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Elämästä st>nnin tunnosta niinkuin yhdlWohl
kian Rippi-lapsen pääomaisudesta^
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W. k.

h!
hywin

on

Nyt

palaja

meil

HERran Sabbathd.lk.ilitzll

mun sieluisen, Paimenes

MV

lEsuxen, Lähd' Isan armo kiittämän,

käwi sull

tanapan.

v. 2. Koff' tundos haawas parani,
nin wcll' ander annmin, sun rippis kuuii Iu«
»lala, Nyt lElures sua lohduta.
v. 3. Se suuri sieluin sairaus, Ia huomion pelwon angarus, Pakenit lEsu a)all tääll,
Kost oikein muistin ansios päin.
v. 4. Mull welka saia leiwiffa, Kyll oli
HERran edesa, Mutt Kan mun sulasi armosi
wiel, lohdatta tahdoi oikia! li?l.
v. 5. Ah! lEsu Chr,st«? armahda, Kuina
siclu luonnon tilasa, On orwoi armost Jumalan, Sen olen itze hzWaic sacm.
v. 6. Niin muinaisina aikoina, Koff'
elin synnin fangina, Mä ripill käwin usein
kans, Mittt or.an pclwos kokonans.
v 7, En u«an sielun
E« g° w
ffon s
Ma olm ripild' päöstyän,
Pul/ol' p.ih?nib kulu mtndyän'

v.: z. Koff turmeMen

nin suuren
Ma etzein HLRra itku suull.

hawaitzin, Syn-

registcrin,Katz' silloin apu

kaKH

tul'

v. 9. Wihoitett Jumal Taiwasa, Haawoitet tundo waikia, Mo ch' syndi ruusun kar»
walsta, Mun tahdoit perät Upotta.
v. 19. Koff kampalin wicl edespäin, Pa«
rannuxen paal työtä tein, Niin sielun halais
ripill,men>pois kieldä elon endiscn.
V. n. Mutt ei wicl tasa tilasa, Ol' sie«
lull yhtan wahwutta Han lu.ill ett oma »valmistus. Ol' parannursn smaisus.
v. 12. Koff' ?aikti tiloi koetin, Nin,
armon walos hawaitzin, Wihdoin lEsursn
haawoisa Auman lewon ilolla.
v. 13. Siis tutki mua Jumala, Taäll
merkilisell ajassa, Nyt päästi päiwä tarjon on,

Ah lEsus

walalsto».
14.-Tule! Ah tule lEsuinen! Ehk' o<
len suuri syndi>'en, Ia minust armon lapsi
tundu

v,

Alt oircin käyne» ripille.
v. 15. Se rippilaps ou
sydän
HERran laumasta,
tee,

la tosin

p'rän halaja,
y. is. Vx katumainen syndmel,,'Hala
sentahden ripili me!?n. Ett sielun kuorma kure»
nis, Jota Pan kanda kyyuclis
v. 1?. Sydän h'!Ma laupiut, Ia sie»
lu halaa woimaa uun, Ett tulewaisis lustlsa,
woiS lujast henges jotiq,

IGsureu

se

v, 18.

v. 13. Ia etzi fitt ain edespäin, luma
lan waldaknnoa näin, Ia joka psiwän parannus, sn hänen hywä elMs uus.
v. 19. Se kuin nm lEsust halaja. Ia
hänen päällens rakenda, Siit wahwall aikomijella, Ett harmst mielesi parata.
v- 22, Hän saa myös HERran armosta
Nähd' nude!:, woiman ilolla, Ia witzeyn andex
saamisesi, Ett hän on HERraan phdistm.
v. 21. Wiel hengen todisturella, Tai
synnin pääsiö lukita», Katz' näill yx wieraS
katuwN/ M>,ös syndins rlpis andex saa.
v. 22, Kaikk' sylu.it HENran kirjasia
Ppjs pyhuan näin unnosa, Eil' ikänenä mui,

sttta/ Jumalan

edes

Taiwasa.

Wiel sielu uuden nimen saa,
long'lEst!s kirjaans kirjoitta, Tämäon woiteu
ryöwäis laitumcld'.
lammas meil, long'
y. 24. Tain kaldaijcha muuwxest, Icz
sielusi Ylös heränch, Kaikk' Taiwan pyhät
ricmuitze- Ia ilo llwlu weisailev, 25. O sna suuna rackautt Ia armon
tminon zalaiiutt, Kuin lEft-xes sit nautitan,
luondo armor nz^u^d!
v. 25. Mä
'Flls jano sen, Et
yhttn
nauthm,
ilon suurem'
man, Kuin mallm cmoats ustokan.
y 27. KaN!,nauoma> s xmm, Irtk' ei
oli m?lä palannet,
.z M cöst ilysta,
W'ia!i ptttä jtz«.ns luu!
v

23,

rann'

v. 28: O lEsu! ludan Leijona, Pa.
wiel synnist sairaita, Taiwallist Isäs

rukoile, Ettei hän meitä hyljäile
v. 29. Tee tyKtä lEsu sieluin pääll, Ia
wuodat hcligeS öljy Mll, Sens teet O lEsu!
suloinen, Mitäst mä heitto epäilen.

Toinen.
Marian Ilmestys

Pmwän Weisu.

W. k. O lEsu Christ! kuin luondom sait. :c.
V.

i.

wiifas neuwos Jumala, Mun sielun i'
Koff istun kuollon warjosa, Niin

simä armost loua, tuuuc meil' hywän sano«
mm,, Joja sikis «deswastajan, lEsus Marian

kohdus.

2,
Tain Kywän sanan saattaja, Ga,
Eng
li
oli, K,un lähetetcin Taiwasta,
brlel
Ia Nazarechin mli, O armoitettu Mana, Hän

v.

puhui armon liuosta, Ia hengMsest raub.ast.,.'
v. 3, Hän puhui Taiwan cawalla, Myös
armon walitzemista, O! älä petkä Maria,
Sä armon suuren loosit, lEsus mailman
Mchias, Sen Pyhän Hengen awulla, Tänäpan sik'.s sinus.
v 4 O Mikä ilo Taiwahas, Mahdoi
K!<
M sinä väiwän, Koff Davidin
käywän,
iwm
Nyt
sa«
ngas,
kuului «dis
T
u
iloinen,
sooälnen,
myös
jdkaitzen
N>in
n>can
Kuin HERra ustos ooott.
V. 5>

v. 5> Sen wanhan Testamentin yön
kirttas koitto walais, Ia maahan teloilt
pirun työn, Mond, harr.us sydänd' awais,
Armon lupaurii tutkiman, Jok lEsuxest on
ennustan Siin wanhas Testamentis.
v. 6. Mond' Propheta on odoltan, Ett'
nähdä tämän päiwan, Mond' Monarchi kans
halajan, Tain ilo ajan perään, Kost lEsus
sikis lihasa, Ia poltto uhrit seisahti,, Waan
ei

he sitä saanet.

v. 7. Meill lopun ajan asuwill, On lii»
ton arkki awettu Itz lEsus saarnais synbisill'
Fa teki ihmet monell, Mult lEsus tiecä
met Kuing he on HERrakiittännet, Sen tallin walvn edest.
v, 8. Lain Pyhä Heng s minulle Kuin
ala muisiutaisi, Mun parannuxen retkelle,
Ett en mä horjataisi, Lain armoS itke pahuttan Iq hengtllist laistuttan, Aut weres armo

kerjän.

v. 9. Ihmisen oma sydän on, Se suu<
lin wäärä Propheta, Niill jotk' on tull jyndins tundohon, Koet usein, opetta, Kuing'sy»
dän pyytä seurata, Tätä kawwaist mailma,

Eiköst meill

ly» ol' itke.

Sydämen kylmä kistoisus, On so»
wastan; Ia luonnon wasta hakoisus,
long ylih' itke mahdan, Am män ruppen täckpän,.Sun tahrosMken elämän, O

,v.

IQ.

ta henge

mitW/Linnan.

'>"

Zumal

V?.

Salomonin neuwo, «M hnuta.
"..

<

,'

'

,dest,

dck/Sill syndi meilH waino,Sentähdin M,
sust etzikäm, Ett hän meit muistäis tänäpä!,,
Tekis nuist liiton lapset.
v. :2.. Rakastakam sijs lEsusta, Sill
nyt on arinun aika, Miel lEsus Ichtkl!! ko!
k,;tta Ia Isäns cygö huoka, Elt langen Sm
palajas, Ia ylkänö tygö Mumis, Eochz
HERran wihan.
v, 13. Taistelkal hymv Christim SrH
l)«lman weren astj, Te kaikk tlni, 01-m hcrän.
lm, SM lEsus meit lunasti Werisell sooall,

crwas pääll, Kuing' paljon wert' Golgatan

maell, Sun syndns edest juopi,
v. 14. M piw oäljast wcrestä, Hong'
«dpM,
HERra armosi ;eki, Sy".dis?n
näki,
tarpslliftx
Niin
Mä wapijm Koff mtkm näit, Uudei, Testamentin armo M, O
juurm armon päuvä.
v. 1;. Nykyisen ajan kyynelet, lotk'
täällä ajas waiwas, Ehk' olisit jokapäiwaiset
Taiwas, Kyll lEsus mui»
Muutitan
omians,
Seka
eläis että kuolliisans, Kani
sia
wihdom armost kruuna.

