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Elämästä synnin tnnnosta niinkuin
yhden oikian Rippi-lapsen pää»

o m ai sudesta.
W. k. Nyt on meil' sMRran Sabbathi, lc.

v. I.

<»h! palaja mun sieluisen, Paimenes tygö
lEsuxen. Lähd Isän armoo kiittämän, Hy-
win kalvi sull tänäpän.

v. 2. Koff' tundos haawas parattin, syn-
nit wiell' andef annettin, Sun rippis kuuli
Jumala; Nyt lEsures sua lohdutta.

v. 3. Se suuri sielun sairaus, Ia huo-
mion pelwon angarus, Pakeni, lEsu! ajall
täll, Koff oikein muistin ansios pääll.

v. 4. Mull welka sata leiwista, Kyll
oli HERran edesä, Mut hän mun sulasi
armosi wiel, lohdatta tahdoi oikial tiel.

v. 5. Ah! lEsu Christe armahda, Kuing
sielu luonnon tilasa, On orwoi armosi
malan, Sen olen itze hawait saan.v. 6. Niin muinaisina aikoina, Kost olin
synnin fangina, Mä ripill käwin usein kans;
Mutt orjan pelwos kokonans.

v. 7. En lietän sielun murhesta: Eng'
usson salaisudesta, Mä olin ripild' paästyän,
Paljot' pahemb kuin mendyan.

v. 8.



v. 8. Koff turmelujen hawaitzin, Syn-
nin suuren registerin, Katz silloin apu kallis
tul', Mä etzein HERraa itkuu suull.

v. 9. Wihoitett' Jumal' Taiwasa, Haa-
woista tundo waikia, Mond' syndii ruusun
karmaista, Mun tahdoit perät Upotta.

v. 10. Koff kamvailin wiel edespäin, Pa«
rannuren paäl työtä tein, Niin sielun ha-
lais ripill menn', Pois kieldä elon endisen.

v. 11. Mutt ei wiel täsä tilasa, Ol' sie-
lull yhtän wahwutta: Hän lull ett oma wal-
mistus Ol' parannufen omaisus.

v, 12. Koff kaikki tiloi koetin, Niin ar<
mon walos hawaitzin, Wihdoin ICsuren
haawoisa Autuan lewon ilolla.

v. 13. Siis tutki mua Jumala, Täall
merkillisell ajalla, Nyt päästi paiwä tarjon
on, Ah lEsus tundoo walaiston.

v. 14. Tule! Ah tule lEsuinen! Ehk'
olen suuri syndinen, Ia minust armon lapsi
tee, Aut oikein käynen ripille.

v. 15. Se rippilaps on oikia, Ia tosin
HERran laumasta, long sydän rakkaudesta,
lEsuxen perän halaja.

v. 16. Vx katuwainen syndinen, Hala
ftntähden ripill menn', Ett sielun kuorma
kewenis, Jota hän kanda kyynelis.

v. 17. Sydän se huuta laupiut, Ia sie-
lu halaa woimaa uutt, Ett tulewaist tusti-sa, Wois lujast henges sotia.

v. 18.



v. 18. Ia etzi sitt am edespäin, Juma-
lan waldakundaa näin, Ia jokapäiwän pa-
rannus, On hänen hywa elons uus.

v. 19. Se kuin nyt lEsust halaja, Ia
hänen päällens rakenda, Sill wahwall ai-
tomisella. Ett hartast mielesi parata.

v. 20. Hän saa myös HERran armostaNahd uuden woiman ilolla, Ia witzeyn an-
der saamisesi, Ett hän on HERraan yhdistett.

v. 21. Wiel hengen todlstuxella, Tai syn-
nin päästö tukitan, Katz' näin yz- wieras
katuma, Myös syndins ripis andex saa.

v. 22. Kaikk' synnit'HEßran kirjasta
Pois pyhitän näin armoja Eik' ikan ena
muisteta, Jumalan edes Taiwasa.

v. 23- Wiel sielu uuden nimen saa, long
ICsus kirjaans kirjoitta, Tämä on woitett
lammas meil, long saatan ryöwäis laitumeld'.

v. 24. Tain kaldaisesta muutorest, Ia
sielusi ylös heranest, Kaitt' Taiwan pyhät
riemuitze Ia ilo-laulu weisaile.

v. 25. O sitä suurta rakkautt Ia armon
tunnon salaisutt, Kuin lEsures sitt nauti-
tan, Kost luondo armoi: muutetan.

v. 26. Ma taidan ustos sano sen, Ett
yhten hetken nautitzen, lEsMen ilon suurem-
man, Kuin mailm' taidais ustokan.

v. 27. Katumattomat sydämet, lotk ci
01l wielä palannet/ Ei osaa saa täst ilosta,
Waiwan pettä itzens luuloja.

v. 28.



v. 28- O lEsu! ludan leijona, Pa-
rann' wiel synnist sairatta, Taiwallist Isäs
rukoile, Ettei hän meitä hyljäile.

v. 29. Tee työtä lEsu sieluin pääll', Ia
wuodat henges öljy taäll, Sens teet, O
lEsu suloinen! Mitäst mä heikko epäilen.

To incn:

Marian Ilmestys Päiwan Weisu.
W- k. O lEsu Chlist! kuin luondon, sait u.

V. I.

wiisas neuwos Jumala, Mun sielun
ilautta: Koff istun kuolion warjosa, Niin
sinä armosi totta, Tuotit meil' hywan sa-
noman, losa sikis Cdeswastajan, ICsns
Marian kohdus.v. 2. Tain hywän sanan saattaja, Gabri-
el Engeli oli, Kuin lähetettin Taiwasta. Ia
Nazarethin tuli, O armoitettu Maria, Hän
puhui armon liitosta, Ia hengellisesi rauhasi.

v. 3. Hän puhui Taiwan tawalla, Myös
armon walitzemista, O! älä pelka Maria,
Sä armon suuren löysit, lEsus mailman
Mcsiias, Sen Pyhän Hengen awulla, Tä-
näpan sikis sinus.

v. 4. O mikä ilo Taiwahas, mahdoi 01l
sinä päiwän, Koff DawidinHuonen Kunin-gas, Nyt kuului edes käymän, Taiwat sano-
tan iloinnen, Niin myös jokaitzen sydämen,
Kuin HERraa uffos odott.

v' S.



v. s, Sen wanhan Testamentin yön' Tai
kirkas koitto walais, Ia maahan telottt
pirun työn, Mond harrast sydänd' awais,
Armon lupauni tutkiman, lok ICsm-est on
ennustan Siin wanhas Testamentis.

v. 6. Mono' Propheta on odottan, Ettnähdä tämän päiwän, Mond Monarchi kans
halaja», Tain ilo ajan perään, Kost lEsus si-
kis lihasa, Ia poltto uhri seisahta, Waan ei
he sitä saanet.

v. 7. Meill lopun ajan asuwill, On liiton
arkin awett, Ia lEsussaarnais syndisill'la
teki ihmet monell, Mutt lEsus tietä sydämet,
Kuin he on HERra kiittännet, Sen kallin
walon edest.

v. 8 Lain Pyhä Henges minulle Kuin
alat mu istuta isi, Mun parannuin retkelle,
Ett en mä horjataisi, Lain armos itken pahut-
tan Ia hengellistä laiffuttan, Aut weres ar-
mo kerjän.

v. 9. Ihmisen oma sydän on, Se suurin
wäära Niill jotk on tull syndins
tundohon. Koet usein, opetra,Kuing'sydän
pyytä seurata, Tätä katowaist mailma, Eiköst
meill syy ol' itke.

v. 10. Sydämen kylmäkiffoisus, On sota
henge wastan; Ia luonnon wastahakoisus,
long ylitze itke mahdan, Aut ettän rupen tä-
näpän, Sun tahtos jalken elämän, O Jumal
minun Linnan.

v. ii. Ett peljätt' HERraa nuorudest,
On Salamonin neuwo, Am huuta lEsust,

lap-



lapsudest, Sill syndi meitä waino, Sentähden
lEsust etzikäm, Ett hän meit muistais tä-
näpän, Tekis meist liiton lapset.

v. 12. Rakastakam siis lEsusta, Sill nyt
on armon aika, Wiel ICsus nytkin kolkutta
Ia Isäns tygö huoka, Ett langen Sion pa-
lajais, Ia ylkäns tygö kiirutais, Edestä
HERran wihan,

v. 13. Taistelkat hywat Christttyt Siis
haman weren asti, Te kaikk kuin olett' herän-
net, Sill lEsns meit lunasti Werisell sodall,
arwas pääl, Kuing paljon wert' Golgal-
han mäell, Sun syndeis edest juoxi.

v. 14. M pito paljast weresta, long'
HERra armost teki/ Syndisen sugun edestä,
Niin tarpellisex näki Mä wapisen Koff tut-
kin näit, Uuden Testamentin armo häit, O
suurta armon päiwa.

v. iZ. Nykyiset ajan kyynelet. lotk tääl-
lä ajan waiwas, Ehk' olisit jokapäiwäiset,
Muutetan riemux Taiwas, Kyll lEsus muista
omians, Sekä eläis että kuoleisans, Kans
wihdoin armost kruuna.


