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v. i.

Weisatan kuin: Jolla raitis ruumis on Tcrweys ,c.

MOMitas tahdot ihmis rauck Kaikiit näki
wäisist? Etr ain taiwas o!is cmk

«)sW dclmöitftwäisist: Jos sen oikein
tonet, NijN snll HERra anda, Siimn tW
armon tiet, Snmauxen kanda:

2. Hän on rikas täwaroist; Ei han sijta n
sia, Waick han sinull' anda noist;
tees pistä Lciwän waickwiel rnnsamman, Nijt
kutn hywä Isa, Kuin Hän cupe tarjotW
Nijn häil aina lisä.

;. Waatten wcrhon ynnä myös Ruumi
tarpex anda, Koff' hän swna sinull työs Mwasm randa kulkene, Ia zos kutE
kin, Hywöx käypt mysKiu se KllrUttfen hetka

4. ylörlpaldisuus Syndizn monoa Ni
ta, Silta t«!c irstaimus, Ettei ole hata U
de! jumalattomat IlöMöNys, juomus, M
noll taitamattomat; RHM, pahansuomus.

5. haUilsewÄ maas, Ett on M
ruoka; Koffa HERra lyöpi-taas, Sitt' m
moni Umka: Hane sy'.nu'u tawat pois, W
naupn esiet, Etla HERra hywä tois W
nais laarchl rastet.

6. M'as. snWcs EM ennen M
M
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Pysy wmijt irralles Nyt jakalckin uitoin: Niin
sä näet, kuing' hywä on Wiel se laupias Isä.Kckändä uhkaurcn tuon, Siutlaust sull lisä.

?. Kaanny lapser Jumalan Lasten esimerskil-') Niln hän sinu siuna waau tällä ajall'
tärkill', Sodat, nälzät, Erkotta, Ia myös
taudit tuimat, Pilwet pitkät hajotta> Haastakuitenq' /uiwal.

8. Tmivcm tuulet' pauhinat, Snmst poijes
kaandä; Raket rassat moniat Myöskin p>)!l's
wäaiwä: Ia Maan järistoret kaick' Wielc
häl pitä, Niin kauwan kuin armon aik', Ar-
most estä nijtä.

9. Pelkä HERran uhkaust, Parannuxeenriennä, Rukoil' sndämest ja suust, Itses oikein
käännä Hengellisi etsimän: Katso tulewaiil>

tämän elämän Aiwan ihanaisi;
ic>. Sillä Suwen suloisus Täällä nian lop»

pu,Syryl on )o lakastus,Talwi wijn?ein
ri Walistunet lehdetkin: Kylmydellä paina
Liipits tunge nurkatkin KowudeUa aina.

5^55

Tl. Ett nyt aina muuttumat Ajat kaickinai-
set: Wijmein perät puuttumat Kaicki
set: Hengellisi halaja Sijs, ja Nijt,
ten perän palaja, Etsi pysnwäisi.

12. Mu sä suwen suloisen, Henaellisss löy«
där, HERran armost wiherjän, WirwotuM
täydet Weren anssos lEsuxen, Hengen hede!»
mihin, Löydät uuden elämän Ustos tartu nijhin.

i;. Suwen suloisuden saat Hengellises ma-
.los, Armon päiwät lackamat Kn'ckaudes zalos,

») Matth. 18: v. ;.



Se Wanhurffas AurinZo Sinun walistapi:
Autuuden myös smull' tuo, Mieles uudistapi.

,4. Hengellisen saten sull Armostans myös lai-
tia; PyhFn Hengen anoa tuli Sydämehes aina,
Armon wirwoturen kans: Kaste» joka päiwä
Anda sinull' armostans, Koitto Ms kaywä b).

ls. Kylmä talwi pozes jäck Suwen lämby,
walU Armo sinun l.immittck Armon suwell täl-
lä: Rackaus sitt' loista waan HENran teitä
kulkeis; Kylmyys jäspi pielen taan, Pysy siel»
lä sulkeis.

,6. Rackaus tas Jumalan Ensist kukoistapi,
Hlsnen kaickein rackamban Sielus omistapi.
lEsuxen myös suloisen Sinun Lunastajas;
Annat hänel' sydckmen Hengellisex majar.

z7. Pyhän Hengen Templix Koko
ruumis annat Parannuxen oikiaö työs;Lam-
nw<w syda'nd kannat, Huudat: HERra lE-su aut! Hengen armost aiwan, Ettäs saisit
uffon kautt' Peri ilo taiwan.

,8. WelMlnen rackaus Tcklla suwell'loista,
Ia se kylMkiffoisus Kylmeyden soista, Lacks
nlösnousemast, Suwen Kuckaisia
Ml»östin maast Saat sä suwell tillä.

HERmn Sanan Kuckaiset K.Msi:
kannat, Kuin aln on ihanaiset Weljelles myös
annci, Mösrakennufen kautt' Neuwoil »va-
roin M' c) HERra lEsu Men aUt Armon
lijku lxill!

lo Sill' yx hywä ihminen, Hywck edes
Tamarasta sydämen ci) Muille sen myös

suöpi: Taft armo aunetan Enändyman aiwan
Rackaudes

<3 l. Thess. 5: v- «, i-Match. l2c o« 95.



ißackaudes ka noama n Muitten myöffin waiwan.
21. Monen Tuulen, waiwan all', Wiellck

laiho ioutu Tulendumas lawiall', Sitten ku»
kin nouta Hywäin maitten hedelmät; Nizn
myös hengellisesi, Ajan waiwat wäsymät Kaw
na kärsiwäisest.

,2. Nijn sä sitten nijtckt myös Hedelmitä
kauneit, Ei tul' huckan sinun työs; Kaicki
hywät ainet, Kärsimises kaswawat; Ktu»'auxen
wulet, e) Wahwistuman waatiwat, Enam-
nun kuins luulet.

2;. Niistä HERra pelasta, Tywenen myös
anda, Rastat tuulet seisatta Lohoutuxen kanda,
Sinun tygös runsammast Hywill'hedelmillä,
Sitt' sä ilon löydät wast, Kuin etswa»wa piillä.

24. Sitte Hengen hedelmät Ilos kannetai'
si», Rauhan rackauden teit Armos kulletaisin:
Murhen jalken siihen ast, Että wiedän ait«
wn, Nisut kaicki kaswamast: O Silr kaick
tule laitan.

25. Taiwan suwen suloisus longa lapset
liytä, Ijäinen on ihastus, Sydämetkin täyt»
ta' Taiwan teldois laukomat: kirckaus kans
kaunis Loista siela lackamat, Wijmein woiton
munuis-

2b. Siel' on suwi suloinen Ilos riemu' c»i«
na; Woiton kruunu kuUainen Jok' ei päätä
paina: Weisut siel' on lackamat, Mlnnen
«länet; Ett' on waiwat kaick kowal S«ad<l
kauwas jäänet.

Silkis siellä kijldclwckt Walittuiden jouc»
ko,

e) Match. 7: v. 24, 25. Esa. 54: H. l) MG.
.i;°. v. 30.



ko, Palmut käsis Siel' ei kukan
louka Pienimmistä ketäkäl,: Rackaus se pysy,
Ilos rauhas lewätän; Siel' ei kukan sysi.

?8' Hniwan suwen suloisus Mahta sinu we»
ts, Ett' sull tulis halu uus Taiwasehen rietä,
Uuteen Jerusalemiin Enaclitten jouckoon Ia
wanhurssain pariin sinn' Autuitten luockaan.

29. Taalla ajat muutuwat, Tääl' on suwet
«lwet; Siellä talwec puuttumat; Kuin räal'
nbi walwet Uffos, Hengen elamas, Kilwoi-

luxes jalos; Kaicki autuus ombi lD' Siellä
taiwan talos.

30. Täällä suwi suloinen Ombi mähän bet,
ken; Siel' on ilo ijäinen, lonqa ombi kät<
'en, Armo suuri lunmlail, Mollisil aina;
Se kuin sinne pääse waan Ei sit' uni paina.

31. Taäl' vn ruuhon kuckainen, Kawwai-
nen kaunis: Siel' on katu kullainen, Kallein

>ein aineis; Uusi taiwas uusi maa, K)Kall-
mxis hohta: 110 siel' on kaswawa, Murhe
mu kohta.
2. Metsät täällä kaikumat; Siellä ijäisydet,

Ilon äanil kajawat, Taiwan wakewydet: Lm»
nitt täällä weisawat: Enqelit siel' laiwaas;
Wo-itut myös laulamat Woiton wirttci wai<
wotf. '

Täällä wilja jauhetan; Siel' on taiwan
Manna, lost tääl maku tantan, Waan ei
tantta anna murhrn laxos Jumala, Siel' on
täydellisyys; Matomaista kanda maa; Siel'
on pysnwäisys.

Wijnapuut Ml' puhkewat; Siel'on uut«
ta wijna; Taal' ne juopumat, Jotkapaätans

s) Ilnlch. Kirj. ?: u. 9. l,) Ilmcst. K, H: v. 1..



pcätans pijna: Mutt' ne HERr<»u walitut,
lolk' taäl' raitist ela, i) HErran owat sm»
natut Ijtiisesti siellä.

3s. E6ei tötä kclwanne Sinul' etsiskellä; Hel-
wetti sitt' muistele, Siel on polton helle, Ham-
masten kans kiristys: Velkä kuiteng sitä Ett' sull'
tulis wäristys, Wasttämähan nijtH.

?6. Nlä naita' muistelles Wiheljäinen wijwy:
Surkia sun on perät ties Armon ajan siwus:
Jos ets myönny myöndynex Armon waikutuxes,
Armon wakewcif Ilos, ahdistuxes.

;?. Alck wijwy sihenast, Että Taiwan Her-
ra Suuttu pois armahlamast K), Ahden ko-
wan kerran: Silloin sä kyll' huutelet, mutt'
ei kukan wasta, !) Waick sa äanes numtte»
'

, Ei su' kllkau nosta.
?8. Älck armoo wäjyta Synneil kaickiNl isille

hätä häkytta Hirmuttelewaisill; Tuu-
los anna awandu Lain wasaralla,

musertu Lain woiman alla.
;Z. Nijn sull' armon lupaus Tule sonx

Parannuxeu ahkerus Tule lijckuw
Weren ansio lEsuxen, Tule tarpeliisex, H?n>elliseen elämään, Aiwan hyödyliiftf.

4«. Sielu ajattel Suwel suloiieilaz.kohden matkustel Ajal' armoiselm!
käänny käänny syndinen Parannuxen nclie^
3i sua HERra hnlicknän Rupe ensist wielä»

4'. Wielä HERra odotta Ensist K^andl),
oöisi, Kärsimnxes kokotta ArMoon myöndy-
)äisl. Tule HENra lEsu Ctzrist, Walda-

tundas auta! Autuitten lisämist, Saata kuoi»
!l)s kautta!

42. Tule
z) kuc.,i:!,.;<,,zs. i.PetN4:v.?. K)lcr. iz:S.

!) T«l. TaM. i: 23.



Wihcijäist rohwaise, Lapses yhteen lijtcl Si,
nun ruumis jäsenex Uffos, rackaudes; Armoi,
teluir lapsihir Armon elos uudes!


