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M I R S I,
Elawästa lynnin tunnosta nijncuitt

yhden oikian Mppi-Lapsen pna-
omaisudcsta.

Cocoonpandu Wuonua 1761.

Thomas Ragwaldin Pojalda.

< Weis. c. on meil HERran Sabbathi:e.
v. 1.

palaja mun fieluisen, Paimencs tygo , ,

MG lEsuxen; Lahd' Isän armo kijtämän: -

HywlN käwi silll tän.'pän.
2. Cosc tundos haawat pnrattin, Si)N!iin welc'

andex' annettin; Sun rippis muli Jumala, Nyt
lEsures sua lohduta.

„ »3. Se suuri sielun sairaus, Ia duomion pclwon
!ongarus, Pakenit, lEsu, «M Cosc oikein
muistin ausios pääll.

- 4. Mull welca sata leiwiffä K»ll oli HERmn
edesa; Mitt Hän mun sulasi armosi wiel, loh- ,

datta tahdoi oikial tiel.
5. Ah!



5. Ah JM CHMs.' armahda, Cuing sielu
luonon tilasa? On orwoi armost Jumalan: Sen
olen itze hawait saan.

6. Nijn muinaisina aicoina, Cofc olin sonnin
>fangina, Mä ripill kawin usein cans; Mutt or-

jan pelwos coconans.
> En lietän sielun Eng n.scun salai-

sudesta, Ma olin ripild paästyän. Paljot pahemb'
cuin mendyän.

8. Cosc turmellmen hawaihin, Sonnin suuren
registerin: Catz' silloin apu caliix tul' Ma etzein
HERra itcu suull.

9.Wlhoitett'Jumal Taiwasa Haawoitett tun-
do waikia Mond'syndi wu>un carwaista Mun tah-
doit perät upotta.

i<?. Cosc campailin wiel edespäin Parannuxcn
paal työtä tein; Nijn sielun halais ripill menn'

kielda elon eiidisen.
n. Mutt <u wiet tasa tilasa, Ol sielull yhtM

wahwutta, Hän luul' ett' oma walmistus, Ol
parannuxen omaisus.

12. Cosc cmcki tiloi coetin, Nijn armon wMs
hawaitzin Wihdoin, lEsuxen hawoisa Autuan
lewon ilolla.

13, Siis tutki mua Jumala, Täll merkilliset!
ajalla: Nyt paasto päiwa tarjon on. Ah lEstls
tundo walaiscon.

14. Tule ah! tule lEsuinen! Ehk olen suuri
syndinen: Ia mmust armon lapsi tee Aut oikein
käynen Ripille.

is. Se rippilaps on oikia, Ia tosin HER-
ran laumasta, long sydän rackaudesta, lEsu-xen perän halaja.



?5. s)v catuwainen syndinsn Hän halK sentan
mmn Ett sielun cuomm kewenis, Jota hän

canda knynelis.
i?. Sydän se buuta laupiutt'. Ia sielu halaa

lMwaa nutt': Ett' tlilswaisis tussisa Wois lu-
jasi henges sotia.

iB. Ia ehi sitt' am' edespäin, Jumalan Wal-
dattlndaa nain Ia joca paiwän parannus. On
hänen h>)wa clons uus.

'9. Se cuin nyt lEsust halama. Ia Hänen
päällens rakcndaa, Si!l' wahwall'aicomiftlla, Ett.'
hartast mielesi parota.

20. Hän saa myös HENran armosta, Nähd'
uuden woiman ilolla, Ia wissey'n audec saamisesi'.
Ett' hm on HENraan yhdisittr'.

2!. Wiel' Hengcn todistuxella, Tai synnin näa-
stö Klkitan: Catz' nain yx' wieras catuwa,
syudins Nipis and.'x saa.

22. Caick' synnit HENran Kirjasta, Pois py-
hitän näin armoja/ Eck' ikänenä muisicta, Ju-
malan edes Taiwasa.

2?. Wiel sicln uuden nimen saa, long' lE-sus Kirlaans kirjoitta: Tämä on woitctt' lammas
Meiil', Jona/ satan ryöwais laitumel!'.

24 Taincaldaisesta muutorest, Ia sielusi y!os-
heräunest, Caick' Taiwan Pyhät riimuitze. Ia
ilo-laulu weisaile.

25.0.' sitä sunrta rackautt'. Ia armon tunnon
salaisitte', Cuin lEsuxes sitt' nautitan, Eosc' lnon-
do armox mmttetan.
' 26. Mä taidan nscos sano sen: Ett'yhtcn hetken

>nantitzen lEsuxes ilon suuremman, Cuin mailma
taidais uscocaait.

> 27.Ca-



27. Catumattoniat ihmiset, Cuin ei ol' wielli'
palainnct, Ei osaa sim täst' annosta, Maan -pet-
tä itzens luulosa.

28. Sillei ne syndi andex saa, Joit ei se cau<
hist tunnosa, Waan fturemmaxi waiwaxi, Pet-

itzens ijäxi.
29. He Sacramendin nauttiwat. Ia tawan

wuoxi ottawat, Mutt' duomioxi suuremmax,Hel-
weun waiwas cauhiax.

30. Sill' siellä pijnas surkias. Ia itcun aanes
kiljuwas, Se prusca <uust ja sieramist, Cuin öl,
jy padoist kiehuwist.

zl. O! lESU ludan Lejona, Parann' wiel'
synnist sairaita, Taiwallift Isa rucoile, Ettei-hän»
meitä hyljäile.

32. Tee työtä lEsu sieluin pääll', Ia wuodat'»
Henges öljy tääll', Sens teet, oi lEsu suloinen,,
Mitäst mä ljeicko epäilen?


