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Welsataan kuin: Jolla raitis ruumis on, Terweys j. n. e.

HMM tahdot, ihmis raukt" Kaikist'nä-
kywäisiöt'? Ett' ain' taiwas olis auk'

Hedelmöitsewäifist': Jos sen oikein tahtonet.
Niin sull' HERra antaa, Sinun thkös armon
tiet', Siunauksen kantaa;

2. Hän on rikas tawaroist' Ei, hän siitä
mistaa, Waikk' hän sinull' antaa noist': Si-
nun kätees pistää Leiwän, waikk' wiel' run»saamman, Niinkuin hhwä Isä, Kuin Hän ru.
pee tarjoomaan, Niin hän aina lisää.

3. Waatteen, werhon, ynnä myös Ruumiin
tarpeeks' antaa, Kosk' hän siunaa sinun thös
Et sä wasta rantaa Siunaukses kulkene. Ia
jos kulkisitkin. Hywäks käypi myöskin se Ku-

rituksen hetkin.
4. Sillä ylenpalttisuus Syntiin monta

wetää, Siitä tulee irstaisuus, Ettei ole hätää
Mdel' jumalattomal' Vlönsyömyys, juomuus,
Menoll' taitamattomat'; Riita, pahansuomuuS.

5. Nämät hallitsewat maas, Ett' on ollut
ruokaa; Koska HERra lhöpi taas, Sitt'wast'
moni huokaa: Panee synnin tawat pois, Siu-
nauksen estet, Että HERra hywä tois, Siu-
nais laarein rästeet.

6. Walits' paras sielulles Ensist' ennen
kaikki, Pysy synnist' irralles Nyt ja kaikkin



aikoin t Niin sä näet, kuin k' hywä on Wiel',se laupias Isä, Kääntää uhkauksen tuon, Siu-
naust' sull' lisää.

7. Käänny lapseks' Jumalan Lasten esi-
merkill' *), Niin hän sinun siunaa waan tällä
ajall' tärkill', Sodat, näljät karkottaa, Ia
myös taudit tuimat, Pilwet Pitkät hajotta,
Kastaa kuitenk' kuiwat.

8. Taiwaan tuulet, pauhinat, Sinust' poi-
jes käännä; Rakeet raskaat moniat Myös-
kin poijes wääntaä: Ia maan-järistykset kaitk'
Wielä hlbäll' pitää, Niin kauan kuin armon
aik', Armost' estää niitä.

9. Pelkää HERran uhkaust', Parannuk-seen riennä. Rukoil' sydammest' ja suust', It-ses oikein käännä Hengellifii etsimään: Katso
tulewaisii, lälist' tämän elämään Aiwan ihg-
naisii;

16. Sillä suwen suloisuus Täällä pian lop-
puu, Shksyll' on jo lakastus, Talwi wiimein
nopftii. Walisluneet lehdetkin Kylmyydellä
painaa, Läpits' tunkee nurkatkin Kowuudella
aina. .55

11. Ett' nyt aina muuttuwat Ajat kaikki-
naiset,. Wiimein perät' puuttumat Kaikki ka-
ivomaiset: HengelliNi halaja Siis, ja tule-
waisii, Niitten perään palaja, Etsi pysywäisi.

12. Niin sä suwen suloisen, Hengellisis löy-
dät, HERran armost' wiherjän, Wirwotuk.
set tähdet Were.n ansios lEsuksen, Hengen
hedelmihin, Löydät uuden elämän, Uskos tar-
tu niihin.

13. Suwen suloisuuden saat Hengellises wa-
los, Armon päiwät lakkaamat Kirkkaudcs ja-
los, Se Wanhurskas Aurinko Sinun walis-

') Matlh. 18- v, 3.



taapi: Autuuden myös sinull' tuo, Mieles
uudistaapi.

14. Hengellisen sateen sull', Armostans
myös lainaa; Pyhän Hengen antaa tull' Sy-
dämmehes aina, Armon wirwotuksen kanss';
Kasteen joka päiwä Antaa sinull' armostans,
Koitto ylös käywä ').

15. Kylmä talwi pojes jää, Suwen läm-
p.hmällä Armo sinun lämmittää Armon su-
well' tällä: Rakkaus sitt' loistaa waan HER-
ran teitä kulkeis: Kylmyys jääpi pielen taan,
Phsyy siellä sulkeis.

16. Rakkaus läss' Jumalan Ensiot' kukois-
taapi, Hänen kaikkein rakkaampan Sielus omis»
taapi. lEsuksen myös suloisen Sinun Lunas-
tajas; Annat hänell' sydämmen Hengelliseks
majaks.

1?. Pyhän Hengen Temptiks myös Koko
ruumiis annat Parannuksen oikias työs; Läm»
mint' sydant' kannat, Huudat: HERra lE.su aut'! Hengen armost' aiwan, Ettäs saisit
uskon kautt' Perii iloo taiwaan.

18. Weljellinen rakkaus Tällä suwell' lois»
taa. I.a se kylmäkiskoisuus Khlmeyden soista.
Lakkaa ylösnousemasi'', Suwen lämpymällä:
Kukkaisia myöskin maast' Saat sä suwell' tällä.

19. HERran Sanan Kukkaiset Käsissäsi
kannat, Kuin ain' on ihanaiset Weljelles myös
annat, Mösrakennuksen kautt' Neuwoill', wa-
roituksill'"), HERra lEsu siihen aut' Ar-
mon liikutuksi»'!

20. Sill' yks' hywa ihminen, Hvwää edes
tuopi, Tawarasta sydämmen Muille sen
myös suofti: Tässä armo annetaan Enänty-
maan aiwan Rakkaudes kantamaan Muitten
myöskin waiwan.

') Luc. 1: 78. ") l Thcss. ö- 11, 14. '") Mailh, 12: Z5.



2t. Monen tuulen, Waiwan all', Wielä lai-
ho joutuu Tuleentumas lawiall'. Sitten kukin
noutaa Hywäin maitten hedelmät; Niin myös
hengellisesi'. Ajan waiwat wäsymät Kanna
kärsiwäisest'.

22. Niin sä sitten niität myös Hedelmitä
kauneit', Ci tul' hukkaan sinun työs; Kaikki
hywät aineet, Kärsimises kaswawat; Kiusauk-sen tuulet *) Wahwistuman waatiwat, Enem«
män kuins luulet.

23. Niistä HERra pelastaa, Thwenen myös
antaa, Raskaat tuulet seisattaa Lohdutuksen
kantaa, Sinun thkös runsaammast' Hywill'
hedelmillä, Sitt' sä ilon löydät wast', Kuin
ets' waiwaa piillä.

24. Sitten Hengen hedelmät Ilos kanne-
taisiin, Rauhan rakkauden teit' Armos kulje-
taisiin: Murheen jälkeen siihen ast', Että wie,
dään aittaan, Nisut kaikki kaswamast' "):
Sitt' kaikki tulee laitaan.

25. Taiwaan suwen suloisuus Jonka lap-
set löytää, Ijäinen on ihastus, Shdämeetkin
täyttää Taiwaan teldois taukoomat: Kirk.
kaus kanss' kaunis Loistaa sielä lakkaamat',
Wiimein woiton waunuis.

26. Siell' on suwi suloinen Ilos, riemus
aina; Woiton-kruunukullainen, Jok' ei päätä
paina: Weisut siell' on lakkaamat, Ylistyksen
äänet; Ett' on wcnwat kaikk' kowat Sieltä
kauas jääneet.

27. Silkis siellä kiiltäwät Walittuiden jouk»
ko, Palmut käsis kanss' owat '"), Siell' ei
kukan loukaa Pienimmistä ketäkään: Rakkaus
se pysyy, Ilos, rauhas lewätään; Siell' ei
kukaan sysi.

') Mlltth, 7: 21, 25. Esa. 54- tl. ") Matth. 13- 30. "

"') ll-
mest. Kirj. 7: 9. .



23. Taiwaan suwen suloisuus Mahtaa sinuu
wetää, Ett' sull' tulis halu uus Taiwaasehen
rietä, Uuteen Jerusalemiin Engrlitten jouk-
koon Ia wanhurskain pariin sinn' Autuitten
luokkaan.

29. Täällä ajat muuttuivat, Tääll' on su»
wet, talwet; Siellä talwet puuttumat; Kuin
tääll' ompi walwet Uskos, Hengen elämäs,
Kilwoitukses jalos; Kaikki autuus ompi läss'
Siellä taiwaan talos.

30. Täällä suwi suloinen Ompi wähän het»
ken; Siell'on ilo ijäinen. Jonka ompi kätken,
Armo suuri Jumalan Uskollisill' aina; Se
kuin sinne pääse waan, Ei sit' uni paina.

31. Tääll' on ruohon kukkainen, Katoowai»
nen kaunis: Siell' on katu kultainen, Kallein
kiwein aineis; Uusi taiwas, uusi maa*), Kau-
nistuksis hohtaa: 110 siell'on kaswawa, Mur-
he sammuu kohta.

32. Metsät täällä kaikuwat; Siellä ijäi-
syhdet, Ilon äänill' kajawat, Taiwaan wäke-
lvyvdet: Linnut täällä weisaawat: Engelit
siell' taiwaas; Walitut mhös laulawat Woi-
ton-wirttä waiwoist'.

33. Täällä wilja jauhetaan; Siell' on tai-
waan manna, lost' tääll' maku taritaan,
Waan ei täyttä anna Murheen laksos luma.
la, Siell' on tähdellishhs; Katoowaista kan-
taa maa; Siell' on phsywäishys.

34. Wiinapuut tääll' puhkeewat; Siell' on
uutta wiinaa; Tääll' ne houruks' juopuwat.
Jotka päätäns piinaa: Mutt' ne HENranwalitut, lotk' tääll' raitiot' elää "), HER»
ran owat siunatut Ijäisesti siellä.

35. Ellei tätä kelwanne Sinull' etsiskellä;
Helwettii sitt' muistele, Siell' on polton hel-

') Ilnust. K. 2- 1. ") «uc. 21: 34, 36. 1 Pet. 4: ?.



le, Hammasten kanss'kiristys: Pelkää kuitenk'
sitä, Ett' tulis wärisths, Wälttämähän niitä.

36. Ala näitä muistelles, Wiheljäinen wii.
wh: Surkia sun on perät' ties Armon ajan si-
wus: los et myöntyneeks Armon waikutukses,
Armon woimas wäkewäks, Ilos, ahdistukses.

37. Alä wiiwy siihen ast', Että Taiwaan
HERra Suutuu pois armahtamast' *), Uh»
den kowan kerran: Silloin sä kyll' huutelet,
Mutt' ei kukaan wastaa "), Waitt' sä äänes
muuttelet, Ei sua kukaan nosta.

38. Alä armoo wäsytä Synneill' kaikkinai»
sill', Kerran hätä häkyttää Hirmuttelewaisill';
Tuntos anna awantuu La'in wasaralla, Sy°
dämes myös musertuu La'in woiman alla.

39. Niin sull' armon lupaus Tuli sotvel-
jaiseks, Parannuksen abkerus Tulee liikkuwai-
seks, Weren ansio lEsuksen, Tulee tarpeelli»
seks, Hengelliseen elämään, Aiwan hyödhlliseks.

40. Näitä, Sielu, ajattel' Suwell' suloi.
sella; Taiwast' kohden matkustel' Ajall' ar»
moisella: Käänny, käänny syntinen Paran»
nuksen tielle, Ei sua HERra hyljäämään
Rupee ensist' wielä.

41. Wielä HERra odottaa Ensist' Kään-
thwäisii, Kärsimykses kokottaa Armoon myön-
tywäisii. Tule HERra lEsu Krist', Wal-
takuntaas auta! Autuitten lisämist', Saata
kuollos kautta!

42. Tule, lEsu, walaise Sieluin sydämi.
ta! Wiheljäisii rohwaise, Lapses yhteen liitä
Sinun rumniis jäseneks Uskos, rakkaudes; Ar»
moitetuiks lapsihiks Armon elos uudes!

') I«r. 15- 6. ") Sal. Sanal. 1- 28.


