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Släwästä synnin tunnosta niinkmn
oiLian Rippi-lapsen pääomaisudcfta.

«W. e. Npt on weil HERran «HilOathl l».

V. l.

3/! h! palaja mun sieluisen, Paimenes lygK
lEmxen, LGd Isän armoo kiittämän,

Hyioln täwi sull tänäpän.
v. 2. Koff tundos haawas parattin, syn»

ck irlel' andex annettin, Sun rippiS kuuli
Jumala; Nvt lEsures sua lohduta.

. v. 3. Se suuri sieluin jairaus Ia huo-
mion pllwon angarus, Pakeni lEsu! ajall
U, Kost oikun muistin ansios päälle

v. 4. Mull welka sata MwiffH Kyll yli
HERmn edesä, Mtt hän mun sulast armosi
wiil, lohdatta tahdoi oikial tiet.

v. 5. Ah! IEsu Ehriste armahda, Kuin
!!<lu luonnon ttlasa, On orwoi amnoft Iu»
malan, Sen olen itze hawait saan.

v. 6. Niin muinaisina aikoina, KöjZ
oli synnin sangwa, Mä ripin kswin usein
lans, Mu t orjan pelnss kokonans.

v. 7. Entistän sielun Eng' u«
5n sälaisudesta, Mä olin ripild Mstyän,
ialjot' pahemb kuin nundyän.



Koff. turmelluren bawalhin, Gy«i
ni" suuren wgifterin, Katz Noin apu lM«wl' Ma chtin HERraa itku suull,

v. 9 W'hrttett Jumal Wwafa. Haa.lvHitet »unb.. «yalkiaMond' tynhi ruusu.n kgr.
Mun ffihdoit p«M uyotta,.

p, »o/Koff kampailin wi<l
zannW«u »M tvötä tem, Klin sielun halaiztzip.ll mmn,, Pois kieldä elon endifen.

«. „. Mu« ei M Masa, Ol' si««
lull ph°sn wahwutta: Hän wvä et pmg wHmistus Hi para,lnuxen omaisus,

' v, ,2. Kojk kajkkj tiloi ko<tin. My
grmon walos hawqitzin, Wi.hdoin MsWi,
hawoifa Auluan Kwon ilolla,

v. ,<;. Siis tM mua Jumala,, UHnieMlliftll ajalla. Nyt päästi pqiw<i on,Ah lEsus tundoo lvqloiffon,
v, 14, Me; W tnle lEiuinen! Ehk l!«

l«n suuri syndimn. Ia minust yrmon W!«t, Aut oiken käynen ripillt»
v, ,5. St NPpilaps vy oikia, Ia iosii,

HERran laumasta, long sydän rakkaudesta,
IWx«n perän halaja,

v. 16. Dx fatuwainen sylidinen, Hall»sentshden ripill menn', Ett sielun kuorma ft«lom hän kanda kyymlis,

,
P< '?. Svdsn se huma laypiut, Ia sie<

lu halaa »roimaa uutt, Ett tulewaisis tuffisa,
Wots lujast htngis sotia.

V. ,8.



tz. ,«< 3a ehi sstt ain «despHjn, luma-lgn lvalh kundqq la lokapäin?<zy pa»
MNUse On Nn<n hpM tlons uus.

v, ,9. Se kuin pyt lEsust halaja, Iahänen päälllns rakenda <M wahwall
WfellaM hartast mzelest paraia-

«,, v. 20. saa mM HERyan ayMsta
3IM, uuden ivoiman iIM, Ia Meyn gndel
Mmistst, Etl häy on HMrgan yholstetl.

Y, 21. hengen todistu«llg,
fylWn pHHsto iMtcin, Katz näin yx W«rns

Mös syndins npls andije sas,
v. 23. KM synnit HERran kirjasia

pylMn nckn amoft Ett' ikän eZH
mulstetq. Jumalan ch,?s Talwasa,

v, 2;, Witl sielu uuden! nimm faa«
long lEW Nf)qc»ns T<lmä ynwolictt
sWmcchmijlh, loG fatan ryö>väi.s, l«itumeltz'.

v. 24. Tain kqldaifesta muutox«st, la,
sielust ylös her«nO, Kqikk' Taiwan Wyst

la ilo, laulu wfifaile.
y, 2;. O sit<Z smirta rakkMt Ia arniyn,

tunnon lalaisutt, Kuin lEsuxes sitt nautitan,
Koff IWN.do qrmox MMktan,

v 26. Ms taidan uffos sano s«n, Ett
yhten hetken nautitz«n, ZEluxes ilon suur«m-man, Kuin mailm' tgidnjs uffokan,

v, ,? Katumattomat fydäm«l, Jet? ei
vll wielä valannet, Ei osaa fa« täst ilosta,
Waan pettä itzms luulosi,.'

v. 3^



v. 3Z. O lEsu! ludan Leijona, Pa«
wnn' wi?l syynist sairaita, Tailyallist Isäs
rukoile, Ettei han meitä holjcle.

, v. 23, Te« tMH lEstl sieluin pääll' Ia
wuodat henges öljy Mii, Senb tett, Q lEsl,

suivlneu! Mitast mä helttö epc.lkn.

Toinen.
Marian Ilmestys OHiwän Weisu.
W. k. K lEfu Uhrisi' kuin lui«dslA sait. ,c.

v. l.
Wm; wusas ntuwos Jumala, Mm sickm i?

ialUiH: Koit ismn kuullon warjosa, Nlin
sunci armost tolta, meil' hpwän sano-
mun, lola sikls lEsu Man'
an kchdus.

v. 2. Tain hywsn sanan saattaja, Gi«
briel Eugeli oli, Kuin lähttettin Tauvasta,
Ia NaZarethiutuli, O crmoitttm Maria,Hän
puhui annon liitosta, Ia hmgelllsest rauyast.

v. 3. Hän puhui Taiwan tawalla,
r,rmon walitzemifta, H! älä pelkä Maria,
Ga armon suuren löysit, ITfus mallma»,
Mctzias, Sen Pyhän Hengen awu!la,Tänä«
pan sikis ftiws.

v. 4. O mikä ilo Taiwahas, mahdoi
01l sinä väiwän Koff Dawidin Hionen Ku»
ningas, Nyt kuului edes käpwän, Taiwat sa-

Niin myös zokaitzen sydämen,
Kuin HERraa. uffss ovott.

v. 5.



v. 5. Sen wanhan Testamentin nön'
Eai kirkkas koitto l<i maahan KIM
pirun työn, Mond harrast svdänd' awais,
Armon lupauret tutkiman/ Jok lEftlxest on
/nnustan Siin wanhas Testamentis.

V- 6. Mond Propheta on odoltan, Ett
Nähdä tämän päiwän, Mond Monarki kans
Alajan, Tain ilo«a,an perään,, Koff lEsus
sikis llhasa, I 4 poltto uhri seisahta, Maan
ei he sitä saane-

v. 7. Mi! loppun ajan afuwill, On lii»
jon arkki awett, Ia lE'us saarnajs snndisi3
Ia teki ihmet monell, Mutt lEsils lietä sodä»
nitt, Kuin he on HERca tiittännet, senlin walon edest.

v. 8. Laln pyhä Henges minulle Kuin
alat muistutaisi, mun parannuin retkelle.Ett <n mä horjatcusi, Lain armo?, itken p<t»
huttan Ia hengellista laistuitan, Aut weresarmo eriän,

v. 9- Ihmisen oma syden on, Se suu<
r'ln »äärä Propheta, Niill jock on tull syn-
dins tundohon. Koet ulein, ovetta, Kuing sy,
dän pyytä seurata, Täiä katowaist Mnlma,
EikZst meill syy ol' itke.

v. iv Sydämen kytmäkiikoisus, On so-
ta henge wastan; Ia luonnon wclstahakoisus,
long ylih itke mahdan> Aut ettan rupen tä>
näpän, Sun tahtos jälken elämän, O Jumal
minun Linnan.
.v. 11. Ett peljätt' HERraa On
Vatomonin neuwo, aux huuta lEsust lapw

' d«st



dest Sill sMI tniils wawb, Sentähdtft
lEsust etzilöm > Ett HM nmt muistais täns»
pän> Ttkls m«ist Nitbn laftset.

v. iK. RakastatM' ssls 3Esust«> Gi>
nyt on armon aika > Wi«l lElus nytkin kel.7
kuita Ia Isäns tygö HUokä> Ett längm Si-/
onpalajais> lalMnS, tygöntz Nirutais> Ed,e«
lä HMran wihan.

b. lz. Taistelkat hylvit Christilhi Siis
haman weren Te kaikk kuin olelt' h»r<ln»
n«l, Sill Issus nmt lunasti Weristll sodall,
ättvas vääll> Kuin paljon Mrt' Oolgathan
mä«l, Gun syndils ed«st juvri.

v. »4. Ki pito patjaft wMstäj Zong'
HMta armost teki, OyndiseN sugun ebW/
Min tatp«lliset Näki: M wapjsen Kbst lut.
kin näit Uudin Ttstaftuntin armo O
suutta armo» Mwä.

v. n. Nvkyisin »ian kyvNtl«> lolk
«MH ajas wlNlvas, Ehk' blisit jokapäilväisij
Muutetan tiimur Taiwas» Khll IEIUS mui»

st, bMiätts/ sekä Ms Mä kuoll«isans,
Kans wihdbin atmost ttuuna»


