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Murheellinen

Gro-wirst,
koska

Piika Paimion pitäjästä ja Lowen kylästä,
Helena Jakobin Tytär,

Lapsensa murhan tähden,
Paimion kirkon nummella,

parhaan nuoruutensa ijän kukoistuksen ajalla
mestattiin,

Heinäkuun 16 päiwanä wuonna 1764.

Johonka hän itsensä niinkuin katuwainen syntinen
sydämmellisellä synnin tunnolla ja

Turwaamisella Wapahtajan lEsuksen
kalliiseen ansioon

walmisti.

Kaikille suruttomille, prameille ja haureellista
elämäkertaa harjoittawaisille waroitukseksi.

Sen wainajan omasta anomisesta
kokoonpantu

U»si painos.

Turussa, 18S4,
I. C, Frenckellin ja Pojan kirja-painossa.



Paino lupa annettu.
Tunm Kousiötonumissa Tammikuun 4 p:nä 1864.

Käskyllä:

A. W. Ninvell.



W. k. O! lEsu Knste wlawin j, n, e.

Jumal' ole armoinen, Mä sangen
suuri syntinen Dlen juur' julmasi'

elänyt, Sielun' ja ruumiin' lykännyt,
2. Ainian alammaisehen, Helwetin sildcn

etehen; Se häijy henki wietlcli, Lihan ja
weren ftetteli.

3. Jo osan neljättä wuotta, Wiritin wi-
han walkiaa, Mä nuoruun-ikän uhrasin Pcr-
keleill', mailmaa seurasin.

4. Tääll' juoksin heidän kanssansa, Häi-
jyss' ja ilkiäss' halussa, Räin yöt ja päi-
wät kulutin, Jumalan Armon tuhlasin.

5. Ett' luowuiy poijes hywästä, Siitt'
Taivaallisesi' ISASTA, Hänen tawarans
haaskasin, Mun perintöni hukkasin.

6. Sentähdcn kaksiin kahleisiin, Sielun
ja ruumiin siteisiin, Wangiks ma jouduin
olemaan, Pirun ja mailman linnahaan.

7. Täss' Isä minun kiinni sai, Nyt was-
ta tunsin Hänen tain; Kuin aina huusi pe-
rääni: Kuhunkas juokset lapseni?

8. Woi! kukasi' sun nyt pelastaa, Hel-
wetin pinnasi' tornista? .Siis rrckoil' Poi-
kaan' lEsusta, Sir' teuraaks tehtyy Karitsaa.

9. Ah! kiitos Isän' rakkaani, Sun neu-
wos edest', apuni, Ett' sydämmes niin läm-
peni, Mun kuolleen koiran puoleeni.



10. Nyt wanki minä waiwainen, Sun
Woikas ansion turwailen; lonkas mull' an-
noit altiksi, Synteini maksoks täydeksi.

11. D! minun rakas Isani, Lepy ja so-
rvi kanssani, Sä armon olet luwannut Niill',
kuin sinuun on turwannut.

12. Sen lupauksen päälle, niin lEsus
on Sowittajani, Hän kuoli tähden Golga-
thas, Siin' murha-laaksos kauhias.

13. Sentähden olen Uoissan, Sisällisesti
sielussan; Waikk'ulkonaisell'muodolla Mun
M on alas katsella.

14. Mutt' IGsukseni armoa, En epäil',
Henki todistaa, Ett' olen armosta tunnos-
st, Ehk' ruumiin kuolee raudoissa.

15. Woi! älkäät sitä sureko, Sukun' ja
turrun huoliko, Muut Kristi-weljen, sisaren,
Ett' hiwott' on jo kirwehen.

16. Sill' minun mielen', menoni, Tah-
ton', ajatus, haluni, Pois täalt' on käätty
Taiwaaseen, lEsuksen iloon ijäiseen.

17. Ah! wielä soisin todella Gt's woisit
minun tuulella, D! Mies, sä raukka heku-
man, Sun kauttas trapull' astumaan.

18. Mun täytyi antaa sidottaa, Silmä-
ni kiinni niwottaa, Nyt kirween alle taipu-
maan, Ia wastoin luontoo kuoleman.

19. Ah! minä huokaan, toiwotan, Siis
HERm Jumal' Taiwahan, Antakoon katu-
muksen sull', Sun oman synteis tähden tull'.

20. Pääll' sydammes haureellisen, Saat-



takoon piston, murheen sen, Ettäs tääll' ar-
mon ajassa, Ia et helwetin waiwassa

21. Ilkeyttäs nyt itkisit, Perkeleen kä-
dest' pääsisit. Näit' muistutan sull' todes-
ta, Ah! etsi, rukoill' lEsusta.

22. Wiel' ennen kuin ma kumarran, It-sen kuolemaan ojennan Nuorukaiset teill' il-
moitan, Pojill' ja piioill' muistutan:

23. Ah! alkäät te niin pahasti, Mun
perässäni julmasti Synneissä riettais eläkö,
Ia helwettihin rientäkö.

24. Waan palaitkaat jo juoksusta Hel-
wetin tulen kohusta, Rippukaat hartaast'HERrassa, Nuoruuden ajan waarassa.

25. D! Isät, Äidit rakkahat, Muut' pal-
kollisten haltiat, Katsokaat perään tarkasti,
Lastenn' ja wäkeenn' hartaasti.

26. Jos itse teiss' on olewa, Sydam-mes, sielus, tunnossa, Ensiksi synnin katu-mus, Ia toiseks' Hengen hallitus.
27. Ett' HGRmn käskyn jälkeen sitt',

Heill' esimerkiks' taitaisit, Niin yöt ja päi-
Wät kuluttaa, Ett' taiwaas saisit iloita.

28. Ah! lEsus itse neuwokoon, Teit'
Hengellänsä walaiskoon, Ett' tunnossannetuntemaan, Ia Henges itse uskomaan.

29. Tulisitte sen huomaamaan, Kuink'
perkel' wiekas lammomaan, Dn sukkela sill'
tawalla, Kuin naurun leikill' jutellaan.

30. Jos perheellen sen sanotte, Parhaan-ne päälle panette, Ain' rukouksisj" HER-rassa, Niin sielunne on rauhassa.



31. Sill' muutoin ette ikänä Saa walt-
tää wihan liekkiä. Mutt' osalliset oletta
Synneissä, joit' he harjoittaa.

32. Wiet' te mun isän, äitini, Wcljen,
sisaren, sukuni, Alkäät täst'edes murheella,
Ia katkeralla itkulla

33. Mun tähten itseen' sulloko, Ia sy-
däntänne runnoko; Antakaat HGRran hal-
lussa, Mun sielun olla ilossa.

34. Ah! rukoilkaat te Jumalaa, Kaikki
muut' samall' tawalla, Sill' koko mailma
pahuudes, Dn hengellists huoruudes.

35. Jossa minä its' waiwainen Elänyt
olen syntinen, lonk' tähden teitä muistutan,
Mun askeleistan waroitan.

36. Sill' minä olin ilkiä, Ia sydämmcn'
ol' ylpiä, Se ensin sai mun koreuteen, Ia
liha sitte huoruuteen.

37. Näit' en poisjätä todella, Waan täy-
tyy teille lawolla, Nuorukaiset nyt sanella:
Naisi' lakatkaat pois halulla.

38. Ah! totta kerran todcsta, Kaikki ne
paikat kauhistaa, loiss' olet' synnisj" elä-
neet, Ia himojanne totelleet.

39. Ah! kuinka wiekas, kamala Dn Saa-
tan' monell' tawalla, Kuin syntistä taall'
taluttaa, Ain' päästä, käsist', jalwoista.

40. Silloin kuin mualla juoksitte, Eli
kuin kirkkoon tulette, Niin ompi hänen oh-
jansa, Teil' hiuksiss', korwiss', otsissa.

41. Ne perkeleen on kriimuissa, Ia kyllä
korjat suitsensa, Joilla hän ajaa iloisest',
Wie helwettiin kyll' köykäisesi'.



42. Kaikkia niitä johdattaa, Kuin Pääl-
lens' ilman tarwetta, Korcun tähden panc-
wat, Ia mailmaa takaa ajawat.

43. Ma wielä, köyhä ihminen, Ia lin-
nan wanki, syntinen, Muistutan muille Wan-
geille, Kahleiss', linnoiss' olewille:

44. Ah! älkäät kauwan salliko, Tunton-
ne kalwaa antako, Waan nöyryyttäkäät it-senne Ia tunnustakaa: syntinne.

45. Antakaat kunnia lumalall', Synnin
ja pirun woittajall', Ia sanokaat niin Her-
ralle IGsuksell', Isan Pojalle:

46. D! Sinä kiinni otettu, Sidottu, nau-
litt', ruoskittu, Wiaton wanki, IVsu Krist',
Pääst' sielun synnin sitehist'.

47. Mcit' wiallisii wankeja, Kuin sy-
wii, kuumii kaimoja Olemme kyllä kaiwa-
neet, Sielun helwettiin wietelleet.

48. Sill' ei ole ketään autuaaksi wiel',
Gik' wankia myös auta tääll', Kuin ylönmie-
linen tunnustaa, Ia wastoin tahtons julistaa

49. Syntins' oikeun edessä Ia lihan pääl-
le-käydessä, Ia todistajain kautta niin Waa-
ditaan tunnustamaan syyn.

50. Se kuin nain' tässä tilassa Kuolee,
ei ole armossa; Gik' nöyrast' etsi IGsusta,
Vi suinkaan Häntä nähdä saa.

51. Mutt' ne on wankit oikiat, lotk' oi-
kein syntins' tuntewat, Kuin HGRran Ar-
mosi' Hengestä, Ia itse mielest' hywastä

52. Sydämmestänsä katuwat, Ia koh-
dastansa puhuwat, Gi kaunistel', eik' estele,
Gik' pahuttansa peittele.



53. Ei todistajaa toista sitt' Tarwitse,
mutta kyynelit' Wuodattaa wilpittömästi,
Ia anteeks' anoo nöyrästi.

54. Nain laki syntisi' ajelee, Ia Gwan-
gelimn' huutelee, IGsuksen ansioo autta-
maan, Jumalan Armoon turwaamaan.

55. Sen Pyhä Henki toimittaa, Niille
kuin shntins tunnustaa; Ei peljätä heit' kuo-
lema, IGsuksen weri wirwoittaa.

56. Nyt olen päiwän' päätellyt, Ia tei-
dän hywast' jätellyt, Rukoilen wiela Juma-
laa: Sido niin perkel' kahleilla,

57. Ettei hän enää niwaisi, Ia helwet-
tihin kantaisi, Niin suuriss' joukoss' monia,
Miehen- ja waimon-puolia.

58. Kuin kaikiss' paikoiss' juoksemat,
Pyh' yöt ja päiwat pauhawat, Henqelläs,
IGsu, palauta, Ia synnin tiestä lakkauta.

59. D IGsu! rauhan Ruhtinas, Siunaa
am' meidän Kuningas. Suo rauha kaikell'
kansalle, Siunaus, onni La'ille.

«0. Wiel' ylimmäinen Pappimme, D IG-
su! hywa Paimen sä, Ann' Henkes ala-pai-
menill', Taall' seurakuntaas kaitsewill'.

61. Nytt' ilmat, maat ja ihmiset, Gla-
wät, kuolleet kappaleet; Kolminaisuudell'korkia Ylistys, kiitos, kunnia

62. Tttokaat alati lakkaamat', Täällä ja
Taiwaas loppumat'. Työns', neuwons' o-
wat korkiat, Salatut tuomions oikiat.


