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Eläwästä

synnin tunnosta niinkuin yhdels
oikian Rippi lapsen pääomaisudefta.
W. k. Nyt on meil HERran Sabbathl »c,

v.

l.

palaja mun sieluisen, Paimenes tyg>
3/1 hllEsuxen,
armoo

LHHd' Isän

kiittH.

män, Hywln fHwl sull tänspän.
v 2. Koss tundos haawas paranin, syn.
nit wiell' andex annettin, Sun rippis kuuli
Jumala; Nyt lEsuxes lua lohduta.
v. 3- St suuri sieluin sairaus, Ia duo«
m»on ptlwon angarus, Pakeni lEsu! ajall
täll, Koff oikein muistin ansios päsll.
v. 4. Mull wllka sala leiwiffH Kyll 01l
HTRran edesä, Mutt hän mun sulast armost
wiel, Jobitta tahdo' oikial tiel.
v 5 Ab! lEsu Cbriste armahda Kuing'
sielu luonnon tilasa, On orwoi armost Jumalan, Sen olen itze hawait
v. 6. Niin muinaisina aikoina, Kost'
vlln synnin fangina, Mä ripill käwin usein
kans, Mult orjan pelwos kokonans.
v. 7. En lietän sielun murhesta, Eng' u,
ston salaisudesta, Mä olin ripild' pHsstychl,
Paljot' pahemb' kuln mendyHn.

saan.

v

s. Koff

turmtllupln hawaitzin, Gyn<
silloin apu kallix
M<l etzein HERraa itku suull.
v 9. Wihoitett Jumal Taiwaja, Haa,
lvoittt tundo wiikia, Mond' spndi
kar.
waista, Mun tahdoit perst upotta.
v, 10. Koff kampailin wiel edespäin, Pa»
rannuxm päal tvötä tein, Niin sitlun halais
ripill mmn', Pois kieldä eion endisen. .
h. ii. Mntt ii.wiel M tilala, Ol' si«
waywutta: Hän lunll'ett oma wal,
yhtän
lull
mistus Ol' parannuxm omaisus.
v. 12. Koff' kaikki Moi koltin, Niin
armon walos hawaitzin, Wihdoin lEsuxen
Vaawoisa Autuan lewon ilolla.
v. iz. Siis tutki mua Jumala, TM
päiwä tarjon on,
merkilliset! ajalla, Nyt
Al) lEsns tundoo walaiffon.
v 14. Tule! Ah tule lEiuinen! Ehk' 0.
ten sumi syndinen, Ia minust armon lapsi
ripllle.
tee, Aut' oikein
v. ,;. Se rippilaps on Ma, Ia tosin
HERran laumasta, long' sydän rakkaudesta,
.lEsuren perän halaja.
v. 16. °Vr' katumainen syndinen, HZla
sentshden ripill menn', Ett sielun kuorma ke»
Mnis, Jota hän tanda kyynelis.
v. 17. Sedän fe huuta laupiut, Ia sie»
lu halaa woimaa uutt, Ett lulewais tustisa,
Wois lujast hengeS fena.
V. 18»

suurm registerin, Katz'
<M',

ruusun

v. !8. Ia etzi sitt ain edespäin, luma»
lan waldakundaa näin, Ia jokapäiwän pa«
rannus, On hänen hywä «lons uus.
v. 19. Se kuin nyt lElust halaja. Ia
hänen päällens rakenda, Sill wahwall aiko»
misel'a, Eu hartast mielesi parata.
v. 20, Hän saa myös HERran armosta
NÄd' uuden woiman ilolla, Ia witzenn andep
saamisesi, Ett hän on HERraan ywistett.
v. 21. Wiel hengen todisteella, Tai
synnin päästö lukitan, Kah' näln yx'
katuwa, Myös sundins ripis andex »aa.
v. 22. Kaikk' synnit HERran arjasta
Pois pyhitän näin armosa Eik' ilän ena
mmsteta, Jumalan edes Taiwasa.
v 23. Wiel sielu uuden mmm saa,
lammas meil, long' saean ryöwäis laitumeld'.
v 24. Tainkaldaisesta muuwrest, Ia
sielust ylös heränest, Kaikk' Taiwan pyhät
liemuitze Ia ilo laulu weisaile.
v. 25. O sitä suurta rakkautt Ia armon
tunnon folaisutt, Kuin lEsuxeS sUt namitan,
Kojf' luondo armor muutetan.
v. 26. Mä taidan ustos sano sen, Ett
Dhden hetkm nautitzen, ZEsuren ilon suurem»
man, Kuin mailm' taidais uffokan.
v. 27. Katumattomat schämet, lotk' «i
oli wielä palannet, Ei osaa
W ilosta,

Waan petts ltzenS luuloja.

saa

v.

28. O ITlu! ludan Leijona, Pa.
rarm' wiil fynn st sairaita, Taiwaaist liaz
rukoile, Ettei hän meltä hyljälle.
v, 29. Tee lyötä lEsu sieluin pääll', Ia
wuod.t henges öljy tääll. Sens teet,O ITlll
suloinen! Mitäst mä heikko epäilen.

Toinen.
Marian Ilmestys Päiwän Welfu.
W. k. O lEsu Christ! kuin luondom sait u.

v.

l.

Mun sieluni»
/Annlautta: neuwos Jumala,
warjosa,
kuollun
Niin
Koff' istun
sinä armcst totta, Tuotit meil' hywän sanoi
man, losa stkis Edeswastajan, lElus Mari.
wiisas

an kohdus,

2 Tain hywön sanan saattaja, Ga»
Englli
briel
«?!i, Kuin lahetettin Tiimasta,
tull, O armoitettu Maria, Hän
Ia
puhui armon liuosta,
hengellisesi rauhasi.
pichui
v. 3. Hän
Taiwan tawalla, Mvös
armon walihemista, O! älä p<lkä Maria,
Sä armon suuren lövssl, lEsuS mailman
MeiMs, Sen Pyhän Henges awulla, Tänä»

v.

Hän siKs sinus.
v. 4 D mikH ilo Taiwahas, mahdoi
ell' ssnä päiwän, Koff'Davidin HuonenKu»

ningas, Nyt kuului edes käymän, Talmot ft>
«otan iloilien, Niin moZS jokMen sydämen,

Kuin HGMraa uffos cdott.

a. z.

v. 3. Sen wanhan Testamentin

yön'

Tai kirkas koitto walais, Ia maahan leloitt
prm työn, Mono harrast spdand' awais,
Armon lupauxi tutkiman, lolk' lEsuxest on
ennustan Siin wanhas Testamenlis.
v. 6. Mono' Propheta on odcttan, Ett
nähdä tämän pälwän, Mono' Monarchi ka. s
halajan, Tain ilo.aian perään, Kost lEsus
sikis lihasa, Ia poltto uhri ftisahta, Waan
ti he sitä saane.
v. ?. Meill' lopun ajan asuwiss, On lii.
lon arkki awet, Ia lElus saarnais sondisill'
Ia teki ihmet monell. Mutt lEsus tie:ä spdä.
met, Kuin he on HERra kiittännet, Sen lal»
lin walon edest.
v. 8. Lain' PyhH HenyeS minulle, Kuin
«lal' muistutaiss, Mun parannurm retkelle.
Ett en mä horjataisi, Lain' armos itken pcchut.
lan Ia hengellistä laistuttan, Aut' w«es armo
Krjän.

Ihmisen oma

sydän on, Se Aurin wöHrä Propheta, Niill jotk' on mll' syn»
dins tunoohon. Koet us«in, opitta, Kuing' sy».

9.

dän pyytä seurata, Tätä kalowaist mmlma,
Eltöst meill jyy ol' itke.
v. io. Sydämen kylmäkjssoisuS, On so«

ta henge wastan; Ia luonnon
long' ylitze itke mahdan, Aut' ettän rupen tänspan, Sun tahlos jällen elämän, O Jumal
«nlnun Linnan.
v. «i. Ett peljätt' HERraa nuorudest, On

Salomonin neuwo, Aux huuta lEsust lapsu»

d,st

dest, Sill syndi lmitH waino, Sentähdm
«hikäm, «tt hän meit muistais tänä.
psn, Tekls meist liiton lapiet.
v. 12. Ratastakam siis lEsusta, Sill'
nyt on armon aika, Wie! lEsuo nytkin kol.
kutta Ia Isäns tygö huokd. Eti langen Si<
vn pawjais. Ia ylkäns tygö kiruiais Gdis»
tä HERran wihan.

v. 13. Tmstelkat hywät Cbristilyt Siis
weren asti. Te kaikk kuin olen' hcrän»

haman

mt,S»N lEsus meit lunasti W r M svdall,
orwae Mll, Kuing paljon werl' GolgattM
mätll, Sun sondeis «dest juoxi.
v. ,4. Vx pito paljast wlrestä, long'
HTRra armosi teki, Syndisen sugun edestä,
Itiin tarpelliser näki; Mä wapisen kost' tut»
kin näit, Uuden Testamentin armo hsit, O
suurta armon päiwä. ajan
kyynelet, lotk'
v 15. Nykyilet
täyllä ajas waiwas. Ehk' olisit jokapällvaiset,
Muutctan riemux Taiwas, Kyll lEsus mui»
sta omians, Seka «läis että kuolleisanH

Kans

wihdoin annost kruunu.

