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v. 1.
W. k. Jolla raitis ruumis on, :c.

8)1/itas tahdot ihmis rauck Kaikist na«
kywäisist? Ett ain taiwaö olis auk

Hedelmöitsewäisist: Jos sen oikein tahto-
net, Nijn sull HERra anda, Sinun tygös
armon tiet, Siunauren kanda;

2. Hän on rikas tawaroist; Ei hän fijtä
mistä, Waick hän sinull' anda noist; Si-
nun katees pistä Leiwan waick wiel run-
samman, Nijnkuin hywä Isä, Kuin Hän
rupe tarjoman, Nijn hän aina lisä.

Z. Waatten werhon ynnä myös Ruumin
tarpe? anda, Kost' hän sinua sinun työs
Et sä wasta randa Siunaures kulkene Ia
jos kulkisitkin, Hywäx käypi myöskin se
Kurituxen hetkin.

4. Silla ylönpaldisuus Syndiin monda
wetä, Sijtä tule irstaisuus, Ettei ole hätä
Mdel jumalattomal Wönsyömys,
Menoll taitamattomal; Rijta, pahansuo-
mus.

5. Nämät hallitsewat maas, Ett on
ollut ruoka; Kosta HERra lyöpi taas,
Sitt' wast moni huoka: Pane synnin ta-
wat pois, Siunauren estet, Että HERra
hywa tois Siunais laarein rastet.



6. Walit paras sielulles Ensist ennen
kaicki. Pysy synnist irralles Nyt ja kaik-
kia aikoin: Nijn sä näet, kuing' hywa on
Wiel se laupias Isa, Käända uhkauxen
tuon, Siunaust sull lisä.

7. Käänny lapsex Jumalan Lasten esi-
merkil *) Nijn hän sinu siuna waan talla
ajall' tärkill', Sodat, näljät, tarkoita, Ia
myös taudit tuimat, Pilwet pitkät hajoi-
ta, Kasta kuiteng' kuiwat.

8. Taiwan tuulet pauhinat, Sinust poi-
jes käändä; Raket raflat moniat Myöskin
poijes wäändä: Ia Maan järistyxet kaick'
Wiela ylhäl pitä, Nijn kauwan kuin ar-
mon aik', Armost estä nijtä.

9. Pelkä HERran uhkaust, Parannu-
xeen riennä, Rukoil' sydämesi ja suust, It-ses oikein käännä Hengellisi etsimän: Katso
tulewaisi, lälist tämän elämän Aiwan i-
hanaisi;

10. Silla Suwen suloisus Täällä pian
loppu, Syryl on jo lakastus, Talwi wij-
mein noppi Walistunet lehdetkin: Kylmy-
della paina, Läpits tunge nurkatkin Koreu-
della aina.

5 5 5 5 5 5
5 5 5

11. Ett nyt aina muuttuwat Ajat kaic-
kinaiset: Wijmein perät puuttuivat Kaicki
latomaiset: Hengellisi halaja Sijs, ja tu«
lewaisi, Nijtten.perän palaja, EM pysy-
waisi.

*) Malth. 18: v. 3.



12. Nijn sä suwen suloisen, Hengellisis
löydät, HERran armost wiherjän, Wir-
wotuxet täydet Weren lEsuren,
Hengen hedelmihin, Löydät uuden elämän
Ustos tartu nijhin.

13. Suwen suloisuden saat Hengellises
lvalos, Armon päiwät lackamat Kirckaudes
jalos, Se Wanhurstas Auringo Sinun
walistapi: Autuuden myössinull' tuo, Mie-
les uudistapi.

14. Hengellisen saten sull Armostans
myös laina; Pyhän Hengen anda tull
Sydämehes aina, Armon wirwotuxen kans;
Kasten joka päiwä Anda sinull' armostanö,
Koitto ylös taywa*).

15. Kylmä talwi poijes jää Suwen
lambymällä Armo sinun lämmittä Armon
suwell tällä: Rackaus sitt' loista waan
HERran teitä kulkeis: Kylmyys jääpipie-
len taan, Pysy siellä sulkeis.

16. Rackaus täs Jumalan Ensist kukois-
tapi, Hänen kaickein rackamban Sielus o«
nnstapi. lEsuren myös suloisen Sinun
Lunastajas; Annat hänel' sydämen Hen-
gellisex majax.

17. Pyhän Hengen Templix myös Koko
ruumis annat Parannuren oikias työs;
Lämmind sydand kannat, Huudat: HERra
lEsu aut! Hengen armost aiwan, Ettäs
saisit uskon kautt' Peri ilo taiwan.

18. Weljellinen rackaus Tällä suwell'
loista, Ia se kylmäkiffoisuö Kylmeyden

*) Luc. i: v. 78.



soista, Lacka ylösnousemasi, Suwen !äm-
bymallä: Kuckaisia myöstin maast Saat
sä suwell tällä.

19. HERran Sanan Kuckaiset Kasisäsi
kannat, Kuin ain on ihanaiset Weljelles
myös annat, Mösrakennuren kautt'.Reu«
woil waroiturill'*) HERra lEsu siihen
aut Armon lijkutuxill!

20. Sill' yr hywä ihminen, Hhwä edes
tuopi Tawarasta sydämen**) Muille sen
myös suopi: Tasa armo annetan Enan-
dymän aiwan Rackaudes kandaman Muit-
ten myöskin waiwan.

21. Monen Tuulen, waiwan all', Wie-
lä laiho joutu Tulendumas lawiall', Sit-
ten kukin nouta Hywäin maitten hedelmät;
Nijn myös hengellisesi, Ajan waiwat wa-
symat Kanna karsiwäisest.

22. Nijn sä sitten nijtät myös Hedelmi-
ta kauneit, Ei tul' huckan sinun työs;
Kaicki hywät ainet, Karsimises kaswawat;
Kiusauxen tuulet,***) Wahwistuman waa-
tiwat, Enämmin kuinö luulet.

23. Niistä HERra pelasta, Tywenen
myös anda, Rastat tuulet seisatta Lohdu-
tuxen kanda, Sinun tygös runsammast
Hywill' hedelmillä, Sitt' sä ilon löydät
wast, Kuin ets waiwa piillä.

24. Sitte Hengen hedelmät Ilos kanne-
tnisin, Rauhan rackauden teit Armos kul-
jetaisin: Murhen jälken sijhen ast, Että

>) 1 Thess. 5: v. 11, 14. ") Match. 12: V. 35.
"*) Match. 7: v. 24: 25. Es. 54: 11.



wiedan aittaan, Nisut kaicki kaswamast:*)
Sitt' kaick tule laitan. ,

5 5 5 -I- 4- 5
5 5,5

25. Taiwan suwen suloisus longa lap-
set löyta, Ijäinen on ihastus, Sydämetkin
täyttä Taiwan teldois wukomat: kirckaus
kans kaunis Loista wielä lackamat, Wij-
mein woiton waunuis.

26. Siel' on suwi suloinen Ilos riemus
aina; Woiton kruunu kullainen Jok'ei
päätä paina: Weifut siel' on lackamat,
Vlisthxen äänet; Ett' on waiwat kaick ko«
wat Sielda kauwas jäänet.

27. Silkis siellä kijldäwät Walittuiden
joucko, Palmut käsis kans owat") Siel'ei
kukan louka Pienimmistä ketakän: Rackausse Pysy/ Ilos rauhas lewatän; Siel' ei
kukan sysi.

, 28. Taiwan suwen suloisus Mahta sinu
wetä, Ett' sull tulis halu uus Taiwasehen
rietä, Uuteen Jerusalemiin Engelitten jouc-
koon Ia wanhurstain parijn sinn' Autuit-
ten luockaan.

29. Täällä ajat muuttuivat, Täal' on
suwet talwet; Siellä talwet puuttuwat;
Kuin tääl' ombi walwet Ustos, Hengen
elämäs, Kilwoitures jalos; Kaicki autuus
ombi läh' Siellä taiwan talos.

30. Taalla suwi suloinen Ombi wähän
hetken; Siel' on ilo ijäinen, longa ombi
kätken, Armo suuri Jumalan, Ustollisil aina;
Se kuin sinne pääse waan Ei sit' uni paina>

>) Matth. 13: v. 30. *') Ilmest. K. ?: v. 9.



31. Tääl' on ruohon kuckainen, Kllto-
wainen kaunis: Siel' on katu kullainen.
Kallein kiwein aineis; Uusi taiwas uusi
maa, *) Kaunisturis hohta: 110 siel' on
kaswawa, Murhe sammu kohta.

32. Metsät täällä kaikuwat, Siellä ijäi-
sydet, Ilon äänil kajawat, Taiwan wäke-
wydet, Linnut täällä weisawat, Engelit
siel' taiwaas; Walitut myös laulamat
Woiton wirttH waiwoist.

33. Täällä wilja rauhetan; Siel' on
taiwan Manna lost tääl maku tantan
Waan ei täyttä anna murhen laros Ju-
mala, Siel' on täydellisyys, Katowaista
kanda maa, Siel' on pysywäisys.

34. Wijnapuut tääl' puhkewat, Siel'
on uutta wijna, Tääl' ne huorux juopu-
wat, Jotka päätäns pijna; Mutt' ne HER-ran walitut, lotk' tääl' raitist elä,**)
HERranowat siunatut Ijäisesti siellä.

35. Ellei tätä kelwanne Sinul' etsistella,
Helwetti sitt' muistele, Siel sn polton hel-le, Hammasten kans kiristys, Pelkä kuiteng
sitä Ett' sull' tulis wäristys, Wälttäma-
hän nijtä.

36. Ala näitä muistelles Wiheliäinen
wijwy, Surkia sun on perät ties Armon
ajan siwus, Jos ets myönny myöndynex
Armon waikutures, Armon woimas wäke-
lvär Ilos, ahdistures.

37. Alä wijwy sijhenast, Että Taiwan
llmest. K. 2: v. 1. ") Luc. 21: v. 34, 36.

1 Pet. 4: v. 7. .



Herra Suuttu pois armahtamasta),'Mden
kowan kerran, Silloin sa kyll' huutelet,
mutt' ei kukan wasta "*) Waick sa äanes
muuttelet, Ei su' rukan nosta.

38. Ala armoo wäshtä ' Synneil kaicki-
naisill, Kerran hätä häkyttä Hirmuttele-
waisill; Tundos anna awandu Lain wasa-
ralla, Sydämes myös musertu Lain woi-
tnan alla.

39. Nijn sull' armon lupaus Tule so-
weljaiser, Parannuren ahkerus Tule lijcku-
waiftx, Weren ansio lEsuren, Tule tar-
pelliftr, Hengelliseen elämään, Aiwan hyö-
dyllistx.

40. Näitä Sielu ajattel Suwel suloisel-
la, Taiwast kohden matkustel Ajal'armoi-
sella: Käänny käänny syndinen Parannu-
xen tielle, Ei sua HERra hyljämän Rupe
ensist wielä.

41. Wielä HERra odotta Ensist Kään-
dywäisi, Kärfimyres kokotta Armoon my-

Tule HERra lEsu Ehrist,
Waldakundas auta! Autuitten lisämist,
Saata kuollos kautta!

42. Tule lEsu walaise Sieluin sydami-
tä! Wiheljäisi rohwaise, Lapses yhteen lij-
ta Sinun ruumis jäsenex Uflos rackaudes,
Armoitetuix lapsihix Armon elos uudes!

") l5: 6. ") Sal. Sanal. 1: 28.


