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RläwästH synnin wnnosta niinkuin yhden oi-
kian Rippi-lapsen pääomaisudesta.

W. k. Nvt ou meU HENran Sabbathi zc.

v. I.

9! h! palaja mun sieluisen, paimenes tygö
lEsuren, Lähd' Isän armo kiitämän,

huwin kälvi jull tänäpän.,
V. 3. Koff tnndos haawas parattm, syn-

nin welt' aqder annettin, sun rippib kuuli Iu«
mala, Nyt lEsuxes sua lohduta.

v. 3. Se ftiuri Muin sairaus, Ia duo-
mi on pilwon angarus, Pakenit lEsu ajall tM,
Koff oikein, muistin ansios pääll-

v, 4. Mull welka sata leiwiffä, Kyll oli
HERran edesä, Mutt hän mun fnlast armost
wiel, lohdatta tadoi oikial Uel.

v< 5. Ah! lEsu Christe armahda, Kuing'
sielu luonnoin tilasa, orwoi armost Iu»
malan, Sen olen itz? hawait saan.

v. 6. Niin muinaisina aikoina, Koff'olin synnin fangina, Ma ripill kawin useill
Mutt orjan pelwos kokonans.

v. 7. En tietän sielun murhesta, Er,g' u-
ston salaisuöesta, Mä olin ripild' Mstpän,
Paljot' pahemb' kuin menbyän.



v. 8. Koff turmelluren hmvaitzm, Syw
iu!i> suuren registerin, Kab'Uoin apu kallix' ml'
M etzein HERra itku suull.

v. 9. Wlhoitett Jumal Taiwasa, Haa<woikt tundo waikia, Mond' sylidi ruusun tu-lvaisia , Mun tahdoit perät upottu.
v. ic». Koff kampalin wlel edespäin,rannuren psäl työtä tein, Niin sielun halais ri»

pill men', Pois kieldä elon endistn.
v- 11. Mutt ei wiel täsä Masa, Ol' sie»

lull yhtän wahwutta Hän luull ett oma walun-
stus, Ol' parannuxen omaisus.

v. 12. Koff kaiM tiloi koetin, Niinarmon nmlos Wihdoin lEsurenhaawoisa Autuan lewon ilolla.
v. 13» Siis tutki mua Jumala, TMmerkillisell ajalla, Nvt väästi päuvä tarjon on,

Ah lEsus tundo walasston.
v. 14. Tule! Ah tule lEsuinen! Ehk' o«

len suuri spndinen, Ia miuusi armon lapsi tee,
Aut oikein käynen ripille.

v. 15. Se rippilaps sn Ma, Ia tosin
HERran laumasta, long' sydän rakkaudesta,
lEsuren perän halaja.

v. 16. <Vx katmvainen syndinen, Halafentähden ripill menn, Ett sielun kuorma kewe-
nis/ Jota hän kanda kyynelis.

v. 17. Sydän se huuta laupiut, Ia sie-
lu halaa woimaa uutt, Ett tulewaffis tustift,
Mis lujasi henges sotia.

V 18.



v. 18. Ia etzi sitkain edespäin, luma«lan waldakunda näin, la, joka päiwan pa-rannus, On hänen hywä elons uus.
hänen päällens rakenda, Sltt wahwall aikomi-stlla, Ett hartast nnelest parata.

v. 20. Hän saa'myös HENran armostaNahd uuden woiman ilolla, Ia wltzevn andexsaeunisest, Ett hän on HERraan yhdistett,
.v- 21. Wiel hengen todistuxella, 'Taisynnin paasto lukitan, Katz' näin pr »vieras ka»

tuwa, Myös jpndins ripis andex fta.
-?' Kaikk' synnic HENran kirjastaPow min armosa, Eik ikäu enä mui'steta, Jumalan edes Tauvasa.

v- 23, Wiel sielu uuden nimen sna.long lEsus kirjaans kirjoitta, Tämä on woltcttlammas nml, long' satan rpöwais laitumeld'.
<« s .k4', Tain kaldaisesta muutdxest, Iaslelust ylös henn.est, Kaikk' Taiwan pyhät ru«MUttze, Ia ilo laulu weisaiie.

y. 25. O sitä suutta rakk.-ult Ia arnwntunnon salmjw, Kuin lEjuxes fitt naucitan,Koff luondo armox muutetan.
v. 26. Mä taidan ustos sano -sen,

yhten hetken nautitzen, lEsuxes ilon suuran'man, Kuin mailm' taidais uffokan.
v. 27. Katumattomat spdamclt, eivll wislä palainnst, Ei osa saa täst ilostapetta ltzens luulosa.



v. 28. Q IElu! ludan
eann' wiel spnnist sairaita, Taiwallist Isäs
rukoile, Cttei hän meitä hyljäile.

v. 29. Tee työtä IE su sieluin pääll, Ia
wuodat henges öljy Mll, Sens teet O lEsul
suloinen, MitHst mä heikko epäilen.

Toinen.,

Marian Ilmestys Päiwän Wcisit.
W. k. O lEft Edr!st! luin Luondom sait, lc.,

v. I.

wiisas neuwos Jumala, M:n sielun K
lautta; Koff istun kuolion warjosa, Niin

siinä armosi totta, Tuotitt me:l' hpwän sano»
man, losa sikis tzdeswastajan,, lEsus Maria»
kohdus.

h, 2. Tain hywsn sanan saattaja, Ga-
briel Engeli oli, Kuin lähetettin Taiwasta,la
Nazarethin Mi, O armoitettu Maria, Hän
puhui armon liitosta, Ia hsngMistst rauhasta.

o. 3. Hän puhm Taiwan tawalla, Myös,
armon walitzemista, O! älä pM Mana, Sck
n«mon suuW löysit, lEsus inailman MGas,
Gm PyhM"H«!WN awulla, Tänäpän sikis
sinus.

v. 4» O mikä ilo Taiwahas, Mahdoi
M sinä päiwän, Koff Davidin Huonen Ku-
ningas, Nyt kuului edes kapwän, Taiwat sa«
notan iloinen, Niin myös lokaitzen
Kuin HERm uffos odott.



v. 5. Aen wanhan testamentin On?
tzai kirkkas koitto walais, Ia maahan teloitt
pirun työn, Monlx sydänd' awais.
Armon lupauM tuckiu;an,lok lEjurest on en»
Man Sun roa rihas T^stainentis.

v. 6. Mond' Prophsta on odottan, Ett"
nähdä tämän Mwän-, Mor.d' Monarchi kans
halajan, Tain ilo ajan perään, Koff lEsns
Ms lihasa, Ia poltto uhrit schahta, Waan
ti he sitä saanet.

v. 7. Meill lopun ajan astiM, On lii»
ton arkki awettu Itz' lEsus saarnais syndjsill'
Ia teki ihmet monell, Mutt lEsus tietä sydä-
met KuiiH he on HERca kiitänet, Sen tal-
lin walon edest.

v. 8- Law Pyhä H?ngM minulle Kuw
«la muistutaisi, Mun ,paranmlren retkelle,
Ett en mä horjataisi, Lain armos itke pahut»
tan Ia hengeW laisillttan». Aut weres armo
lerjän.

v. 9. Ihmisen oma spdän on, Se suu»
tm wäärä Niill jotk' on tull syndins
lundohon, Koet usein, opetta, Kliing sydän
pyytä seurata, Tätä katowaist mailina, Eiköst
»mll spy ol' itke.

v. 10. Sydämen kylmä kiffoisus, On so«
ta henge wastan; Ia luonnon wasta hakoisus,
long ylitz' itke mahdan, Aut ettäit ruppen tä«
näpän, Sun tahtos jälken elämän, O Jumal
minun Linnan.

v. ii. Ett peljättHCNra nuorudest, On
Salomonin neuwo, Au>- huuta< lEsust lapsu.

dest



dest, Sill sondi meitä waino, Sentähdensust chikäm, Ett hän m?it muistais tänäpän,
Tekis meist liiton lapset.

v. 12. Nakasiakam siis lEsusta, Sillnyt on armon aika, Wiel lEjus nytkin kol-
kutta Ia Isäns tygö huoka, Ett langen Sionpalajms, Ia ylkäns tygö kiirutais, EdestäHERmn wihan.
,

v. 13. TAstelkat hywät Christityt Siishaman weren Te kaikk kuin olett herän-net, Sill lEsus nmt lunasti Wmsell sodall,arwas pM, Kuing'paljon wert' Volgathan
maell, Sun syndeis edest juoxi.

v. 14. Yx pito paljast merestä, Jona'HENra armost teki, Gyndisen sugust edestä,Niin tarpelliser näki, Mä wapisen Koff tutkii!nait, Uuden Testamentin armo häit, O Aurtaarmon päiwä.

taalla Ms waiwas, Ehk' olisit jokapäiwäiset
Muutetan riemux Taiwas, Kyll lEsus muistaomians, Sekä eläis että kuolleijans, Kanswihdoin armosi kruuna.


