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v. 1.
ewoi katumatoin mäilma Syndisten
suuri joukko, Ei nuhteist ota waaria,Sil!
parannus on heili outo. Ei tunne sen tar-
peellisuut, Saatan on taidon sowaisnut,
Epaäuskon pimeydell.

v. 2. Rohnast he syndiä tekewät, Rak-
kauden ja ilon kanha Helwettiin juur kuin
riendäwät, Seuraten himojansa. Synnin
häyrys on pyörtynet, Hekuman wiinast,
juopunet, ei tunnekan etzitwns aikaa.

v. 3. Ei pelka helwettiäman Ei kuole,
man tauhiutt muista Ei silmän
Pois synnist itziänö suista, Waan niinkuin
orhi sodasa luorewat synnin wimmasa,
Wiel Juhlin ja Sunnuntapuiwin.

v. 4. Näin onnettomat wiettäwat, Ne
kallimmat autuuden pälwät, Ain synnin
mittaa täyttämät, Wait tawan wuor, Kir-
kosa käymät, Siel huuta Herra huulilla,
Kuulette? saarnaa ,torwil!a Mutt sydän
wiel synnifa liehuu.v. 5. Siell wartiat Sionin muurilla
Jumalan basuna soitta, Ia Herran armon

woi-



Woimallll,Tain totuden julki tuotta, Et
kaikkein pitä kaändymän Oikein wastuudest
syndymän, Ei muutoin taiwaseen tulla.

v. 6. Mutt syndisten sydän on paatu-
nut, Ettei he waana ota, Synnin maan-
tiexi maatunut, Ci Herran Sana heit
woita, 101 l maa ja taiwastin luotu on,
Woiman sanall ne tehty on; Mutt
sten sydän ei muutu.

v. 7. Ne kiiwammatkin> saarnaat, Huk-
kan kyll sawat huuta. Waik sydämestans
warawat Ei woita kuitengan muuta Kuin
pilkan, wihan syndisild Wainotan käändy-
mättömild. Woi kuitengin Christicundaa.

v. 8. Woi kuitengin aikoia wiimmeisi.
Woi Christityiden maata, Woi Suomen
saaren asuwi/ on pahemmat pakanoita,
Kestella Sanan watteut Evangeliumein
kirkkautt, Synni syngeydes maataan.

v. 9. Jos kaikki ne Herralle kelpaisit,
lotk Herra l Herra! huuta, Jos kaikki
myös autuden woittaisit, Kuin Sanaa
kuulee ja prukaa Ei taiwan tie ahdas sit
olistan, Ei monda sit helwettiin tulistan
Jos luonnon tieto waan auttais.

v. 10. Kuitengin Christikunnasa, mond
sielu parka löytyy, Kuin pettä itzms luu-
loja, Waik eläwa usto heild puuttuu,-Ei
tiedä he synnin sodasta SM näkee unda
rauhasta Synnisa maatesansa. v. 11.



v. 11. Ei turmellustans tunnekan, Ei-
kä sydämen saastaisutta, Ei tarwitzewans
luulekkan Rukoilla sydändä utta; Waik
lasten armo on hukattu, Satanall sydän
uhrattu, Jo pienes lapsudesa.

v. 12. Ei ole wiel ylös herännet Ei-
kä syndeis tundohon tullet, Ei pahude-
stans erinnet, Wiel makawat synnisa
kuolleet, Ei etzinet ole ikänäns lesures
uutta elämaäns; Syyst owat he kuoleman
lapset.

v. is. Sill elämän tietä he wihawat,
Taiwalliset halpana pitää, Ia armon lap-
sia pilkawat, Ei soistan olewan niitä,
Kuin lesust hartast etziwät, Rukoillen
armo kerjäw.ät, Nepä owat ne hyljätyt
lamput.

v. 14. Kaik taiwan joukko iloitzee,
Kosk hxikin sielu käandy, Mutt mailma
pilkka ja duomitzee, Niit jotka armohon
myöndyy; Hullux ne kutzutaan mailmasa,
Mutt nimi uusi taiwaasa, Heill elämän
kirjasa, löytyy.

v. 15. He Kuningoix, Ruhtinoix Pa-
peixi Raamatusa julistetaan. Jumalan omi-
ri lapsixi Uskon kautt omistetaan, Hekutzu-
tan lesuren Morsiamix, Ia lesuren omixi
jäsenix, Ehkä huonot kyll mailman edes.

v. 16. Täst werrattomast autudest He
töall jo iloitzewat, Vliän lesuxen rakkau-
dest, Hengesä riemuitzewat; He katzelewat

jo



jo Uffosa Perindöns suurta taiwaasa, Kuin
lesus on ansainut heille.

v. 17. Siit salatusta mannasta He
täällä jo saawat maista. Mmest, wiinast
jahunajasta Siitä suloisimasta. Ne nöyrät
sielut rawitan Herkut makiat heill tantan,
Evangeliumin laitumella.

v. 18. Näin armon lapset täällä jo
lesuren ratkaudest, Hengellist ilon öljy,
juo, Armon wirrasta suurest! Waan tätä
ilon hunajaa, Ei mailman lapsille anneta,
Ei kuollet tarwittze ruoka.

v. 19. Jumalan lasten nimeä Ei tietä
mailmasa, Salattu on se elämä, Kuin
heill on lumalasa, Jos he tääll halusa
kokondu, niin mailma sitä oudoxuu. Wää-
rin heist duomitzewat.v. 20. O! Herra lesu wahwista, Sun
lastes pistusta laumaa, Joit mailma wihaa
ja ahdistaa, Sun weres armo meill laina;
aut ettei hearmostans langeis pois. Waikk
mailma, saatana sen kyll sois Wahwist
yeit ansios woimall.

v. 21. Herätä lesu niitä myös, Kuin
synnis, kuollunna makaa, Suruttomuden
pimiäö yös, Wiel palwele saatanata! Aut
heitä tilans tundemaan, Sun päalles lesuustomaan; WiiMen sitt taiwaseen saata.
Ilmen.



Weisatan kuin: HTrra kuolloll wallan
annoi.

a'utuus suuri kuin Taiwaasa liene
Kaikilla ulos walituill, Eipä sitä aju aja-
tell tiene, Ei woi kieli puhua suull; Siell
on kaikki ihanaista mitä silmil katzellan,
Siel saadan ijat maista, Rakkautta Ju-
malan.

v. 2. Ei siell murhen aanda kuulu
110 siell on kylläinen, Siel on uuden
wirren yumu Ääni kaunis kandelen, Siela
harput heljästi soiwat, Pyhäin kuoris ku-
maja: Siell on sielull täydet woimat,
Täyttä Herran kunnia.

v. 3. Siel mykät kerkiästi kiittää Ram-
mat hyfp.'lee. Ei siel enää mitän
pyyttä", Jota ei siellä löytynee, Täydelli-
svs on jo tullut, Pois on kaikki wajaus;
Wanha Adam on jo kuollut, Hautaan
jäänyt turmellus.

v. 4. Siellä taiwan tawarata, Sää-
dän ijät omista, Itze kunnian Jumalala,
Kaswoin saadan katzella, Ei siell köyhys
ruumillinen Sydand enä rasita; Eikä puu-
tos hengellinen Tunnon päälle kolkuta.

v. 5. Siel on taito täydellinen, Rak-
kaus ylitze wuotawa: Siell on ruumis hen-
gellinen Kirrkaudest hohtawa Ei siell
taudit enä waiwa Eikä ruumin sairaus;
Ei siell syndi enä paina, Siell on kaikist
wapaus.

v. .6. Cngelitten kaldaisixi, Syndistt
siel



flel ylene Kunigasien wertäiseri Kerjälai»
ser korken?, Kyllä siellä ystäwitä Tuhansin
ja tuhansin Siell weisa Karitzan wirtä
Joukko epälukuisin.

v. ?. Siels ne huonot morsiammet
Sulhaisen nähdä saa, Kuin on tääll händrakastanet, armon tiylaurella: Mutt siel
wasta ijäti heitä; luodan Taiwan suureshowisa; O! mäarätöin riemu kuin sielläkuullan, Engelitten Kuorisa.

v. 8. Ah! josta me täällä sen tiedäi-
simme, Mikä ilo ja autuus on taiwaasa;
Tott halulla sinne runnaisimme jakatuisim-
me tomus ja tuhas; Sillä kilwoitus tar-
Witan autuden tiellä Ia wiel nöyrä ja
ahkera rukous; Sillä joka tääll waelda
synnin tiellä Hän fawutta kauhia kadotus.

v. 9. Kyll Taiwas ja autuus on kai-
kille aldis Kuin synnistä waan pois pala-
ja; Kyll lesus on armonsa andaman wal-
mis, Kuin sydämesi sitä waan halaja;
Mutt surkcus suuri että hyl'ätän tawas Ia
mennan sitt ijäiseen helwettiin, Siell huu-
taja parku sitt suurimmas waiwa, Woi,
woi, että armon tuhlaisin.v. 10. Mutta n< sielut kuin karihanweres, Waattens tääll walkiari pesnet on;
Ne siellä saa iloita istuimen edes Kuin
suurella waiwalla tulet on; Ne jotka tääll
lesuren ansion woimall, on syndia was-
tan sotinet: Ne taiwaasa kruunatan suu-rella kunniall, Kuin karihan weres on woi-
tanet.



v. 11. D! hurstat sielut kuin ajasä
täällä, On sydämest lesusta etzinet; He
autuat owat jo maiden päällä kuin ufioll
onlesuxen löytänet; Kuin hyljäwät mail-
man kokonansa Toiwowat heitä Karihan:
Ain uskolla senrawat lesustansa, Ei pelkä
lulmuut kuoleman.

v. 12. Ah! opeta meitä o laupias
lesust Ain kruunumme edest sotimaan, Ia
walmista meitä Tääll autuden reisul;
Ettemme tiellä waipuis waan Sill liha ja
weriynn mailman kansa, Meit usiast pyy-
tä waiwutta; Wiel Saatana tulisilla
nuolillansa Uskomme päälle tarkoitta.

v. 13. Ah! wahwista uskomme heikout-
ta O! lesu sinun ansios pääll; Ann tai-
to ja woima ja wiisautta Ett ustos kil-
wottelemme tääll, Jos täällä waan sodim-
me uskollisesi lesuren weren woimasa:
Tott »voitosta weisaamme riemullisesi, Wa-
littuin seurasa taiwaasa.

v. 14. Dl laupias lesu sun kuolemaö
kautta Wiel herätä synnisä makawaisi;la
herännet sielut walwoman auta, ja johdata
tiellä jo kulkewaisi. Ole kantzam elos ja
kuolemasa; Ia meitä sinun kantzas yhdistä,
Aut että me taiwan kunniasa, Sun wirt-
täs saisimme weisata. Amen.


