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V. i.
Mifttatl cuiu c. Rirjoiea oii minut' mi?!', :i,

tahvot ihmis rauck Caikist na« ,
MHD< kywäisist? Stt' ain taiwas olli
V«MV auk Hedelmzitzewäisisii Jos sen
oikein tahtonet, Nijn
nun tygös armon titt, Siumuxen canda; !

2. Hän on ricas tawaroist; Ei Hän siitä
mistä Wmck hän sinull' anda noist; Si-
nun kätees pistä 2.eiwan waick wiel run<
samman, Nijncmn hywa Isä; Cuin Hän
lwe takoman, Nijn hän aina lisä.

3. Waattsn »verhon ynnä myös Ruumin
tarpejr anda, Cose' ban siuna siilin työs.:
Et fa wasta randa Giunalires culkene; Ia
jos cuikisickin, Hywäx kaypi Myöffin se Cu<
tituxen hetnn.

4. Silla vlonpaldisuus Syndi/u monda
Wetä, Siftä tule Maisuus, Ettei ole ha-
ta jumalaltömal; Alötts^ömys, juo?
wuö, Menoll taitamattomat; Rijta, pahaw
suymus.

,

s. Nämat hallitzewat maas, Ett on ollut
nwca; Costa HERra lyöpi taas, Sitt'
wast moni huoca: pane sonnin tan»at
pois, Siunauxen cstet, Että HENrahy,
lva tois Siunais laarein rastet.

6. Malit paras sielulles Ellsist ennen calc-
ki. Pysy synnist irm!3?s,Nyt ja
com: Nijn sa näet, cuing' hywa on Wielse laupias Isa, Käändä Uhcauxcn tuon,
Siuuaust silli list. Rsänn?



7. lapsex Jumalan aasien
I'simertil (') Nijn hän sinu siuna waan
M ajall' tärkill', Sodat, näljät, carcot-
ta, Ia myus taudit tuimat, Pilwet pit-
kät hajotta, Casta cuiteng' cuiwat,

z. Taiwan tuulet, pauhinat, Simist
poijes käända; Raket'rascat moniat Myös-
fin pojes wäandä:, Ia Maan järistyt
caick' Wielä ylhäl pitä, cauwain cuin
annon aie', Armost estä niitä.

9. pelrä HGRran uheaust, parans
nuxeen riennä, Rucoil' sydämesi ja sunst,

oikein käännä Hengellisi etzimän:
tayo tulewaist, lälist tämän elämän Ai-
wan ihanaisi;

is. Sillä Suww suloistlsr Täällä pian
loppu, Sylyl on io lacastus, Talwi wij-
niein noppi Walistunet lehdetkin: Kylmy-
HM paina, Läpitz tunge nmcatkin Cowu-
hella aina.
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ii. Ett nyt aina muuttumat Ajat caickif
naiset: Wijmein perät pulittuwat Caicki ca-
Maiset; Hengellifi halaja Sns, ja tu-
lewaisi, pepan palaja, iLhi
wäisi.

12. tTlijn sä suwen suloisen,
lisis löydät, HENmn armost wiherjän,
Wirwotuxet täydet Weren gnsios lEsuxen,
Hengen hedelmihin, Löydät uuden elämän,
llscus tartu nijhin.

IZ. Suwen sulolsuden sagt Hen-
gcl--

(*) Match. 18: v.;.



Zellises Walos/ Armon pälwät lackaiW
Kirckandes jalos, Se Wanhursias Au-
rmgo Sinun walistapi: Autiuden, niyus
'jlMlll' tuo, Mielis uudlstapi.

14. Hengellisen saten sull Armostans myös
lajna; Pyhän Hengen anda tull Svdäme<
bcs aina, Armon wirwotuxen cans; Lasten
/oca väiwä Anda sinuL armostansa Coittii
Hlöskm)wa(*>

15. Kylmä talwl pofes jaa Suwen läW
bymällä Armo sinun lämmittä Armon sW
pelj tällä: Nackaus sitt' loista waan
HENrmi teitä culkeis; KylmiM jäqpi pielei,
taan, Pysy Mä sulkeis.

16. Rackaus täZ Jumalan Ensist
loistapi) Hänen caickejn rqckamban Siew
vmistapl. lEsuren myss suloisen Sinu,,
L.unastajas; Annat hänel.' sydqtnen HeP
zMisex masax.

17. Hengen' Tsmplir
Eoco
Lämmynd fydänd cannat, Huudat: H'2R<
fa ISs'l aut! Mennen armosi airyqn,
ffttäs saisit llston cautt' Peri ilo taiwan,

18. Veljellinen rackaus Tällä snwell'
loistaa Ia se kylmäkistoisus Kulmeyden sW
,sia, Lacka plösnousemast, Suwen
znallä: Cuckaisiq myöffift m.agst Saat sä
suwell tällä,
. iZ. H<3RrM San«n Swckaisct KD
D canngt, Cum am on ihanaiset: W^
''' ' ' W

Li>c. 2: v. ?F.



jclles myös' annat, Zllösrakennursn eautt'
Neuwoil wapoituxill' HENrg, lEsu sij-
hen aut Armon liicutuxill!

20, Sill' yx chminen, Hpwä e-
des tusp» Tawarasta sydämen Muil-
le scn myös suopi: Täsa armo annetan
nändymän aiwan Rackaudes candaman
Vllitten myöffin waiwan,

21, Monen Tuulen, waiwan al!', Wl'e-°
st laiho joutu Tulendumas lawiall'. Suren
cukm noilta Hywäin maitten hedelmät; Nijn
Pyös hengeljisest, Wn walwat wäsymat
ffanna kärsiwaisest,

22, Nijn sä sitten nijtät myös Hedelmil-
lä cau.neit, Ei tul' huckan sinun työs;Cqic-
ti ainct, Rarsimifes caswawat:
Kilisauxm tuulet, (f) Wahwistumap waa-

snämmin cuins luulet.
23, Nijstä HENrss pelasta, Tywenen

myös cmda. Naftat tuulet seisatta Lohdutu-
M canda, Sinun tygus runsammastHywili'
l)cdelmilla, Sitt' sä ilon löydät wasi,, Cuin
tts waiwä pijllä.

24, Sitte Hengen hedelmät Ilos
vetäisin. Rauhan rackauden teit Armos eul-
-I'etaW: Murhen jällen sijhon ast, iLttä
wiedän aittaan, luisut caicki caswa<
wast °. (jf) Sitt' caick tule laitan.

ch -!° 5 4 5

55. Taiwan smM fylMs lo^
f') i. Thcss.;: v. n, 14. C") Matth. n: v.

tt) Matth. 7: p. 54,2,5. Esa. s4:v, li, Ui)Matth.
'3- p, 3<?,



ga lapset löytä/ Ijäinsn mi ihastus.Sydämeckin täyttä Taiwan teldois taucoj
niat: kirckaus cans caunis Loista sielä lackq,
niat, Wijmein woiton waunuis.

26. Siel' on suwi suloinen Ilos ricmus
aina; Woiton crmmn cullainen loc' eipöata paina: Weisut siel' on lackamat, I«>
listyxen äänet; Ett' on waiwat caick cowat
Sieldä cauwas jäänet.

27. Siltis siellä kijldawät Walittuiden
joucko, palmut kasis cans owat (*) Siel'
ei cucan louka Pienimmistä ketäkän: Ratt
kails st pysy, Ilos rauhas lcwätän; S>el'
ei cuwn sysi.

28. Taiwan suwen sulo'sus Mahta sij
NN wttä, Ett' suli tulis halu uus Taiwan
schen rieta, Uuteen EiM
litten jouckoon Ia wanhurfcain parijn sinu'
Autintten luockaan.

29. Bäälla ajat muutuwat, Tääl' on
suwct talwet; kiellä talwet puuttumat;
Cu>n tää!' ombi walwet Uscos, Hengen e-
län'.äs, Kilwoimxes jalus' Caicki autuus
vmbi lä!?' Siellä taiwan talos.

ZQ. suwi suloinen Gmbi wä?
l)än wtten,; Siel' on ilo ijainen, longa
vmbsMken, Armo suuri Ustol--
lissl aina.; Se cuin sinye pääse waan Ei sit'
Mi paina. '

ZI. Tääl' on ruuhen cuckainen,
lrainen caunis: Siel' on cattl
CMin. kiwein ajncis; Uusi taiwgs uusi

maa,
(*)'ZlMst.Ku>.7:t'.3.



maa, (*) Caunistuxis hohtä: 110 sicl''oneaswawa, Murhe sammu cohtä.
Metzät täällä culcuwat: Siellä «jm-

sydet, Ilon äanil cmawnt, Taiwan wäke-
wydet:, linnut täällä weisawat: Engclit
siel' taiwaas; Walitut myös laulawat Woi-
ton wirttä waiwoist.

zz. Täällä wilja jäuhetan; Siel' M tai-
>mn Manna, lost tääl macu tantan,
Waan ei täyttä anna murhen laxos lu«>
wla, Siel' on täydellisyys; Catowaista
canda maa; Siel' on pysywäisys.

z4.N)ijnapuut tääl' puhkcwat; Siel'on
uutta wijna; Tääl' ne hourux juopnwat,
lutca päätuns piina: Mutt' ne HiLßran
walitut, lotc' tääl'raitist elä,
ttn owat siunatut siellä.

3s. Ellei tätä kelwanne Sinul' etziiMa;
selwetti sitt' muistele, Siel on polton helle.
Hammasten cans kiristys: Pelkä cuitena sirä
Ett' sull' tulis wäristys, Wälttämähän
»ijtä.

36 Alä näitä mtusielles Wiheljäinen wij-
wy: Surkia sun on perät ties Armon ajans,wus: Jos ets myönny miMdyner Armon
»micmuxes, Armon woimas wäkcwäx Ilos,
chdistuxes.

37. Alä wijwy sihenast, Ella Taiwan
HERm Suuttu pois armadtamast(-f),
Hden cowan kerran: Silloin sa fyll' huutelet,
nmtt' ei cucan wasta, (ff) Waick sä äänes
wuttelet, Ei su' cncan nosta. 38. Älä
(*) Ilmcsi. K. 2: v. i. (") ?uc. 21 :,v. '.4, ;6.

>.Pctr.4: v.7. tt) In'. 1516. (fi)Sai. Snml, I:2^



Alä iltMoh Wsytä Svnnhil taickinai,
D> Kerran haca häkyttä HirmUtteiewaiftll,
Tundos alina awandu Lain wäfaralla
Eydämes myös muftrtu Lain wMmm al!^

39' Nijn sull' armbn lupalis Tule somel,
jaistx> Parannuxen ahkerusTille lijckllwaiscx,

anffs IlLsuxett, Tule
Hengelliseen elämään Aiwan hyodyllistx.

4ö> Naita Sielu ajatte! Suwcl su?oii
cohven mateustclAinl!'armbi'

stlla: Kaanin) kääm) syndmcnParannuxcn tiel-
le > Ei sua HZRra yuljämä^Rupecl.si^wielssi

4t. ÄMä HERw ödotta Ensiji.Käani
Kursimyxcs cocotta MmoLu myW

yywä-si. Cule MRra itbrist,
Va dacundas auta'. Muitten llsäinisi,
Santa cuvlios tniitt.:!

42. Tule ZEsu walaise Gleluin siMni<
tä! Wlheljäisi rohwnise, Läpses lHteen lij>
, ta Sinun ruumis jäscnex rackä-

udes; ArÄliitetlltj: lapsihix
mon elos uudes!


