
Hengellistä

Wirttt,
Ensinmäinift

Ah palaja mun sietuiscn ;t.

soinen'.
Sun wiisas neuwos Jumala, it.

TURUSA tsoo,
,

PrändHtyt Mag. I- itMsnckM» tykönä-





Märvästä synnin tumwsta niinkuin yhden ots ,
kian Rippi lapsen pääomaisudesta.

W. k. Nyt on mcl HERran Sabbathl u^

v. I.

3/H o! palaja mun sieluisen, Piimenes tip
gö lEWm, Lähd' Isän armo kutts»

Män, hywm käwi sull tänäpän.
v. 2. Kost' tundos haawas paratti, syn-

nin welk" audex annettin, Sun rippis kuulk
Jumala, Nyt sua lohduta.

v. 3. Se suun sieluin smraus, Ia duo»
mion pelwon augarus, Pakenit ZE,u ajall
tääll, Koff oikein muistin ausios pääll.

v, 4. Mull welkn sata leimffä, Kull olk
HENran edesä, Mutt hän mun sulast armosi
wkl, lohdatta tahdoi oikial tui.

v. 5. Ah! lEsu Christe armahda, Kmng
sielu luonnon tilafa. On orwoi, armost In»
malan, Sen olen itze hawait saan.

v. 6. Niin muinaisina aikoina, K?,st. o«
M synnin ftngma, Mä ripill käwin usein
kaW, Mutt orjan,pelwos kokonais.



v«7. En tietsn sielun murbesia,, Eng'
uston salaifudesta, Mä olin ripild' päästpän,,
Palzot pahemb kuin mendvän'.

v. 8. Koff turmelluM Son«
nin sunren rcgisterin, Katz' silloin apu kal«
lix tul' Mä HENra itku suull.

v., 9- Wihoitett Zumal Haa-
zprAet wndo waikia, Mond'syndi ruusun
karmaista, Mln tahdoit perät Upotta,

V. iö. Koff kampalin Mel edespäin 5
Parannuin pääll tpytä tein, Niin sielun ha-,
lais ripill men', pois kieldä elon endisen.

y. l l. Mutt ei wiel täsä tilasa, Ol" sie-
lull yhtän wahwutta Hän lnull et oma wal«
mistus. Ol' parannuin omaisus.

V, i?. Kost' kaMi ti loi koetin. Niin
armon walos hawaitzin, Mihhoin
haawvlsa Autuan lewon ilolla.

v> lz» Siis tutki, mm Jumala, TM
mexkillisell ajalla, Nyti päästi päiwä tarjon,
on, M lEsus tundo walaiffon,

v, Tule! Ah tu'e lEsuinen! Ehk'
olen suuri synyinen, Ia minust armon lapsi
tee, Aut oikein kävnen ripille.

h. iz. Se rippilaps on oikia,la tosn
HENran laumasta, long' syhän pakkaude-
sta, lEsur.en perän halaja.

v. ,6. Dx katumainen slmdinen,,
sentahden ripill menn, Ett sielun kuorma ke»
wenis, Jota hän kanha ky«nelis,

V. 17. Sydän se huuta laupiut, Ia sie«'
lu halaa woimaa uutt, Ett tulewaisis iu-
Msa, henges sotia.

V. lg.



h. iB. Ia etzi fitt ain edespäin, luma,
lan waldakuuha näin, Ia joka päiwan
rannus, on dckien hywä elons uus.

v. 19. Ve kuin nyt lEW halaja, Ia
hänen päällens rakenda, Sltt wahwall. aiko<
misella, Ett hartast mielcst parata.

v. 2,0. Hän saa myös HERran armo-
sta Whd' uuden woimcm Nolla,, Ia witzeyn an«
dcr Mmistst, Ett hän on HENraan yhhistett.

v. 2 < Wiel hengen todistuxcka, Tai
synnin päästö luklw', Katz' näin M »vieras
katuma, Mpös syndms ripis andcp saa.

v, 22, Kaikk synnit HERran kirjasta
Pyis pyhitän näin crmosa, EU' ikän enst
muisteta, Jumalan ehes Tai'.vasl>.

v- 23- Wiel sielu uuden nimen
lEfus kirjaans kirjoitta, Tämä on wouett
lanunä>s me.il, Jona' satan ryöwäis laitumeld>

v. 24. Taln taldaisesta muutMst, Iasielust ylhs heränest, Kaikk' Taiwan pphät
riemuitze, I' ilo laulu weisiule.

v. 2;. H sitä, suurta rakftlutt Ia armon
tunnon salaisutt, Kuin lElupes stt nauti»
tan, Koff luondo aymor muuthan.

v 26, Ma taidan uffos snno sen, Et
yhten hetken nautitzen, ilon suurem,
man, Kuin mailin' taidais ust^nu.

V. 27. Katumattomat syoämelt, lotk' ei
01l wielä osa »a täst
Waan pettä itzens luulosa.

v. 28. O lEm! Zudan s?ijona, Pa<
rann wiel synnift »airaita, Tnwallist Isäs
rukoile, Ettei hän meitä hyMtz.



v. 29., T« työtä JM! sieluin päN,la
wuodnt henZes ö!iy tääll, teet O IE»
sli! suloinen, Mitsst mä heicko epäilen.

Toinen.
Marian Ilmestys Päiwätt Weism-
W. k. O lEsu Ehlist! kuin lurndom sait «.

Mun wilsas neuwvs Jumala, Mun sielun
ilauttn; Koff istun kuollon

Niin siinä armost totta, tuotit meil' homänsanoman, losa stkis edeswast.uan, I°Esus
Marian kohous.

v 2, Tain sanan saattaja, Ga<
brie! E!'gcli oli, Kuin lähetein T<nwasta,,
Ia NaZl',rethin mll, O armoitettu M-'.ria,
Hän vuhm armen liitosta. Ia hengelllsest
rauhasta.v. Z Hsn puhui Taiwan tawsila,' Myös
armon mallinnusta, Q l älä velka «Maria,.
S.H armon suuren löysit, lEsus mailman
Mchias, Sm Pphän Hengen awulla,
näpän sikis sinus.

v> 4 O mikä ilo Taiwahas, Mahdoi
01l sinä paiwan, Kost Davidin Huonen
ningas, Nyt kuului edes kävwän, Tai-matsa»
notan iloinm, Niin myös jokMen
mn, Kuin HERra uffos Mtt-,

V- 5-



v. 5. Sen wanhan Eei!am«niin yön,'
Au kirkkas koitto walais, maaban telotti
pirun työn, Mond/ harrais spdäild' awais,
Armon lupaurii tutkiman, Jok' lEsurest on
ennustan Siin wanhas Tcstamentis.v. 6. Mond' Propheta on odottan, Ett'
nähdä' tämän pällvän; Mond' Monarchi ka ns
halajan, Tain ilo ajan perään, 'Kost IE«sus sikis lihasa, Ia poitto uhrit seisahta,

ei he sitä sienet.
v. 7. Meill lopun ajan asuwill, On lii'

ton arkki awetlu Itz lEsus saarnaa, syndi<
M' Ia teki lhmet monella Mutt lEsus
tä sydämet Kuing he on HERra kiittännet,
Sen kallin walon edeft.v. 8. Lain Pyhä Hengck minulle Kulit
ala muistutM,Mun parannuren retkelle,Ett
m mä horjatalsi, Lain armos itke pahuttan
Ia hengellist lnistuttan, Aut weres armot^rjän.

v. 9. Ihmisin oma sydän on, Se suu-
rin wäärä Propheta, Niill jotk' on tull syn-
bins tundohon, Koet lckin, opitta, Kmng'
sydän poutä seurata, Mä katowaist mail-
Nia, Eiköst mcill s«y ol' itke.

v ic». Svdämen Mmä kiffoisus, On
sota Kenge wastan; Ia luonnon wastcchakoi»sus, long' ylih' icke mahdan, Aut cttän ruv«
pen t<inäpän, Sun whtos jälken elämän, OJumal minun Linnan.

v, ,l. Ett peljätt HERra nuonldest>On Salomonin neuwo, Aur huuta lEsustlapsudest, Sill sWdi meitä waino, S,mäh.



den lEsusi eki?äm, Ett hän nmt muistais
länäpän, Tekis meist liiton lapset.

v. 12. Rakastaknm siis lEsusta, Sck
W on armon aika, Mel lEsus nytkin kol»
kutta Ia Isäns tygö huoka, Ett langen SioN
palajas, Ia ylkäns tygö kiirutais, Edestä
HENran wihän,

.

v. 13. Eaistelkat hywHt Chtlstltyt Slts
häman weren asti> kmkk kuin vlett he-
rsnliet, SN lEsus meit lunasti Wtti»
sell sodall, arwas pääll, Kuing' paljon wert'
Golgalhan Sun sundeis ed.st juoti.

v. 14. A- pito paljast w«r stä, Ivng'
HENra armost teki, Snndisen suM edestä.
Niin tarpellistr näki> Mä «vapisen Kost mt.
kin näit, Uudm Ttstamentin armo häitj O
suurta armon Päiwä. , .. >v ~>

vt;. Nykyisen a,an kyunelet, lotr
MllZ Ms waiwas, Ehk' olisit jokapätmäiftt
Muutetun riemua Kyll lEsus mm»
sta omians, SeN «läis että kuolleisans, Kans
wihdow o.rmost kruuna. ,


