
Hengellista
N i rt t a,

Ensimmäinen/Vhden armon cautta herawöisen jss
wilichäijydcns ylltze walittawaisen

ZÄppi-Kapscn Wirsi,
Parannuxcn aicolNlstsja harjoituxes/

jaulcollises tnnvamises lEftiren tygö, hä-nen intoisen ikens paällens ottamiseen:
Tslnen/

sest ja juomistst,
<3uin useowalsildn ja armotetuildaGmmlda, heligeaifes ,a janoiniscs
!»ca tapahtua taitaa erinonuntai»Moingin, jota enämman he tundewatitzens Hengelilsi>i miraixi /a radollijixi.

Jona wuonnH 1766 on präntti,»
andanut

Turusa, prändätty 1. c'. l^^^Hildä?
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Mnsimniäinen.
Rippi-Lapsen WiA

HENra Caickiwaldias, Cuin
minun olet luonut; Luomisen
cautt olsin omas, Ellei ols

syndi tuonut, Mull turmelluxen ajaisen.
Ia ynnä myösiin ijaism: Sen
«len »uunut.

2. Mun langemuxen turmeli, Mun
Ms la lihan caiken saa-

)(? stut-



sintti. Ia caicki jäseneni? .Nyt synni,
msdot nousemat, Svdämest ulos cuohu,
wat*), luur turmellMxem.

3. Mun langemnxen wiela myös,
Caick turmcl' Sielun woiman: Nyl
waellan cuin pös. Jos en tul
armon toimeen: Sill ymmärrys on pi<
mitett' Ia hengMsist Mett' luur tu°l<
lon warjon sojmeen;

4- Ia lihan tahto sotin' on, M
HCRran tahtoo wastan, Turmellun tah,
d»n suosioon Ma olen ihen ostan Nau<
rull ja turhall ilolla; Eng tcchton itzei!paranda, Waick saanut olin casten.

5. Siis on mun ttmden saastainen,
omista lunneistani, Ia muiston' oa<
hau curinen: Paranna lEsurcni ?)lW
Sielun haawat hmnuistt, Tul num
lEsu wiipymät, Tul wirwotuxexeni.

6. Sill endist ilon murhcdin Jonaurun itcux täMi? f) Ect/ synnin wal»
l^

* Match, i;: ly, 20. Marc. 7: 21, 2^,2;.
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las tvaelsin, Ms sielu raucka näan-
d«: O IE su armahd, ondex aw',
Syndian waikiast walilan,-. Ia pndan
mmos Säändöön.

7. Mun
tahton taiwut aina, Mnn oma tnn-
don puhwaise. Ia curituxel paina, Et
jo nyt hurscast heraisin Ia synnin,

ijest wäldäifiy: Sun amicssu laina!
8. Mun muiston myöskin wirita,

'Nvt Sinun Sanas juuren, Jääkyl-
mää sydand lämmitä, Et smsm halun,
stiuren Jumalan Sanaa cmckM Ia
sydandäni lutkistel/ Etten mä murhest
muren'.

9. Sitt myös mun ruumin' jäse-
net On Hengckisift suljctt': Mun Cor-
wain cuulo wahennett', Cuin siinnin tiet
on cnliett: Mun Silmän Man' saira<
sta: Mun Suun on täpnäns pahlltta.:
Caikis on synnin jäljet.

10. Cosc' wiela luonnost waelsin,
Mun cunniaan tacaa ajoin, Nijn aina
itzen pahensin Cuin jouduin spnnin ra-

Xz jaan:
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Mn: Maikmcm pahennurista Cmck fyn»
nit pyytä waHita, Ia puhke uläs tM
zaan.

n. Mutt' lEsu Sinun omares M!
euitmg wiela pyydän, Mun Hengen
halun nöyrydes; Iss ustsn annais nw,
den; Nijn uscsn wiel etz armahdat,
Ia turmelluxest wapchdat;' Muutsin W
luollosn myydan^

12, Mun suruttoman elämän, Ni
mmu pation waiwa: Mun epäliscN
endinen Ml)')s cuollon hautaa caiwa!
Mltut cmcki synnit seura Myös, MuU,
jais taca, tcks työt. Ia sttlke om

Mutt' mcas lEsu arttfabba, I«
ii tm s n swi awci; Sm tch
don colclitta Lastes eans chla baawa,
Cuin Ginutt tygös paiawak, Is Ej>z
nu lEsu Mlawai, Ia annon mM
saawat.

Nyt psies klckan hctkelen. V
hänen menons hyljän, Ia uscLl,
ls lEsUrsN/ Cuin ml mm oma r.-«l^

je»;



jen; M Ifätt tlwvan la
Pyhän Hengen helmoihin: Ia elon tie-
tä culjen.

is. Näin Lasten lijtsn UuVisiaN, 3a
Smu lEsu hcilml, Synneistän iM
eroitan lEfnren wgö palan: Ia ri-
pun caikcst sydämesi Nyt sinus. lEsu
kmdiast: Eng enä syndin sala.

16. O ratas lEsu armahda Sun
taliin cuollos cautta! Ia synnist minn
puhdista: .Armostas, lEsu auta; Et us-
con caikest sydämesi, Sun Sailas oi-
kiast armon tiesi: Paranna lEsu
tantin.

17. Sun Pyhä Henges mmull ann
O Taiwallmen Isa, Et armon ws-
los wae'lan> Ia uscon woimaa lisä:
O Pyhä Hengi tule tänn Perca M
wimm sydämen, Sen asu Tempelisg.

jtz,.' Saat mmli artnstt Aetahnx,
Nyt Hzsßran lLhtsllists, Tee M

)(4 öi
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di minull catkerax, Ia armon halu
lisä: O lEsu Sinn halafan, Mulluscos Sinun omistan Ei, muus ol' le-
po misän.

19- Ei eoeo mailm' tydyta Mtnowaista Sielu: Cuin synnist pyytä he,
räta, Ia walttä cuollon nieluu:
Maan lEsures on lepo uus; Ia Hen<
gen murhes wirwotus. Ia udistus myös
niiclen.

Aut lEsu allas elän ain luurews henZellises, Ia armos sijhm
lEsn lain, Et Sinu palwelisin,
Sun armos cautta pyhydes Ia e/
lon wanhurscaudes. Halaisin Tai-
wallisij.

21. Sun Ruumis, weres, wlrwot,
ta, Ia synnit' andex anda, Iastaisudesi puhdista, Ia armon t«qöni
canda, Moös miteen Hengen elawään:
Tul' j,)'s O lE«u sydämeen Ia saata«lon randaan.

22< Siis lilttit' nnt MIM sydamett
luur camwailex, Ia ccuck mu«
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jydän ytimen, M,)vs armso halawdi-sex: Cuing' mielellän su., racastan,
Cuin olet weres wuodattan Hinnaxi iha-naisex.

23. Sun omas!lEsu tahdon 01l Am
eoco elin cauten; Sill edestan Sä o-
let cuoll, Elts parannaisit tautin: stts
puhdistaisit werelläs Mun ijät omax itzel-
les: Sen maun olen nautin.

24. Sun ikees lEsu paalien pan',
Sen tahdon aina canda Sen lö»-dän minull soweljan, Cuin HENm ar-
mons anda: Mailman ijes rewi pois.
Ettei se minull surmaa lois Ia saataiscuollon randaan.

2s. Ann minun useon kilwötus. Ett'
ijät elä saisin, Ol' Issn minull wir-woms, Ett' Sinu racastaisin: Tul'racas lEsu sydämeen, Ann' armo /o>rapäiwäinen, Ett' armos wchwijtuijm.

X 5 26.
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26. Sitt cannan pilckaa iloisan

malisuden tähden") Ia seuran niin
mun lEsustan; Leirisi myös uloslah-

Mun sydammen.?'a sielll!, myös
Nyt olcon HERmn velwsn työs luur
julki caickem nähden, f)

27. liTsust ain tahdon seurata,
Ia hänen ikens canda; Hän nuo
liun Slelun wirwotta Ia saatta elm
»andaan: Nyt kijws olfon lEsuxell,
Nijn weisan mielell iloisell, Cuin HER»
ra armons anda.

23. Mun Sydämen on wirwotet
mmos lewon löydän, Ett' armon tie
en kewitett Nyt tvkön Hsßran pöy«
dan, Mä Hmgellists ilufcln Nyt ra-
«astelen lEsustan Cuin anöa ilon
täyden.

29. Vlyt Isall ol<M ylistys Cuin
MM on mmos wetan, Ett lEsuxe,

hm



l)m mielistys Mull ioudui, colc nam
hatän; Sen Isä teki armos mull, Ia
lveti suunll laupiull, Armon istuimen
eteen,

go. Ki/tös myus Mn
Cuin minun cuorman candui, Naca<
stawaisell sydämell Ia hengens ulos-»
andsi: Wiel wastanotti syndisen, raa-
dollisen ja waiwaisen, Ia saatti «lon
ra»doin<

Zs. Aistys Pylall HenZell myös,
Cuin walmistuxen laitti; luur armostpbhltyM tyss Ia synnin iken taitti:
Nyt tnm«z eliin lOsuxes: I"uewiherjäises laitumes, Hän minun

esitti.

)(s To,'.
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Loinen Wirst.
Siitä Hengellisesi syömW

ja juomisesi/
Cantzapuhesa lEsuxen ja Sielun Millä.

Sielu,

V. l<

lssu mimm elämän, Ia elon
alcu aina Aut oikein sinunMO tän, Ia annus sijhen laina: Ett

löydän Sinun Sanasn, I" HGR--
ran ishtbllisess Cose synnin tauti
Vaina.

2. Sun San a s minun wirwotta/
Cosc selkian opin Wiel nuhteil-»
lanskit» lohdutta Ett palawax» tulen

lE'

-*) tut. 24t 25/p.
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lEWeS kiMrippunman, Ia fiuu IC-
fu halamaan, Wiel enneng cuin ma
wulen<

Z. Mutt' catzo, minä tarwitzen Wiel
joca päiwä ime, M»vs wirwotusta
sielullen AuxlMta HENran Nimee:
Sill sielun on nyt ifowa Elämän
autuut janowa. Et armon löysin wij-
mein.

IBsus.
4« Tul minun tngon Lapseni, Mun

armon nisät wu«a: Se on nyt mi-
nun iloni, Oull Hengen eloo tuot-
ta, Etts lshduMn nisiä Sä saisituscos imeä, Ia sulaan armoon luotta.

s. MUN Nimefttn sä wirwotustWiel jocapaiwä löydät, Mun Sana-
fan myös lohdutust Sijn löydät ar-
mon köydet loill wedän sinl, Taiwa-smn Ula waan saastaisuteen mm', Nijns
löydät ilon täyden.

Sielu.
6. p lEsu catzo saastainen M M

)(? mää-
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määrän olen *) En nitlutä lbydä ihe-san Jos elän sli cuolen, Cuin syn-
nin lihan saastaisutt, Ia kiusausten ca-
walutti Ah catzahd lEsu puo!en<

7> Sun Mrellas mua puhdista
caikest/aastaisudest, Ia aina mielen uu-
dista Oin pmwin cllln ldastudest i la'
wahwist minun lEfuren Mua aina
henZes elämään! Ah mmahd laupiudest!

s. Mull sijs myös pichdas sytzän
lm, Ia saastaisudel estät Sun Heniges apu minutl tuoi En muutoin sotij
kcstä: Ett' kiusauxet wSitaisin/Ia Hen,
Zen elvs taswaisin ' Cuin M'MV« 'lvy,
dan tW.

Ilssus,
0. Zos halat elon wat),Wust Zcl

puhdistusta Sielull, Niin etzi <,rmotj
wacutust Sek' sydämelle» mielell:Nijns elaisäs /ä cuollesas, Mun wlt-
wotmen löydät was, Oek' tääl et i,
jat siellä.

wi Mmi
">Es. 64: 6>
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?o. Mt!N wsren siliun puhdista > Ia

synnit ander anda, luur sulast HER-
ran armosta Ia elämän suli canda:
tTiyt caizo waan, etts nautihet Mun
lihan, weren, estämät: Nijns jou-
dut elon randaan.

Siellä
11. Sun ruumis, weres, nautitzenMä HENran Ehtollises: Mutt usem,

min Etts eloo minull li-
sat: Ma jocapäiwä syön ia juon, Oitl
tuumilleni elsn town z Jos saisin a»-
tnon Nisäa<

,2. Myös jocapälwä <Vu„
lihas ja myös weres Nijn se mun tai-
dais wirwotta Elon ja cuollon eräs:
OIEsu joudu, opeta, Ett Sinu
am saan nautita Smuatus armon
mäaras.

12. Sill Sinu HEsu hala,an Su«
waldas ikawöitzen Mun Hengesän ja
sielusaU, Ia Sinu cunnioitzen Cuin
n,mW-M ostanut, Ia cuollon wal-

last
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last woitlanut: Sijs annoo hape-
roitzen»

y< Sijt' HettZellisest sy s m,' se st,
Ecks ole waari ottan, Ia Hengellä
sest juomisest: Siit sanon toden tot,
Ml Mä alen leipä elaman"), Tul
minun tligm sielllinen, Ia minun pääl-
len lu om.

14. Nijn ei sun pidä issman Cuins
Minun hgön tulet: jOik coscan pi,
dä jansman, minun äänen

uscsl minun päallen myös,
Se tasa sinun ombi työs Waicks co,
wax lyux sen luulet.

is. Sen sanon sinut lstisest El-
lets ft>ö minun lidan, Ia jus mun
weren uscoiftst Nijns eaadut alla wi>
han: Joe' syö mun lihan, »veren juo,
Sill ruumin, weren elen tuo: Sen
saatan taiwan pihaan,

lS.Sill

") M. 6: Z5.
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76. Sill minun lihan, totinen

On witzm sielun ruoca, mi-
nun weren punainen

, Sen sielun joc'
am tzuoca On mfostin juoma to-
tinen, Sen llscowaisill lahjöitzen: Sijs
he mull ki/tost tuocan.

17. Se cuin mun lihan UscoZ sys,
Ia Sanastan kijn pitä, Se cu n
myös minun weren juo, En hyljä
minä sitä; Maan se on minuun sytt»,
wä, Ha minä hänes Cuin
minuun itzens lijttä.

18. Sill ombi ilzcapaiwäinetl Ain sie-
lun ruoca aldis, Ia uscos juoma su-
loinen: Ei minun sanan salli Hand i,
känänsä huckuman, Cuin minun sa-
nan usco waan, Se on mun sanan
ealtis.

ly< Siss minun Sanan tutWep,
Ia suul ja mielel, Ia tzmist u-
jcoll elawäll. Ia ei waan paljall kie-
lell; Ne sanat cuin sijn sanon mä, Ne
benqi on ja elämä*): Elämän oi-
kiall>iellä<

20. Sijs
") Joi,. 6 i 63.
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Lö. GiD iala ftömist harfmta Ia

juomist jooapaiwä, Mun sanan u<eös
omista. Niin armo ,)löskäywa. Myös
wahwista stm sydämes Sijn hmZellj-ses elämäs; Etts löysit elZn leiwan.

21. Nyt seifstt/ sweö ,

Jos cmlet äänen, awct Niin si<-
nun tyWs waellan IMr lohdullisel ta-
wa3.: Ia Obtollisen sinul tuon,
Ia caikil uscowaifil suon Myös elm yh-
O l)aawa<.

Melu,
22. O lEsit IC-sll Moinen Fa sielM

Ma callis: Ah awa miimn
Nijn minä olen aldis, Äin stnu wastan-
VttttMM, SZatck myös mmu-tttwmW
Amian halbuim'»

23, Äwck myös siliä Oielil
Snöämes olvi Et Hengen halus
stols äuk; Enin miliun salM
tm Snn siidämes nisii halciman Za m
scös perän' palanaan, ÄMoin jci Sunnun>
taina<



24. Mun puslestan se awctan
sydän siman usco: Äwa myös sma ha,
lt'.s wacm Cuin Sielus tunde tustan,
Sun MMäisydestas, nim Etts ar-
mos pyydät rippu kijll, Nähd' armon
aawurufcon.

Sielu,

Ls. U) sytyt halun cuitensm O
lEin lahjais cautta, Et Hengen ha-
lun löydäisin O racas lEsu auta:
Mä catumuxen murhella Spdä,
men pyydän awsts, hslus i,

26. Tul ZEsu minun siidameen,'
Al' cojcan ulcon Sill sinä D<
let elämän; Muutoin ma pojes hi,
wun, Q lEsu lEst: joudu )'ö, Ia
ufcowllles apu tuo! Wedä heit cuol-
lvs siwl!Uft< ,

'-

27. Sun ciiollös stwulM ciwlemaan
Ani fymiitl jöcapäiwa, Ia sinus lE-
stl elämään < Se cnmng yiöskaywa,
Ann joMil sielmn Mttlwdex Swl sij-

peis
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peis alla sulsisex*) Wijmeisten aicain
waiwois.

28. Ett' armon walos caswaisim,
Ia armon wahwistures, Ia sinun
IEsu tundisim Zionin lohdutuxes:
Ett' isoisim >a ,'aiMsim, Ia rawin,
non myös löydäisim Sun armos wir-
wotuxes. ' -

29. Tain syömisen sa juomisen Aut
llscos käsitä>'sin O lEstl minun elä<
män, stt' armo<e wahwistuisln: O lE-su opet minua Niin halajaman sinua,
ett uscoou rohwastmsin.

35< Tul' Myös O lEsil tulollas
Carihan bäiden eiemull Ia
walmir. saata morstandas Tall' lopun
aiall pienell, Ctt' puhtas silkif kMW
sim Ia ilon, riemun, töydaisim fj),
Sun walittuides niemell.

3r. Ia
") Mal. ,4: 2.

'*) Jim. t. 19: 7.
f) I!m< s. 19: F-.
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37. Ia saata loppu Babelisi, Ia
turhisi Me no ist caikist. Saat apu
meille Zionist Pääst rmgaistuxist Häi-
kiöistä); Ett sinus lEsu lloitzem Ia
Ehtollises namitzem Myös Tailvan i<
lon pmcois.

32. Ia siel <i ena isota Tykönä Tai-
wan pöydän; E>k enä costan sanota, Sill
ilon anda täyden lEsuxen callis luna-
stus; Siel woiwn wirsi ain on uus; Siel
lEfurein luhdan.

33. Siel ilon riemuft cafawat I-
jäiset Taiwan ääret, Ia caritzaa cu«-
moittawat, Malitut iln«ln muumt:
Siel Jumal <tze Templi on'^), Ia
caritza sun nunna wuon, loca ei cv-
stan läraht.

34. Siel HCRran cunman k'rckauS,
Calwungin walaisepi; joutu Je-
rusalem uus; Carlhan walo repi

*) Ilmest. t. iö: 2, 4.
") Ilmest, t, 2i l 2;.
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Pois endifet caick hämärät. Osu ioudu wijpymät! Suli kijtos eun-
nia! Amen.

Joy. 5: zs.
Minä olen elämän leipä: joca

tule minun ei hän suingan
iso: ja joca usco minun päälleni,
ei hän eoscan jano.

V. sZ, 54, ss, s6<
Totisesti totisesti sanan minä teil-

le: ellette spö ihmisen pojan lihaa,
ja juo hänen wertansa, nijn ei ole
elämä teisä.

loca ft§ minun lihani, ja juo
minun wereni, hänellä on ijancaic-
tinen elämä: ja minä olen herättä-
wä hänen wijmeisnä päiwänck.

Sillä minun lihani on se totinen
ruoca, ja minun wereni on se toti-
nen juoma.

Io-
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I 2? I
locs Minun lihani, ja juo

minun wereni, hän sn minusa, ja
minä hänesä^

tTls sanat cuin minä teiNe puhun,
ywat hengi ja elämä.

. Ilmest. kirj. Z: «H
Caho minä seison «wesa ja col-

cutan: jos jocu minun ääneni cuu-
le, ja awa owen, sen minä
tahdon sisälle men«ä, ja pitä ehtol-
lista hänen eantzansa, ja hän minun
cantzani.

l loh. !? 7.
IKfuxen Cbristuxen Jumalan po-

jan weri puhdista meitä caikesta syn-
nistä.

Illmft<k.i9: 6,7,8,9.
sieluja: Sillä HGRra caickiwal-

bias Jumala on «valdacunnan omi-
stanut.

IlsitcsmtM jg riemuitcamme, ja
än-
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andacamme cunnia l'äne!le; silläcancan häät owat ja se.» e-
mandä waimisti itzensä<

Ia hänen annettin hänensä
Plchtalla ja tijldäwällä rallilla lij«
nalla; joca callis lijna oa pyhäin
rvanhurscaus.

Autuat «wat ne jotca «wat c>;-

cutzutut» :c.


