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Hläwästä synnin tunnosta niinkuin yhden
oitian Rippi-lapsen pääomaisudesta.
N k, Ryl °n m?il Vahbathi ic.

3! h! palaja mun sieluistn, Paimenes tyZz
IEW<n, hähd Isän armoo kiittämän,

Hywin käwi sull tänäpän.
v. 2. Kost tundos haaw«s parattin, syn*

y>t wiell' andtp annettin, Sun rippis kuuli
Jumala; Nyt lEsuxes sua lohduta.

v. 3. Se suuri sieluin sairaus, Ia duo»
mlon pelwon angarus, Pakeni, lEsul ajall

Koff oikein muistin ansios päall.
v. 4, Mull welka sata leiwists, Kyll oli

HTRcai, edesä, Mmt hän mun sulast armost
M, lohdana tahdoi oikial tiel-

v. 5. Ab' IEsu Christe armahda, Kuina
sielu luonnon tilasa, O" orwoj armost Iu«
malan, S«n olen ihe hawait saan.

p. 6. Nin muinaisina aitona > Koff
elin synnin fangina, Mä ripill kälvin usein
lans. Mutt orjan pelwos kokonani

v. ?. En lietän sielun murhesta, Eng' lt»
fon falaisudesta, Mä olin ripilh' päästyän.
Paljoa pahemb kuin mendpHn,



v. F. Kl)st turmelluxen hatraltz'n, Pyn
pm suuren registerin, Katz silloin apu ralli,,
ml', Mä etzin HERraa itku suull.

v. 9. Wihoitetl Imual T>'iwasa, Haa,
woitet iundo waikia, Mottd''syndi ruusunlpaista, Mun luhdcit pcrgi Upolta,

v. ,Q Koff kampailin wiel edespäin, P„rannuren päät työiä tein, Ntin sielun halaiHrlpill zmlin', Pois tieida «lon e^disen.
v. :i. Mutt ei wiel M tilasn, O!' ssy

W yhtsn wahwulta: Hän luull ettvMMl'!
mistus Ql pnrannuxen omaifns.

P 1,2, Koff kaikki Mci koltin, Ml,
annon, wälos Wihdllin lEsuM!
hagwolsa,Autuan lewon ilollq,

v 13. - Siis tutki nma Jumala, TäälsmerkilileiilM.lla, Nyt pMstipäi-vä tarjono»,
Ah Mlus zundoo walaiffon

v, 14, Tule! Ah wl« lEmnen! EHk o,
len suuri syndinen, Ia minuzi ormon lapst
jee, Aut oik«n.käyncll Apille,

v, 15 Se rippllaps »!? la lofiy
OERran lanmasm, lol.g syhän rakkaudesta
lEsuren perän halaja,

v. 16. Vx katumainen syndinen, Hal<>
silitähden nplU menu', Ett sieiuu kuorma kuM
Ms, Jota hsn kanda kyyneiis.

v. 17. Sydän se lMtta lai-piut, Ia sie»
lu halaa wounaa nutt.Glt tukwaisis luffiftfl
Wois lujasi henges sotia,

V. ig.



i, V. is. Ia etzi sitt am edespäin, ZluM»ijin waldakui-daa näin, Ia jokapäiwän pa-
«zmus. On hänen hywä «lons uus.

!» v. 19. Se kuin nyt lEsust halaja, IapMens rakenda, Sill wahwall aiko»
Ma, Ett hakasi mieltst paxata,

„ v. 20. Hän saa myös HERran annostaz ssähd' uuden woim".n ilolla. Ia witzeyn andexMlsest, Ett hän on HEMraan yhdistett.
l v. 21, Wiel hengen lodisturella, Tai
>WM päästö lukitan, Mtz' näin yr wi«t'»S
Mwa, Myös synöins ripis andex saa.

! v. 22. KaiW synnit HERran kirjasta
ipois pyhitäy nain armola, Eik' jkän «nä

»uisteta, Jumalan «des Faimafa,
v. 23. Wiel sielu uuden nimenzong lEsus kixfaans kirjoitta, Tämä

Mlyas meil, long 'satKn pyöwäis laimm.,ld'.
v, 24. Tain kaldaisesta mutoxest, Ia

illust ylös heränest, Kaikk' Taiwan pyhätz
uiumtze Ia ilo laulu weisaile.

v. 25. O siis suurta rakkautt Ia armon,
Mon salaisut, Kuin lEsuxis sitt nauljtan
lost luondo armox muuthan,

v. 26, Mä taidan uskos sano sen, G
httn hetken nautitzen, ilon suurem-
»an, Kuin mamu' taidais uffokan.

v. 27. Katumattomat sydämtt, lotk ei
»li wielä palannet. Ci osaa saa täst ilosta,
Vaan pettä itzens luulosq.

p 28.



v 2s H lEsu'. 3«iiona,
fann' wiel synnist sairaita, TaiwaW
rukoile, Ettei hän meite hyljäile

v. 29, Tee työtä lEsu sieluin pääll', Ia
lvuota henges öijy taäll, SenS teet, H

suloinen! Mltsst heikko epäilen.

Toinen,
Marian Ilmestys Päiwan Weisu.
W. k. O Msu kuw l«yndy« sait )f,

wusas neuwos Jumala,Mun sieluni,
lautta: Koff istun kuolion warjosa Niiy

NinH apmost totta, Tuotit meil' hywän sano,
man, lofa Ms Edeswastajan, lEsusan kohdus.

y. ?, Tain howän sanan saattaja, Gz<briel E geli Kmn lähetettin
Ia Na;ap«thin tuli, V armoitettu Hän
Mm armon liitosta, Ia h«ligMs«st rauhasi.

v. 3, Hän puhui Taiwan tawalla, Myöj
armon walltzemifta, H! älä veM Maria,

avnion suuren lhysit, lUus mailman
Mchas, Sen Pyhän Hengen awulla, Täni»pän sifis sinus.

v. 4. O mikä ilo Taiwchas/ mahdoi
01l sinä päiwcks. Kcff Dawidin Huonen Ktl«
ningas, Nyt kuului «des käowön, Tajzvat sa«
r.Ltan ilolimen, Niin myös jokaitzen sMmen,
Kuin HERraa ustos odott.

p. l



v. 5- Sen wanhan Testamentin yön'
Hai kirkkas koitto walais, Ia nilaahan t« oitt
«irun työn, Mond hatrast sodäich'
Armon luvauM tutkiman, Jok lEsuxest on
Mustan Siin wanhas Testamentis.

v. 6. Mond' Ptopheta on ohottan, Ett
»shdä tämän päiwän, Mond Aonarchi kans
halajan, Tain ilo ajan perään, Kost lEsus
MS lihasa, Ia pol to uhri seisahta, Waan
«i he sitä saane.

v. 7. Meill lopun alan asuwill On lij.
ton arkki awttt, Ia lEsus ftrnais syrdisill'
Ia teki ihmet monell. Mutt lEsus tietä spdä»
Mt,Kuing he on HERraa kiittännet, Sen kal«
lin walon edest.

v. 8. Lain Pyhä Hengts mlnulle Kuinolat muiftmaisi, Mun parannuin retkelle,
Ett tn mä horjataisi, Lain atmös itken pahut»
tan Ia hengellistä laistuttan, Aut wetes army

> etjsm
,v. <». Hhtnifm oma syden ön, Se suu.

, M wssrä Propheta, Mll iotk' on tull syn.
. dins tundohun. Koet usein, opetta,Kuittg'sy.>dän pyytä seurata. Tätä tatowmst mailma,
, Eiköst meill soo ol' itke.

, v, «o. Sydämen tylmskistoisus, On so«,ta hmge wastan;la luonnon wastahakoisus,
Zong ylitze itke mahdan, Aut «ttän tupen tä.näpän, Sun tahws jällenelänän, O Jumalminun Linnan.
,v. 11, Ett petjätt' HENraä nuorudest, Ö«

, Momonin ntuwo, Aux huuta ICsust lapsu.



tsst, SU fhrHi Miitäwaino, Sentähtzen IDsnst etzikäm/ Ett hän meit muistals Unäpän
Tckis nuist liilon läpsit.

v. !2, Rakgstakam siis Slll
Nyt on armon aika. Wiel Issus nyckin kcl.
kutts Ia Isäns toO Ett längen Sioi,
palajats, Ia ylkans tygö Nirumis, Edestj
HENLan wihan.

v. 13. Taistelkat hywät Christitht Siis
hnman weren asti, Te kaikk kuin olett' herän.
net, Sill lEsusMM lunasti Wlrisellsodall,
ar«vas pM, Kuing paljon wett' GolgathM
Määll, Sun syndeis edest juojci.

v. 14. "<Vx pito päijast Merestä, long
HERra ärmost teki, Oyndiftn sugun edestä,
Niin tarPeUiscr näki; Mä wapisen Koff m»
kw näit, Uuden Testamentin armo tM, O
suuttä arckon päiwä.

v. 15. Nykyiset afan kyynelet, lotk
täällä ajas waiwas, Ehk' olisit jokapHiwMh
Muutetan riemnr Taiwas, Kyll lEsus mw

sta ömians, Sekä cläis että kuolisisanch.Kans wihdoin armost knlunK.


