
MurheUinen

Cosca
Pijca Paimion Pitäjästä ja

- Lowen Kylästä,

Helenet Jacobin tytär,
loca

Hapsens murha,: tähden / PaimionKmon nulittnetta,
Parhan nuorudens mm cucoistuxenajalla mestatttn,

Sinä 16. p. Heinä <Cuvsa »uonna 1764,
lohonga hän itzcnsa lnjncuin catu-

wamen snndincn jydanlmclllscllasvnnm tunnolla ja
Turwamisella Wapahtgjan ITfu-xcn calllseen ansioon walmisti.
Caikille suruttomille, prameille ia haurellistaelämäkertaa harjoittawalsl'ie maroitureziSen wainajan oman anomisen Men

Cocoonpandu
Thomas Nagwaldin Pojalda.

Wastaudesta Prandatty.





iät suitzensa, Joissa han aja iloisest, Wje hel-wettin ky!l köyksisest. - "

42. Caickia niitä johdatta, Cuin pclällens
. ilman tarwetta, Coreun tähden panemat, I«mailma tacaa ajamat.

43- Mä wiela köyhck ihminen, Ia LinnatZfangi, syndinen, Muistutan muille fangeille,
Cahleis Linnois olemille:

44. Ah! <Mt cauwan sallico, Tundonecalwiia andaco, Waan nöyryttMt itzenne.Ia tunnustacat syndinne.
45.Andacat cunnia lumalall, Synnin ja

pirun woittaiall', Ia sanocat nun HErralle,
lEsuzell', Mn Pojalle,

-> « ,

46. O.' Sinä kijnniotettu, Sidottu, namit, ruoffittu; Wiatoin fangi MsuChrist',
PM' Sielun st)nnin siteyist.

47. Meit' wiallislj fangeza, Cuin sywij cuu,
mij caiwoja, Olemme Mä caiwanet, Sie?.lum helwettin wieteUer.

48. Sill' ei se ketän autuaf wiel', Eik' fan,
gia myös auta t<lal', Cuin tunnu-

, staa, Ia mastoin tahwns julistaa.
49. Syndins,Oikeun edesä, IaLain päisse-

kaydesil. Ia todistajain cautta niin, Waadi»
taan tunnustamaan syyn.

5". Se cuin nain tasa' tilala Cuole, ei ols
,armosa? Eik.nöyrckst etzi lElusta, S suingalt
Hclnda nOdä saa.
! si. Mut' ne on fangit oikiat, lotc' vikei»
Wndlns tundewat, Emn HERran ArmossHengestä, Ia itze mielest hywaM.

fz. la kohdastani



sa puhumat, El caunissel' Eik estele, Cipa»
huttansa peittele.

~ . ~ «^

5?. Ei wvwajaa tmsta sitt Tarw'tze, Mut-
ta kyynelit' Wuodattaa wilpittömasti,laan-
der anoonöyr.wi.

54. N un Laki chndiss aiele, Ia Ewangelium
huutelee, lEsuxei, Ansioo ottamaa»» luinalan
Armoon turwamaan.

ss. Sen Pyhä Henai toimitta, Niille clun
syndins tunnustaa? El peljätä heit cuolema,.
lEsuxen Weri wirwotta.
'

56. Nyt olen päilvän päätellyt, Ia teidän
hywclst jätellyt, Rucoilen wiela Jumala! Si<
do nijn perkel cahleilla.

57. Ettei han ena rijwaisi, Ia heltvetMin
Nijn suurisjoucos monia, Miehen

ja Vaimonpuolia.
?8. Cllin caikis paicois juoxewat,Pyh' yöt,

japäiwatpauhawat,HengellaslEsu palauta.
Ia synnin tiestä lacauta.

59. O! lEsu rauhan Ruhtinas. Smna
oin' meidän Cunningas, Suo Rauha cackell
Cansalle, Siunaus, onni kaille

60. Wiel Vlimmäinen Parpimme! O! lE-su hywa Paimen sä! Ann' Henqes Ala PaK
wenill', Täall' Semacnndaas ca,heN'.

6 . Nyt ilmat, maat,a Ilmnsei Elaw''t,
LUölet cappalet, Collmnaisudcll Eorti.i
siys, kiitos cunnia.

62. Tuocat alat. lackamat'. T'alU ia Tai,
waas loppumat, Tnöns, Ncuwons Ylvat
cortiat/ Salatut Duomions Mat.


