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85. k. O! lEsu Christe wiatoin, ie.

Jumal' ole armoinen: Ma sangen
suuri syndinen Olen juur julmast elänyt,
Sielun ja Ruumin lykänyt.

2. Ainian alammaisehen Helwetin suden
etehen Se häijy hengi wietteli, Lihan ja
weren petteli.

3. Jo osan neljättä wuotta Wiritin wi-
han walkia Mä nuorun ikä uhraisin' Per-
keleill mailma seuraisin.

4. Tääll juorin heidän kansiansa, Häijyö
ja ilkiäs halusa Näin yöt ja päiwat kulu-
tin Jumalan Armo tuhlaisin.

5. Ett luowuin pojes hywästä Siit'
taiwallisest ISÄstä, Hänen Tawarans
haastaisin Mun perindöni hukkaisin.

6. Sentähden kariin kahleisiin Sielun
jaruumin siteisiin Fangir mä joudun o-
lemaan Pirun ja mailman Annahan.

7. Täs' Isä minun kiini sai Nyt wasta
tunsin hänen tain; Kuin aina huusi peräni:
Kuhungas juoxet lapseni?



8. Woi! kukas sun nyt pelastaa, Hel-
wetin pimiäst tornista? Siis rukoil Poikaan
lEsusta, Sit teurar tehty Karitzaa.

9. Ah!,Kiitos Isän rakkani, Sun neu.
wos edest, apuni, Ett' sydames niin
lämbeni Mun kuollen kurjan puoleni.

10. Nyt fangi minä waiwainen Sun
Poikas ansion turwaillen; longas mull
annoit aldiri, Syndeini maxor täyderi.

11. O! minun rakas Isäni Leppy ja
sowi kanssani, Sä armo olet luwannr
Niill' kuin sinun on turwannut. IX

12. Sen lupauren päälle, niin lEsus
on Sowittajani, Hän kuoli tähden Gol-
gathas Siin murha-laxos tauhias.

13. Sentähden olen iloisan, Sisällisesti
sielusan; Waick' ulkonaisell muodolla, Mun,
syyn on alas katzella.

14. Mutt' lEsuxeni armosta En epäil',
Hengi todistaa, Ett olen armon tunnosa
Ehk ruumin kuole raudoisa.

* *

15. Woi! älkät sitä sureko, Sukun'
tuttun huoliko, Muut Christi weljen, sisa-
ren , Ctt hiwott' on kirwehen.

16. Sill' minun mielen', menoni, Tah-
M, ajatus, haluni, Pois tääld' on käät-
iyTaiwascen, lesuxen iloon ijäiseen.

17. Ah! wielä, soisin todella: Ets wo'M,



minua kuunella, D! mies ja raukka heku-
man, Sun kauttas trapull astuman.

18. Mun täyty anda siwotta, Silmäni
kiwi niwotta, nyt kirwen alle taipuman,
Ia waston luondo kuoleman.

19. Ah! minä huokan toiwotan. Siis
HCRra Jumal Taiwahan, Andakon katu-

'muxen sull, Sun oman syndeis tähden tull.
20. Pääll sydämmes haurellisen Saat,

takon piston murhen sen, Ettäs tääll armon
Hasa, Ia et helwetin waiwasa.

llkeyttäs nyt itkisit, Perkele» ka-
dest pääsisit, Näit' muistutan sull todesta,
Ah! etzi, rukoil' lEsusta.

22. Wiel ennen kuin ma kumarran,
Itzen kuolemaan ojennan Nuorukaiset teil'
ilmoitan, Pojill ja piikoill muistutan.

23. Ah! älkät te niin pahasti Mun
peräsäni julmasti Synnisa rietais eläkö,
Ia helwettihitt riendäkö.

24. Waan palaitkat jo juorusta, Helwe-
tin tulen kohusta, Rippukat hartast HER-rasa, Nuoruden ajan waarasa.

25. D! Isät! ättit rakkahat, Muut'
palkollisten haldiat, Katzokat perään tar-
kasti, Lasten ja waken hartasti.,

26. Jos itze teis' on olewa, SydämmeS
Melus, tunnosa, Ensixi synnin katumus,

toiser' Hengen hallitus.


