
Min pimiäst tornista? Siis rukoil Poikaa»,
lEsusta, Sitt' teurax tehty Karitz^a.

9. W! Kiitos Isän rakkaani, Su nm-
wos edest, apuni, Ett' syoämmes niin läm-
beni, Mun kuollen korjan puoleeni.

ic>. Nyt fangi minä waiwainen, Sun
Poikas Ansion turwaillen; longasmull ani
noit aldiri Syndeine maxox täybexi,.

n. O! minun rakas Isäni Lepyy jaso«
wi kansiani Sä axmon olet
Niill' kuin sinun on turtvannut.

12. Sen lupauren päälle niin lEsus ow
Sowittajani, Hän kuoli tähhen Golgachas
Siin murhe «lmos kauhias

13. StNtähden olen Noifan, Sisällisestisielusan; Waick nlkoinaisell muodolla Mun
si)y on alas katzella.

14. lEsuxeni armon En epäill'
Hengi todistaa, Ett' olen armosta lunneja,
Ehk ruumin kuole raudyisa.

15. Woi älkät siireko, Suk"
Mtun huoliko, MuMt Chrisii wch«n, hiwott on kirwehen'

16. SM' minun mielen,, menoni,
ton', ajatus, haluni, Pois cääld' on
H Taiwaseen, ilsn ijälseel,.

* «»

»?. Ah! wklä soisin todella: Ets woW
«Vinu tuulella. O! Mies fti mukka heku
man, Sun kauttas trapull qstuman-

-13. Mun



«8. Mun täoty: anda sidotla, Silmäni
sllui niwotta, nvt kirwen alle taipuman.
Ia wastoin, luondo kuoleman.

19- Ah! minä huokan, loimotan, SilsHERra lunial Taiwahan. Andakon kam-
muxen suli, Sun oman simdejs tähden tull.

2<2. Paall sydämmes haurellisen, Saat-
tako» piston murhen sen, Ettäs läall ar-
mon ajasa, Ia et helwetin waiwasa.

21. Ilkeyttäs nyt itkisit, Perkelen kädestpääsisit, Näit muistutan suli todesta, Ah!etzi, rukoil' lEsusta'
22. Wjtl' ennm mä kumarran I<

tzen kuolemaan ojenan. Nuorukaiset leit'
ilmoitan, Pojill ia piikoil muistutan.

23. Ah! HlkHt te niin pahasti, Mun pe»
räsäni julmasti SynnisH rietas eläkö, Iahelwettin rieudakö.

24. Maan palaisit jo juoxusta; Helwe-
tulen kohdusta, Rippukai' hartast HER»Nuoruden ajan waarasa,

O! Isät! sitit rakkahat, Muut'pa!«
m haldiaj' Katzokan perään tarkasti,
n ja wäken hartasti.

26. Jos «he «is on olewa, Sydämmes,
Sielus, tunnosa, Ensiri sonnin katumus,
Six' wisex' Hengen hallitus,

27. Ett' HERran kässyn jälken sitt, Heill,



esimerlir taidaistt, Niin yöt ja ralwät tu»
lutta, Ett Taiwaas saisit iloita.

28. Ah l lEsus itze neuwokon, Teit' Hm»
gelänsä walaisson, Ett tunnosanne tundt«
maan, Ia Henges itze ustomaan.

29. Tulisitte sen huomaman, Kuing
perkel wlekas lummomaan, On sukkela sill
tawalla Kuin nauruu leikill jutellan.

30. Jos perhelltn sen sanotte. Parhain
päälle oanette, Ain rukouxis HERrasa,
Niin sielune on rauhasa.

31. Slll muutoin ette ikänä, Saa wält
wihan liekkiä, Mutt' osalliset oleua spnnei»
stä, jvit he harjoittaa.

32. Wiel' te mun I'sn, Allini Wel.jen, Sisaren, Sukuni, Alkät tästedes,mlr«
hella, ia katkeralla itkulla.

33 Mun tähden itzen sulloko, Ia sydä
dännerundoko; Andakac HERran hallu
Mun sielun olla ilosa.

34. Ah! rukoilkat 'ie Jumala, Kaikki
MM samall' tawalla, Sill koko mailm' p«,
hudes, On henqellises huorudes,

35. Ios« minä itz waiwainen, Elänyt o<
len syudinen.long tähden «itä
Mun ast«leistan waroitan.

36. Sill minä olin ilkiä, Ia sydä nimen
ol' ylpiä Se ensin mun sai koreuteen, Ialiha sitte huoruteen.

Z?. Mäit en poisjätä todella, Waan täy»



tyy teille lawolla, Nuorukaiset nyt fanGa?
Naist lakatkat pois halulla,

38. Ah! totta kerran todesta, Kaikki NK
paikat kauhista, loiS. oltt' synnis elänee
Ia himmyjanue totellet.

39. Ah! kuilla wiekas, kamala, On sa?
tan monell lamalla, Kuin syndistä läall ta«

ain' päästä käsist, jahvosta
40. Silloin kuin muolla juorette Eli

?uin Kirkkon tuletta,, Niin omhi hä,nen oh/
Teil hiuris, korwitz, otzisa

41. Ne petkelen on krimunfa, Ia kM
?oriat suitzensa, Joilla hän aja iloisesi, wlz

elweltin ky!l köykälsest.
njit,ä johdattgKuin päällms

snum tar,wetta, Kcrenn Mden
ajawatz.

Mä wielä köyhä ihminen, Ia Lin?
gi, syodinen Muistutan, muille fan,

KeMe) Oahlel Linnois olewill3<
44. Ah,! WHt kauwan alliko, Tundons

salwaa andako, Waan nöyryltMt itzenuh
Ia tunnustajat sMdinne.

Andawt kunnja Jumala!!, Syttin
ja pirun woittajall, simokat mjn HErrai,
ls/lEsuxell, Iscly Psjalle..

46. O! Sinä kumotettu, Sidottu nau-
M, ruMnu; Wiatoin fnngi EHM,
Pääst'Sielun jynnin sitehist,

Meit' wiallisi fangeja, Kuin shwii»
kuu-


