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Tutktstelcmus

Jumalan Lasten
Henkellisen suwen täsä elämäsn, ja myös
tcuwaallisen suwen tämän elämän jälkeen,

mieleen johdatuksen kanssa; Joita Kääntyneet ja Uskowaiset Sielut sydämmeel-

liscsti halajawat; jonka tutkistelemuksen
ftumawaisesa Wirresä on pränttttn auta»
nut

Abraham Achrmius.

Waasasa 1842.
Präntätty C. G. Wolffin tyköni

Hbo

Gillas till tryckning.
Domkapitel, den 5 Aug. 184tt.
Pä befallnmg,
H.. «. V»KI.

Weisataan kuin: Jolla raitis ruumis on TerweyS :c.

tahdot ihmis raukk' Kaikist' näkywäisist'?
Ett' ain' taiwas viis auk', Hadelmöitsewmsist':
oikein tahtoneet. Niin sull Herra antaa.
Jos
Sinun tukos armon tiet' Siunauksen kantaa.
2. Hän on rikas tawaroist'; Ei hän siittä mis,
taa, Waikk' hän sinull' antaa noist': Sinun kätees
pistää Leiwän waikk' wiel' runsaammat». Niinkuin
hywä Isä, Kuin hän rupee tarjoomaan. Niin hän
aina lisää.
3. Waatteen, werhon ynnä myös Ruumin
tarpekft antaa Kosk' hän siunaa sinun työs Et' sä
wasta rantaa Siunaukses kulkene. Ia jos kulkisickin,
Hywäkst käypi myöskin Kurituksen helkin'.
4. Sillä ylönpalttisuus Syntiin monta wetää;
Siitä tulee irstaisuus. Ettei ole hätää Vhdell' lumalattomall', Ilönsyömys, juomus, Menoll' taitamattomall', Riita, pahansuomus.
s. Nämät hallitsewat maas'. Ett' on ollut ruokaa; Koska Herra lyöpi taaS, Sitt' wast' moni
huokaa: Panee synin tawat pois. Siunauksen esteet.
Että Herra hywä tois, Siunais laarein rästeet.
6. Walits' paras sielulles Ensist' ennen kaikkii.
Pysy synnist' irralles Nyt ja kaiklin' nikoin': Niin
laupias Isä,
sä näet kuink' hywä on Miep
tuonn',
Kääntää uhkauksen
Siunausl' sulp lisää.
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7. Kääny lapsckp Jumalan Lasten esimerkit!'«)
Niin hän sinua siunaa waan Tällä ajstll' tärkill'.
Sodat, näljät karkottaa Ia myös taudit tuimat,
Pilwet' Pitkät hajottaa. Kastaa kuitenl' kuiwat.
8. Taiwaan tuulet, pauhinat SinuSt' poijes
kääntää; Rakeet raskaat momat Myöskin poijes
wääntää: Ia maanjäristykset kaitt' Wielä ylhäall'
pitää. Niin kauwan kuin armon aik' Armost' estää
niitä.
9. Pelkä Herran uhkaust'. Parannukseen riem
nä, Rukoil'. fydämmetzt' ja suusi', Itses oikein
käännä Henkellisii etsimään: Katso tulewaisii, lälist'
tämän cläinän Aiwan ihanaisii.
Itt. Sillä suwen suloisuus Täällä pian loppuu,
Syksyll' on jo lakastus, Talwi wiimmein «oppii
Waalistuneet lehdetkin, tyllmyydellä painaa, Läpiks'
tunkee nurkatkin Kowuudella aina.
11. Ett' nyt aina muuttuivat Ajat kaikkiniset:
Wiimmein perät' puuttuwat Kaikki katoowaiset:
Henkellisii halaja Siis ja tulewaisii. Niitten perään
palaja. Etsi pysywäisii.
12. Niin fä
suloisen Henkellisis' löydät,
Herran armost' wiheriän, Wirwocufset täydet We<
ren anfios' lesuksen, Henken hedelmihin, Läydät
uuden elämän; Uskos' tartu niihin.
13. Suwen suloisuuden saat Henkellises'walos'.
Armon päiwät lakkaamat' Kirkkauudes' jalos'. Se
wanhurskas Aurinko Sinun walistaapi: Autuuden
myös sinull' tuo, Mieles uudistaapi.
14. Henkellisen sateen sull' Armostanp myös
lainaa. Pyhän Henken antaa tull' .Sydämmehes
aina. Armon wirwotukscn kansf': Kasteen joka
«) Matth: 13: v. 3.

suwen

päiwä Antaa sinull' armostanp Koitto ylöskäywä.
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15. Kylmä talwi poijes W Suwen lämpymällä.
Armo sinun lämmittää Armon suwell' tällä: RaK
kaus sitt' loistaa waan Herran teitä kulkeis'; Kylmyys jciäpi pielen taan. Pysyy siellä sulkeis'.
16. Rakkaus täs' Jumalan Ensist' kukoistaafti.
rakkaampan Sielus omistaapi:
Hänen laittein
Zesuksen myös suloisen Sinun Lunastaja?; Annat
Hänell' sydämmen Henkellisekf majaks.
17. Pyhän Henken templiks' myös Koko ruumiiS
annat, Parantiuksen oikias' työs, Lämmint' sydänt'

kannat. Huudat: Herra lesu aut'! Henkenarmost'
aiwan. Ettäs saisit uskon kautt' Perii ilootaiwaan.

18. Weljellinen rakkaus Tällä suwell' loistaa.
Ia kylmäkiskoisuus Kylmeyyden soista Lakkaa
ylösnousemast'Suwen lampymälla': Kukkaisia myöskin maast' Saat sä suwell' tällä.
19. Herran Sanan kaukkaiset Kosijasi kannat.
Kuin ain' on ihanaiset Weljelles myös annat,
Wösrakennuksen kautt', Neuwoill' waroltuksill' c)
Herra lesu siiheen aut' Armon liikutuksi!!'!
29. Sitt' yff hywä ihminen Hywää edestuopi Tamarasta sydämmen
Muille
myös
suopi: Täsä armo annetaan enäntymään aiwan,
Rakkaudes' kantamaan Muitten myöskin waiwan.
21. Monen tuulen waiwan ali' Wielä lajho
joutuu Tuleentumas lawiäll'. Sitten kukin noutaa
Hywäin maitten hedelmät'; niin myös henkellisest'.
Ajan waiwat wnsymät' Kanna kärsiwäisest'.
22. Niin sä sitten niität myös Hedelmitä kaw
neit. Ei tul' hukkaan sinun työs' Kaikki hywät
aineet, Kersimises kaswaawat; Kiusauksen tuulat e)
l>) Luc. 1: v. 78. «) t. Thess. 5,: v. tl, 14. 6) Match.
12: v. 35. eMatth. 7; v. 24, 25. Esa, 54: v. H.

se

sen

Wahwistumaan

waatiwat, Enämmin kuins luulet.
23. Niistä Herra pelastaa, Tuwenen myös
antaa. Raskaat tuulet seisattaa. Lohdutuksen kantaa
Sinun tykös runsaammast' Hywill' hedelmillä, Sitt'
sä ilon löydät wast', kuin ets' waiwaa piillä.
24. Sitte Henken hedelmät Ilos' kannetaisin.
Rauhan rakkauden teit' Armos kuljetaisin Murheen
jälkeen siiheen ast'. Että wiedään aittaan Nisut
kaikki kaswaamast': <) Sitt' kaikki tule? laitaan.

suwen

25. Taiwaan
suloisuus. Jonka lapset
lytaä, Ijäinen on ihastus, Sydämmetkin täyttää
Taiwaan tellois' taukoomat': Kirkkaus kanss' kaunis
Loistaa sielä lakkaamat', Wiimmein woiton waunuis'.
26. Siel' on suwi suloinen Ilos', riemus aina;
Woiton kruunu kullamen. Jok' ei päätä paina:
Weisut siell' on lakkaamat', Ylistyksen äänet. Ett' o»
waiwat kaitt' kowat Sieltä kauwas jäänet.
27. Silkis' siellä kiiltäwät Walituitten joukko.
Palmut käsis' kanss' owat 3) Siell'ei kukaan loukkaa
Pienimmistä ketäkään: Rakkaus pysyy, Ilos', rauhas lewätään; Siell' ei kukaan sysi.
28. Taiwaan suwen suloisuus Mahtaa sinuu
wetää Ett' sull' tulis' halu uus' Taiwaasehen rietä,
Uuleen Jerusalemiin, Enkelitten joukkoon Ia wanhurskain pariin sinn, Autuitten luokkaan.
29. Täällä ajat muuttuwat, Tääll' on suwet
talwet; Siellä talwet puuttuwat, kuin tääll' ompi
walwett Uskos', Henken elämäs', Kilwoitukses' jalos';
Kaikki autuus ompi läss Siellä taiwaan talos.
30. Täällä suwi suloinen Ompi wähän hetken;
Siell' on ilo ijäinen. Jonka ompi kätken' Armo
f) Math. 13: v. 30. 3) Ilmest. K. 7. v. 9.
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Se kuin sinne pääsee
suuri Jumalan Uskollisill'aina;
paina.
waan. Ei sitt' uni

31. Tääll' on ruohon kukkainen Katoowainen
kaunis l Siell» on katu kullainen Kallein kiwein
aineis; Uusi taiwas uusi maa K) Kaunistuksis'hohtaa:
110 siell' on kaSwaawa, Murhe sammuu lohta.
32. Metsät täällä kailkuwat; Siellä ijäisyydet
Ilon äänill' kajaawat, Taiwaan wäkewyydet: Linnut täällä weisaawat: Enkelit siell' taiwaas<; Walitut myös laulawat Woiton wirttä waiwoist'.
,33. Täällä wilja jauhetan; Siell' on taiwan
Manna, losd tääll' maku taritaan, Waan ei täyttä
anna Murheen laäksos' Jumala, Siell' on täydellisyys;
Katoowaista kantaa maa Siell' on pysywäisyys.
34. Wiinapuut tääll' puhkeewat, Siell' on
uutta roimaa; Tääll' ne houruks juopuwat, jotka
päätäns' piinaa: Mutt> ne Herran walitut, lolk'
tääll' mittiisr elää i) Herran owat siunatut Ijäiseöti

siellä.

35. Ellei tätä kelwannee Sinun etsiskellä,

Helwet-

tn sitt' muiSlcle, Siell' on polton helle, Hmnmasten kanss' kiristys: Pelkä kuitenk' sitä, Ett' sull'tu-

lis wäriötys Wälttämähän niitä.
36. Älä näitä muistelles' Viheliäinen wiiwy:
on perät' ties Armon ajan siwus', IoS
Surkia
ets tule myöntyneeks' Armon waikutukses Armon
woimas' wäkewäks' Ilos, ahdistukses'.
37. Älä wiiwy siihen ast'. Että taiwaan Herra
Suuttuu pois armahatmast' 0 Yhden kowan kerran: Silloin sä kyll' huutelet, mutt' ei kukaan was,
taa, l) Waikt' sä aanes muuttelet. Ei kukaan nosta.
38. Älä armoo wäsytä Synneill' kaittinaM',
!,) Ilmest. Kirj 2: v. 7. i) Luc. 21: v. 34, 36.1. Yet.
4: v. 7. K) Jeren,. 15-. v. 6. l) Sal. Sananl. t: v. 28.
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Kerran hätä hälyttää
Tuntoz
anna awaantuu Lain wasaralla Sydämmes myös
musertuu Lain woiman alla.
39. Niin sull' armon lupaus Tulee soweliaisekf'.

Parannuksen ahkerus Tulee liikkuwaiseks', Weren
Tulee tarpeellifeks, Henkelliseen eansio
lälnään, Aiwan hyödylliseks'.

4N. Näitä Sielu ajattel' Suwell' suloisella. Taiwast' kohden matkustel' AM «moisella: Käänny, käänny syntinen. Parannuksen tielle. Ei. sua
Herra hyljäämään Rupee ensist' wielä7

41. Wielä Herra vdotta Enfist' kaäntywäisii,
Kärsimyffes kolottaa Armoon myöntywaisii. Tule
Harra lesu Krist', Waltakuntaas auta, Autuitten
lisäämiöt' Saata kuollos kautta.,
42. Tule, lesu walaise Sieluin sydämmitä!
Wiheiiäisii rvhwaise, Lapses yhteen liitä. Sinun
ruumiis.jäsenels Uskos, rakkauudes,

lapsihiks, Armon

elos uudes!

Armoitetuiks

