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A! h! valaja mun sietuistn, Paimmes tyg>
lEsuxen!, Lähd Issn armoo kiittämän,

Hpwin kchvi sull tänäpän.
v. 2. Koff tunöos haawas parattin, sM

mt wiell' and«x annettin, Sun riMs tuull
Jumala; Myt ZEsuxes fua lohduta. .

v Se suuri sieluin sajraus, Ia duo,
mion pelwoy angarus, Pakeni, lEsu! ajall
All, Kost' oikein muistin anstos päsll.

K 4. Mull welka sata leiwistä, Kyll ott
HERran edesä, Mutt hsn mun sulast armost
ckel, Johdotta tahdoi oikial tul.

v. 5 Ah! lEsu Christt armahba, Kuin,
sielu luonnon tilasti, On orwoi armost I«-
Man, Sen ylen, itze hawait saan.v. 6,. Niin muinaisina aikoina, K,ff
olin jpnnin ftngjna, Ma ripm kämin MNkans, Mutt orjan pelwos kokonansa

v. En tittän sielun muchesta, Eng'u«
ston salaisudesta> Mä olin ripiltz' pässty<ln>
Paljot' pahemb kuin mendysm

H. »,



. ». «. Kost MmellMn hawetttzin, Byn»wn suuren rWMn, Katz Noin ahu kallw
wl', Mä etzun HERraa itku fuull.

v. 9 Wihoitett Jumal Taiwafa,- Haa»woitet tundo waikia, Mond' syndi ruusun kar<MaW,.Mun tahdoit peM upottu.
v. iv. Kvsk kampailin wiel edespäin) Pa«rannuxm pääl työtä tein, Niin sielun halais

ripill mtnn', PM kieldä ewn endisen,
v. ii. Mutt ei<M«Z täsH tilasa, Ol' sie«

lull yhtsn wahwutta: Hän lmlll ett oma wch
Mistus Ol parannuxen omaisus.

V. 12. Köst kaikki t-loi koltin, 3inn
armon walos hawaitzin, Wchdom, lEsuxen
VaaMsa Autuan ltwon ilolla.

v 13. Siis tutki mua Jumala, Tääll
merkilisell ajalla, Nyt päästi päiws tarjon on<
Ah lEfus tundoo Malstön.

v. 14. Tules.M Mle IMmen! Ehk 0.
lin suuri syndiniw, Ia mmust armon lapst
t«, Aut oikein Mynen mpille.

. »5.. Se ripptlaps on oikia, Ia tosin
HERran laumasta, löng. sydän rakkaudesta,
lEsuxen peMn halaja.

v. 16. Dx katuwmnln jyndinen, Hala
fentähden ripill menn', Ett sielun kuorma terve-
ms, Jota hän kanda kyynelis.
' v. i?. Sydän se huuta laupiut, Ia sil<
Mhalaa woimän Mt, Ett tuliwaisis tuffisa«
Wols lujgst heches sotia.

V> 18.



v. 18. Ia etzi sitt äin edespäin 5 luma»
lan waldakundaa näin, Ia jokapäiwän pa-
rannus, On hänen hywä elons uus.

v. 15. Se kuin nyt ZEsust halaja, Iahänen Mllens rakenda, Sill wahwall aiko»
misella, Ett hartast mielest parata,

v. 20. Häy saa myös HERran armosta
Nähd' uuden woiman ilolla, Ia wisteyn archexsaamisesta Ett hän on HERraan yhdistett.

v. 21. Wiel hengen todistuxella, Tai
synnin päästö lukitmi, Katz' näin px wieras
katuwa, Myös syndins ripis andex saa.

v. 22. Kaikk' synnit HENran kirjasta
Pois pyhitän näin armola, Elt" ikänenä
muisteta/ Jumalan «des Taiwasa.

v. 23. Miel sielu uuden nimen saa,
long lEsus kirjaans kirjoitta, Tämä onwoitett
lammas meil, long' satan ryöwäis laitumeld'.

v. 24, Tain kaldaisista muutorest, Iasielust ylös heränest, Kaikl" Taiwan pyhät
ckmuitze Ia ilo «laulu weisaile.

v. 25. O sitä suurta rakkautt Ia armon
tunnon salaisutt, Kuin lEsuxes fitt namltan,
Kosi luondo armox muutttan.

v. 26. Mä taidan ussos sano sen, Et
yhten hetken nautitzen, lEsures ilon suurem-
man, Kuin mailm taidais ustokan.

v. 27. Kammattomat sydämet, lotk ei
B wielä palannet, Ei osaa saa täst ilosta,
Waa» pelta itztns luulofa.



v. 23. O lEsul ludan Leijona,' Pa>rann' miel synnist smraita, Taiwallist JOruksile, Ettei' hän meitä hyljäite. .
v. 2Z, Ttt tyylä lEfu sieluin pääyl', IaWuod6s henges öljy tääy,, S«ns teet,HlEzl
suloinen! TPtäst mä, epäilm.

ToilM,
Mariaa Ulmcstys PZiwän Weisu.
W. k. O lEsn Chrift,! tuiy luondom sait!,c.

V. 2.
miisas, neumos Jumala, Mun sielun K

lautta-, Koff istua tuollon warjosa,Nch
siinä armosi, to)!a, Tuotit mul' howän sano-
ckan, losa Ms Edeswastajan,, lE/usMaO
an kohdus.

y 2. Tuin hywän fanan saattaja, M
briel EnMi oli,. Kuin lähTtchin Taimasta,
Ia NazarLthln tuli, O armoitettu Maria,,M
puhui armol, liitosta, Ia hwgMsest räuhast.

y. Z. H-jn. puhui Taiwan Myös
armon wsslltztn.Ea, H! älä velkä M'ria>
Sä armon "suurm löysit,, lElus mailnm
Westias,, Pnhän Hengen awulla,TatK
xän sikis sinus,

v. 4 O mikä ilo, mahdoi
vll sinä päiwän, Koff' Huonen M
ningas, Nyt kuillm edes käymän, Haimat ft<
listan iloinnm, Niin myös jvkaitznl sydämen<

HENraa uffos odctt.
v. z.



h. 5 Sen wänhan TestaMnlin yön'
kirkkas koitto walais, Ia maahan teloitt

'pirun työn, Msnd harraft sydänd' awais,
Armon lupaurn tutkiman, Jok lEsurest on

' ennustan Siin wanhas Testameutis.
v. 6. Mond' Propheta on odottan, Ett

Mdä tämän päiwän> Mond Monarchi kans
l halajan, Tain ilo-ajan pcrään, Kost lEsus

sikis lihasa, Ia poltto, uhri snfahta? Waan
ei, he sitä saane-.

- v. 7. Meill lopun ajan afuwill, On lii»
lon arlki aw«tt, Ia lEsus saarnais fyndffill'
Ia teki ihmet monell, Mutt lEsus tM sydä»
M, KmnZ he M HERraa Mttsnuet,Senkal.

, lin walon edest.
v. 8 Lain Pyhä HerM minulle Kuin

alat muistutaisi> Mun parannuin
Ett en mä horiataisi, Lain armos itken, psshut»
tan Ia hengellistä laiffuttan, Aut weres armo
kerjän.

v. 9- Ihmisen oma syM ött, S< suui>
nn wäärä Propheta, Niill jotk' on tull syn»
dins tundvhon. Koet usein, ovMa, Kumg' sye
dän pyytä seurata, Tätä katowaist mailma,
Eiköst meill <yy ol' itke.

v. 10. Sydämen MmäWoisnZ, On stz»
ta henge wastan; Ia luonnon waslahakoifus,
long Me itke mahdan, Aut ettän xupen tA
näpän, Sun tahtoS jälkeN elämän, O Jumal
minun Linnan.

v. n. Ett peljätt' HERraa nltorudest, On
Salomonin «uwo, Auj: huuta lEftst lapsu^



dlst, Sill syM meitä >ralno>-Sintähhtn-IC!.
sust ltzckäm, Ett hän m«it muistais tänäpän>
Tekis meist liiton lapset.

v. i2. siis ITsusta, Oill
nyt on armon aika, W:el lEsus nytkin kol»
kutta Ia Isäns wgö huoka, Ett langen Sion
palajais, Ia ylkäns tygö kiirutais, Edistä
HERran wihan.

v. iz> Taistelkat hywät Christityt Siis
haman weren asti', D ka7kk kuin olett' herän.
mt, Sill lEsus M3lt lunasti sodall,
arwas Mll, Kuing' paljon wert' Golgathan
mäell, Sun sp»dzis edtst juori.

v. 14. Dx pito Pgljast merestä, loiig'
HERra armosi teki,'Sondisen.sugun edestä,
Niin tarpellisex näki; Mä »vapisen Koff tut-
kin näit, Uuden Testamentin armo tM, O
suurta armon päiwa.

y. 15. Nykyiset ajan kyynelet, lotk'
täällä ajas waiwas, olisit jokaMwäiset,
Muutetan riemux Taiwas, KB lEsus mui^

sta omians, Sekä «läts että kuoUeisans,
Kans wihdoin armost kruuna,


