta,
was,Han sieluns surkiast mesta.

9. Tast' herätetyt sieluiset, Waeldaa waiwan
cantza, Waick' usiasti myöstin he Combistll

synnin ansan, lost' sielulans, Ia tunnofans Sa-
w'sest sairastapi, Coht'peljästy, Ia hämmästy,
Mielcsans wawahlapi.

ia.
(*) Ap. Tel. ,4:! 22.



10. He owat nijncuin Adclmi, Cuin Paradisis
langeis, Ia häpeis, cosca huuteli-Hand H?Nra
wihas sanZen; Siis palaja poic' tliblam, Sulha-
mitt nähdäxeni
Sull lepyis sydämeni.

n. Tul' Isas tygö, älä juor', Engelit snre pe-
läs; Tänn Paimcnes tule.wiel luox, Cuin wuo-
datt' Pyhän Werens, Mix langeilet? Ia macailet;
Hmstast nyt y!ösherä'(l'), Cuollon huomast, syn-
nin woimast, Tul' oikiall erän.

12. Tät' ajatellen tutkisteli' locainen m«hta tääl-
lä/ Cuin sodan jälken whmeistld', Tahto pääsi'
woiton päälle: Nijn teki myös, Oi' hengen työs,
Ain elinaicanansa, Tai wainaja, ION5' cuolemz
Jo pojes nouti canffans.

13. Hän HERran pelwos murhella, Autuut,
tans tahdoi laitta, (§) Waick cowin taydyi cam-
pailla, Ia ristin malja maista, "loc' usiast tääll'
Ain tuli päall', Cuin rajuilma rastas; Hän huo-
Nest, Mond' pnutost« Kälsej, ja oli tuscas.

14. HengeS, sielus ja ruunissa. Hän waiwat
monu tunsi, Waan caikist aina kiitosta lumalal
julist Mi: HERran kädest, Caick sydämcst, I-
lolla wastanotti, S'll' tiesi nijn Ett cunnian sijn'/
Ajan waiwa häll motti.

is. Mä muistan pyhä aamu työns, Ett' ru-
eourel alcoi. Niin ioucos »stäwitten Myös, Kis-
toxell henges walwoi, HENmn sana, si't lbana,
Racasti halull mideU', cax el' colm' (") ol'
locoon tuli', lEsuxen äända cmlldell.

16. Tai sua Christitt' mmstutta, Ett' M ja
paiwät tule lEsusta alat' rucoilla, Ett' lisä ar-

mons
(*) Corl. W. 6: 12. (5) i ssor. lsl 3.4. (§)

Phil. 2'z ii. (*') Matth. U: 2«.



mons susse; Ann' pisto tull', sit' anon suld, Sen,
caloaist' caiklU' anna. Ah! lEsu aut', Sun an-
slcs cautl'. Suo päällcs turman panna.

17. Ah l eryne tä corwesta, Lamoait tiell' oikiall'
saata, Ia yerm' heitä cuolleista, Sun Pyhän
Hcnges cautta, long' woimalla, Täll mmcalla,
Cuollon cautt'cunniaan culicm, Sitt' halulla, Ain
suu' eUa, IE u een itzem suljeM.

Se Pchä Nimi lEsuxen, Hänelle makiall'
maisti, Sm' löysi ain huwituxen, Ia elon hajun
haisti, Han rakens tääll' Sen wuoren pääll',Cuin
vmbi aina wahwa ('), long'turwihin, Cosc' tar,
wittin, Hän juoxi Ma haawa.

19. Juuren haawoj tutkei ain', Ia awun löyss
nijjia, S'll' tawoll' mietti matcan tain, Waick'
myrsty taydoi riistä: N»t nijctä siel!', Cuin kylwi
tääll' Ajasa, kyyneleillä (f). Hän ilolla Nyt mi,
sat' saa Uutt' woiton wirtta siellä.

2a. Wiimeisis lopun hetkisa Hän ikäwöitzi HEr,
raa, Johdan' sen aina mieleensä. Jos apu tulis
kerran, Jo Zionist, Itz lEsus Christ', Tulis
päästämään rauhaan, Babelist pois; Ia awun
tois, Sois pijcallensa Taiwaan.

21. Nyt tana hywäll' mielellä Hän jättä hy<
wäst cncki, Ia iloisella kielellä Meist' erons ottaa
rmki: Slll' pääsnyt on Hän cotians tuonn'. Jo
tiickein näiden parisi, loidenga cans Hall aica-
nans Ol' tekemista täällä.

22. Nyt jä hywästi risiini, Tääll ufiasi olit o-san, Sa neuwoit ettän olisin sanasta waarin ot-
tan', Sä opetit, Ia johdatit, Sanan csutt' tielle

O». Cor. 3: «. (f) Mm. »6: 5.



caidali'. Ett' ymmärsin, Ia hawaitzin Itzen ole-
ivan laid^u'.

23. Ia poses nyt mun syndini, Ett' enH
sudänd' caiwa, Waicks tundon lyll' usiasti lul-
mastl saatit waiwaan, Nyt parandaa. Is iloit-
ta lEsus, Caritza callis, Ia pyhkiä Kyynelita
Silmistän, talä maalis.

24. Te wihoUisen wieckahat, läakät te pojes
caicki; Te colme coiraa cquyiat, Ia myrkytetyt
draklt; Ett' enä saa Must' iloita, Sieluni mur-
hamiehet; Te jäätte waan Nyt owen taan; Men-

pois minust tiehen.
25. Ia hywäst! coco mailma,Za Turcu surkiasuuri, G'us paljo wanhoj, nuoria Syndej, o»

juuri julmij; lollett waan te Parannust tee, Niin
eaiO huckaan tulett', Cuin Coran, Datan, A-
hiram, Helwetin tules uinet (f).

26. Ah: etkös mahda wäristä, Sun surkian ti,
las tähden, Ett's olet se jong' täristä Piru se jul-
ma nähden, Cose' HERra suur', Anda sull juur'
Duomio»istuimen edes Kastyn, poismenn'; Ia sa-
ko sen: Uicat tulises iärwes.

27. Sa Turcu olet caldainen Niniwen synne-
is caikis; Mutt' olel's jo parannust tehn? Jota
Niniwe walitz (§); Te jätätt' pois, lot' en mä
sois, Tain parannuxen pachan. Lähde nyt sijt",
Synnin liekist, Cuin wie helwettijn harhaan.

28. Hywäst' julk' jumalattomat! Ia ulcoculla-
tutkin / Teill' sama waiw' on lackamat Cuin läpitz
poltta luutkin. Ah! HERrainen, Mun lEsu-
M, Aut' helwetistä ulos, Ann tänäpä». Jo js-
eaitzen, Tääll muista sinun tulos.

'29.'
(*) Ilm. 1.7: '?. (f) Lm ,3: 45- (3) lon.

3: l.



2Y. Hywasti faakal myöstin te,' Cuin 5i,,3
damest sen soisitl', Ett' tulisitt' Elämän tien", Ia «,

mo palcan saisitt'; Siis rucoil at, Ia huutacat,
Kyll Hengens anda: Pitäkät pääll' Uscoi,
sest täall', Niin tulett' riemun rcmdaan.

30. Hvwast' tekin, cuin autuun tiest', Olett<!3
pojes poikenn'; Ah! hirmuisest,
jätitte tien oikian, Te olette nyt ottanet Hel,
wetin, Taiwan edesi'; Ab! palaitcat. Ia taipua
cat, Ett' päälM' pirun kädest. .

zi. Hywästi weljen, sisaren,, Cuin Christuresa i
olett', Kyll' wielä tulem yhtehen, Jos HERrch
waan cuolett': »Caickein edest Pyhät kädet (*)H
lötkat harmhasti, Ain' walwocat, Ia rucoilcat,
Soticat ahkerasti.

32. Nyt hywasti mun Sucuni, Cuin 0,.
maiseni olett', Laittaeat että Isani Taiwasa näh, !
dä saalte; Siel' cohdella Saamm' uudella Tun<
nolla,toinen toistm,Colm lastani, Mun rackam,
lääkät lEsuren halduun.

33. Hywasti jää mun Cuningan, ja Drottnin, ,
gini paras, lEsus apu suurin on ain, Nuumitl
ja sielun waaras, Jumal rauhans Teili' sicanans
Andacoy armostansa, Ia caikis lois, Vnnä nw
wois Am' olcön teidän canstan.

34. Hywasti Esiwaldani, Oikeus, Laki
Wanhurscas Taiwan Duomari Ann' totudes heill'
olla, Cuin siasas on istumas, Wääryltä ojenda-
mas, Nisn köyhängin Cuin rickaangin AnnaiS ain
cungin omans.

, 35. Howasti Sielun Paimenet! Saarnajat
Sanan Pyhän, Cuin siemend' olett' kylmännet,
lEsus teili' suocon, hywän Et maistolle Itz' sa- >

nan-
(*) l. Tim. 2: 8.



. «anne Cuin saarnatt' foca erän, Et heräisit Ia
Wsitt' HENr.mne mielen perän..

z6. Nut armollinen Jumala, Laupias Isä
, rms, R:lcoilen wijmsix wnotcllan, Ettäs ainl Pyhän Smms, TaäU'eläisam, Ia cuolleisam,

l Mnaisit soida maajas, Nijn wihas st, Ia syn-
Heität ne selräs taca.

z?. Nijn samalla wiel' lamasta, Rucoilen lE»'
Etz'täällä armos matolla, Walaiset suu-'cii, pieUij, Ett' awoimill' Uscon silmill', Tulisit

' Mali tielle, Nyt tätä cuull', Ann' heidän tuli' Sun
' Atts vuhdistunen.
' 38. Pyhä Hcnges auttacon hcit', Ett' cuolleist'

woisit herat, Ett' kaändymisecn riennäisit, CariV,
M häiden perän; Colminaisuus, V)-'lumalus,,

' Cuolleis ja eläis°auta, Ann' katumus, Ia pa-
' lannus, Ettei tul's pirun hautaan.

' 39. Nyt woimani caick wäjypi, Sydän ia we-
li jähty, Ajatus aiust loppupi, Corwan cuulemast

' lalwoist', kasist', Kiwun tuM', Woima
! Dsotetl' liene:

, sydämmcn, Nyt kylme-
' ne, Lähtemän itzen' tienen.
', 40. Cohc' ruumistan, Tast' majasta, Mmhel,

la hautaan wiedan; Mutt' euolcma, IVaick cau<
Wc>, Muuttu mull' ilox, tiedän. O! candajat,
Te seurajat, Muistacat joca erän, Cuin minäkin

' Myös tekin nijn) Pyritte tänne perän.
4l. Nyt mulli-.sa toäll' mustasa. Minä peräti

tauken, Ia macaan mmi lewosi,, S-ll' että tur-
meluren, Caick' Pois haiopi,, Heicoudet
ja wirhet, Sinn' jäämät caick', He ennen wmcss
Toit minull ahdisiuM.

42.



Sm uscon suuri wahwasti. Ett' sielun i«
l»on wiedän, Sieli'kljtän HERraH alati, Senminä wissist tiedän, Mun pita klin,
Ei erit' Eng e littan, Ei wäkewys, Eikä sywyj
Sulje Christuxeft ikän. (^)

43. Hän puke minun «cchalla, Waatteilla wal,
leili peittä; (f) Caritzan Werell'puhdista,
Kirckaudella täyltä, Wiel' Cruununi, Mun pää<
häni Lastetan laupiasti, Siell' woittoo täys, Nyt
edeskäy, HErr' autti ihanasti.

44. Nain Taiwan cunniall' caunista, Mun I<sän lEsuxenii O! Auringota suloista, Cuin tääll'
«n edesäni, Ia paista siell', Ei laste wiel; Mä
ei enämb ole; Ei huocaust', Ei waliwst',Täau' e»
Nä cucan cuule.

45. Uus Wirsi tääll ja PsaKari, Cunniall' eu<
lisepi, Ohesu Pyhäin Marin, Candelet bMpi,
O! iloista, Snurt'pauhina, El suuret, pienet suu,
<u; Mosen Wirtt' ombi laulama, Ei kiitos coscaail
PUUtU.

46. O! jos me siell' je olisim. Engelein M
eaunis, Autuitten jouckoon joudulstm: Kyll se on
caikill' aldis; Mutt' cuca ties, Etl' moni mies,
Siwutze silloin culke, Ia ery pois, Waickeihän
ftis; Sield itzens ulossulke.

27. Ah! lEsuxem, tul' awnxem, Pijnas ja euvlloi
tähden, Hallitze am waelluxcm! Päast meitä caic,
kein nähden. Synnin wioist', Pahoist' tiloist',
Täll' ajall' wijmeisellä, Sitt' kijtamme, Ia sa,
ftomme, Sull' Eija! Halleluja.

(*)RM.B: ZB.Z9. W11m.k.,.- s. (§)Il«.l.7: l4i


