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v. i.
Weisatan kuin: Jolla tattis ruumis on Terweys )<?.

tahdot ihmis raukk Kaikist näky-
wäisist? Ett ain taiwas olis auk He»W«s«M delmöitsewäisist: Jos sen oikein tahto-

net, Niin sull Herra anda, Sinun tygös ars
mon tiet, SiunauM kanda;

2. Hän on rikas tawaroist; Ei hän siltä mi-
stä, Waikk hän sinuu" anda noist; Sinun kä»
tees Mä Leiwän waikk wiel runsamman, Niin»
kuin hywä Isä, Kuin Hän rUpe tarjoMan,Nijn
hän aina lisa.

3. Waatten werhon ynnä myös Ruumin tar»
pef anda, Kolk' h.in smna sinun työs Et sä
wasta randa SiUnauxes kulkene; Ia ios kutki,
silkin > Hnwax käypi myöstin seKurimxen hetkin.

4. Sillä ylönpaldisuus Gyndijn monda we,
tä, Siitä tule irstaisnus, Ettei ole hätä Mdel
jumalattomal; Mönsyömys, juomus, Dtenolltaltamattomal; Riita, pahansuomus.

5< Nämät hallitsemat maas / Ett on ollut
ruoka; Kosta Herra lyöpj taas, Sitt' wastmoni hUoka: Pc«ne synnin tawat pois, Siu<nauren estet, Että Herra hywä tois Siunais
laarein rästet.

6. Walil paras slelulles Ensist ennen kaikki,
Pow



Pysy synnist irralles Nyt jakaikkin aikoin: Niin
sii licket, kujng' hywä on Wiel se laupias Isa,
Kaandä uhkauxen tuon, Swnaust sul! lisä.

7, Männy lapsex Jumalan Lasten essmer»
kil Niin hän siim sinua waan Tällä aiall'
tärkil', Sodat, näljät, karkotta, Ia myös
taudit tuimat, Pilwtt pitkät hajotta, Kasta
kujteng' kuiwat.>

8. Taiwan tuulet, pauhinat, Swust poijes
käändä; Raket rastat moniat Myöskin pojes
wäändä: Ia Maan järistyxet kaikk' Wielä vl«
hal pitä, Nijn ka>'.wan kuin armon aik'/ Ar»
most estä niitä,

9. Pelkä Herran uhkaust, Parannuxeenriennä, Rukoil' sydämesi ia suust,ltses oikein
käännä HcngMsl etsimän: Katso tulewaisi,
lalist tämän elämän Aiwan jhanaisi,'

10. Sillä Suwen suloisus Täällä pian lop»
pu, Syryl on jo lakastus, Talwi wiimein «op-
pi Walistunet lehdetkin: KylmydWä paina, La»
pits tunge nurkatkin Kowudella aina.

5 «
5

ii. Ett nyt aina muuttumat Aiat kaikkinai.
set: Wumein perät puuttuivat Kaikki katowai-
set: HengelM halaja Sils, ia tulewaisi, Nijt'
ten pcran palaja, Etsi pysywäisi.

.

12. Niin sä luwen suloisen, Hengelllsts löy»
dat, Herran armost Wirwotuxet täy,
det Weren ansios lesuxen, Hengen hedelmihin,
Löydät uuden elämän Ustos tartu niihin.

13. Suwen suloimden saat Hengellises wa»
los, Armon päiwät lakkamat Mttaudes jalos,

Se
°) Match, is: v. z. /



Se WauKurffas Auringo Sinun walistapi;
Uutuudm mnös silNlll' tuo, Micles uudisiapi.

14. Hengellisen saten sull Armosians myös lai»
na; Pyhän Hengen «nda tu!l Sydämehes aina,
Armon wirwotuxen kans; Kasten joka paiwii
Unda sinun' armostans, Koitto ylös käywa b).

H !5» Kylmä talwi pojes M Suwen lämby»
Malla ylrmo simm lämnuttä Armon silwell täl<
lä: Rakkaus sitt' loista waan Herran teitä
kulkeis, Kylmyys jäävi pielen taan, Pysy siel,
jä sulkeis, '

16. Rakkans täs Jumalan Ensiss kukoista,
pi, Hänen kaikkein rakkmuban Sielus omistapi.
lestäen myös suloisen Sinun Lunastajas; Aw
pat hänel' sydämen Hengellisez- majar.

17. Pyhän Hengen Templiz: myös Koko
ruumis annat, Parannuren oikias työs:
mynd sydand kannat, Huudat: Herra lesu aut!
Hengen armost aiwan, Ettäs saisit uston kautt'
Peri ilo taiwan.

18. WeljeUmen rakkaus Tällä suwell' loista,
Ia se kylmätWoisus Kvlmeyden soisia, Lakka
vlosnousemast/ Suwen lambymallä: Kukkaisia
myöffin maast Saat sä suwell tällä.

is>> Herran Sanan Kukkaiset KäsiM: faw
wt, Kuin am on ihanaiset: Welielles myös
annat, Z)lösrake>jNM'en kautt' Neuwoil waroi,
tMll' c) Herra, lejn Mn aut Amwn lijku»
tmill!TV.' SM' N' Kywä ihminen, Hywä edes
juopi Tamarasta sydämen ö) Muille sen myös
fttpoi: Tasa armo annetan Enändymait aiwan

Rab



Rakkaudes kandaman Muitten myöjkin wai»
wan.

21. Monen Tuulen waiwan all', WMä
laiho joutu Tulenoumas lawiall', Sitten kukin
nouta Hywain maitten hedelmät; Niln myös
hengellisesi, Ajan waiwat wäsymät Kanna kär»
siwäisest.

22. Niin sä sitten nijtät myös Hevelmitä
kauneit, Ei tul' hukkan sinun työs; Kaikki hy»
wät ainec, Karsimises kaswawat; Kiusauzentuulet, c) Wahwistuman waatiwat, Enämmin
kuins luulet.

23. Rijstä Herra pelasta, Tywenen myös
anda, Rl>ffat tuulst seisatta Lohdutuxen kanda,
Sinun tygös runsammast Hywill' hedelmillä,
Sitt' sä ilon löydät wast, Kuin etswaiwa piillä

2>4 Sitte Hengen hedelmät Ilos kannetai»
sin, Rauhan rakkauden teit Armos knlietaisin:
Murhen jälken sijhen ast, Että wiedän
taan, Nisut kaikki kaswamast: f) Sitt' kaikk
tule laitan.

* n *

2,5. Taiwan suwen suloisus longa lapset lsy<
tä,ljäinen on ihastus, Sydämelkin tantta Tav
wan teldois laukomat.- Kirkkaus kans kaunis
Loista sielä lakkamat, Wijmein woiton waunuis.

26. Siel' on suwi suloinen Ilos riemus ai-
na; Woiton kruunu kullainen Jok' ei päätä
paina: Weisut siel' on lakkamat, Mswrenäänet; Ett' on waiwat kaikk kowat Sieldä kaw
was jäänet.

27. Silkis siellä kijldäwät Walittuiden jouk-
ko,

e) Match. 7: v. 24, 25' Esa. 54. v- 11.
f) Match, ,13: v. Zo.



ko, Palmut Ms kans owat3)Siel' ei kukan
louka Pienimmistä ketäkän; Rakkaus se pysy,
Ilos rauhas lewätän; Siel' ei kukan sysi.

28. Taiwan suwen suloisus Mahta sinu we>
t<i, Ett' sull tulis halu uus Tmwaschen rietä,
Uuteen lerusalemijn Engelitten joukkoon Ia
wanhurssain parijn sinn' Uutuitten luokkaan.

-9. Täällä ajat muutuwat, TM' on suwet
talwet; Siellä talwet puutmwat; Kuin täät'
ombi walwet llstos, Hengen elämäs, Kilwoi-mxes jalos; Kaikki autuus ombi lH' Siellä
taiwan talos,

30. Täällä suwi suloinen Ombj wähän het»
ken, Siel' on ilo iläinen, longa ombi kätken,
Armo suuri Jumalan, U!?ollisil aina; Se kuin
sinne pääle waan Ei sit' uni paina.

31. Tääl' on muhon kukkainen; Katowai»
nen kaunis; Siel' on katu kullainen. Kallein
kiwein aineis; Uusi taiwas uusi maa, K) Kau»
nistuxis hohta; 110 siel on kaswawa, Murhesammu kohta.

?2. Metsät täällä kaikumat; Siellä Msndet,
Ilon äänil kajawat.. Taiwan wakewydet:
nut täällä weifawat, Engelit siel' taiwaas;
Walitut myös laulamat Woiton wirttä wai,
woist.

33. Täällä wiija jauhetan; Siel' on taiwan
Manna, lost tääl maku taritan, Waan ei
täyttä anna Murhen laxos Jumala, Siel' on
taydellisvys-KatowMa kanda maa; Sjel' on
pysywäisys.

34. Wijnapuut tääl'puhkewat;Siel' on uut»
ta wijna; Täal' ne hourux juopuwat, loika

päätänS
z) Ilmest. Kirj. 7: >. 9. n) Ilmest. K. 2: v. i.



paätäns pijna: Mutt' ne Herran walitut, lotk'
taäl' raitist elä, i) Herran omat siunatut Iloi-sesti siellä

35< Ellei tätä kelwanne Sinut' etsiMä; Hel«
wetti sitt' muistele, Siel on polton helle, Ham»
masten kans kiristys: Pelkä kuiteng sitä Ett' suli'
tulis iväristys, Wälttämähän nijtä.

36. Ala'näitä muistelles Wiheljäinen wijwy:
Smkia sun on perät ties Armott ajan stwus:
Jos ets myönny myöndyner?«mon waikutuxes,
Armon )voiMas wäkewaf Ilos, ahdistuxes.

37. Alä wijwy sihenast, Että Taiwan Her,
ra Suuttu pois armahtamat l<) Yhden kowan
kerran t Silloin sä kyll' huutelet, Mutt' ei ku-
kan wasta, l) Waikk sä äänes muuttelet, Ei
su' kukczn nosta

38. Älä armoo wäsyts Synneit kaikkinaisilt,
Kerran hätä häkyttä Hirmuttelewaisill; Tun-
dos anna awandU Lain wasaralia/ Sydämes
myös mujertu Lain woitnan alla.

39. Niln sull' armon lupaus Tule soweljai-sez-, Parannuxen ahkerus Tule lilkkuwai/ex,Weren ansio lesuM, Tule tarpellisex, Hen«
gelliseen elämään, Atwan hyödylliiex.

40. Näitä Sielu aiattel Suwel suloisella;
Taiwast kohden matkustet Ajal' armoisetla:
Käänny käänny syndinen Parannuxen tielle,
Ei sua Herra hyljämän Rupe ensist wielä.
. 4s. Wielä Herra odotta Ensist Käändywäi.
si, Kärsimyres kokotta Armoon Myöndywäisi.
Tule Herra lesu Christ, Waldakundas au«
ta! AutUitten lisamist, Saata kuollos kautta!

42. Tule
i)luc.2l: v. 34,36. i.Pttrich'. v.?. lc)l<r°iszs.
l) Tal. Sanal. i:



42. Tule lesu walaise Sieluin sMmitä!Wihelläist rohwatse, Lapses yhteen Mä Si-
nun ruumis jäsenex Uffos, rakkaudes; Armoi'
tetuix lapsM Armon elos uudes!

<


