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!w. t. <v: liLsu Christe wigtoin, ic.

, v. l.
Jumal'ole armoinen: Mä

sa.,ge>l juuri syndinen Olen juur
julmasi elänyt. Sielun ja Num
win lykännyt

2. Amian alammaisehen, Helwetin su-
den etthen, Se häjy hengi wietteli, Li<
han fa weren petteli.

3. Jo dsan neljättä wuotta, Wiritin wi-
han walkia, Mä nuorun-ikän uhraisin Per-
kelein, mailmaa seuraisin.

4. Tääll juoxin heidän <an§ansa Hajys
ia ilkias halusa, Nain yöt ja paiwat culu-
tiN/ Jumalan Armot tuhlaisin.^

5. Ett' luowuin pojes hywasta, Sijt' ta«>
wallisest' ISAsta, Hänen Tawarans haa-
scaism, Mun perindöni huckaisin.
, e. Sentahden caxiin cahleisijn,
ja ruumin siteisijn, FanZix mä jouduin o-
lemaan, Pirun ja mailman linnakaan.

?. Tas»lsan minun kijni Nyt rva/
sta tunsin Hänen tain, Cuin aina huusi pes
räni: Cuhungas juoxet lapseni?

8. Woi t cucast sun nyt pelastaa, Hel-
wetin pimiast tornista? Sijs rlicoil' PoicaaN
lEsusta, Sit" teurar tehtyy Caritzaa. '

9.



y. Ah.' Ms Isän rackaani, Sun nem
wosedest, apuni. Ett' sydammes ni/n läm-
beni, Mun cuollen coiran puoleeni.

i«. Nyt fangi minä waiwainen, Sun
Poicas Ansioon turwailen, lonZas wull
annoit aldixi, Syndeini maxor taydexi.
n. O! minnn racas Isäni, Lepo ja so,

Wi canstani, Sa armon olet
Nijll' cuin Sinuun on tmwannut

12. Sen lupauxen päälle, nijn lEsus on
Sowittajani, Hän cuoli tähten C?olgathqs,
Sijn murha-laxos cauhias.

13. Sentähden olen iloisan, Sisällisesti
sielusan; Waick'ulconaisel muodolla, Munsyy on alas catzella.

14. Mutt' lEsuxeni armosta En epail'.
Hengi todistaa, Etl' olen armon lunnosa,
Ehk' ruumin cuole raudoisa.

is. Moi! alkat sitä sureco, Sucul? ftr
tuttun huolico. Muut sisa-
ren, Ett' himot? on jo kirwchen.

,6. Sill' minun mielen', menoni, Tal>
ton', ajatus, haluni, Pois tääld' on käatty
Taiwaseen, lEsuxen iloon ijäiseen.

i7. Ah! wielä soisin todella: Ett's woisit
minu clmllella, O.' Mies sä raucka
man, Sun cauttas trapull astuman

,8- Mun täytyy: anda sidotta, Silmäni
kijnni niwotta, Nyt kirwen ale taipuman,
Ia wastoin luvndoo cuoleman^



,y. Ah! minä huocan,' loimotan,'Sifs
HErra Jumal Taiwahan, Andacon catu-'
muxen sull', Sun omain syndeis tähden tuli-

-20. Päall' sydämmes haurellisen, Saat,
tacon piston, murhen sen> Ettäs taäll' ar,
»non aiasa. Ia et helwetin waiwasa

2r. Ilkeyttäs nyt itkisit, Perkelen kadest.
pääsisit. Nait' muistutan suli todesta. Ah!
etzi, rucoil' lEsusta.

22: Wiel' ennen cuin ma cuMarran, I-
tzen cuolemaan ojennan, Nuorukaiset teili'
ilmoitan, Pojill' ja pijcuill' muistlttan.

23. Ah! älkat te ni>n pahasti, Mun pe-,
räsäni julmasti, Sonnisa riettais eläkö, Ia
helwettihin riendäko.

24. Maan palaitcat jo juoxusta, Hel-
wetin tulen cuohusta, NippucathartastHEr-
rasa, Nuoruden ajan waarasa.
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-s. O! Isat,aitit rackahat. Muut' pal,
collisten haldiat, Catzocat perään tarckasti.Lasten, /a wäkenn' hartasti.

26. Jos itze teis' on olewa, Sydämmes
Sielus, tunnost»/ Ensixi synnin, catumus/
Six' toisex' Hengen hallitus.

27. Ett' HErran kastyn jälken sitt', Heil
esimerkix taidaisit, Nijn yöt ja päiwät cu-
lutta, Ett' Taiwaas saisitt' iloita.

28. M! lEsus itze neuwocon, Teit' Hen-
gellansä walaifton,Ett' tuilosane tundemaan,
la.Henges itze uscomaan 29.



' «9< Tulisitte sen huomamaan,Cul'na' per-
kel> winas lummomaan, On suckela sill' ta-
walla, Cuin nauru leikill jlttellan.

30. Jos perhcllen sen sanotte, Parhanne
päälle panette, 3l»'n rucouxis HENRM,
Niin sielunne on rauhafa.

31. Sill'muutoin ette ikänä. Saa Walt-
ta wihan lieckiä, Mutt' osalliftt oletta Syn-
neistä, soit he harjoittaa.
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32. Wiel' te mun Isan, Äitini, Weljen,
Sisaren, Sucuni, Alkät tästedes muchella/
Ia eatkeraM itculla,

zz. Mun tähten itzeen sulloco, Ia sydän-
tzänne rundoco; Andacat HErran hallusa,
Mun sielun olla ilosa.

34. Ah! rucoilcat te Jumala, Caicki muut
samall tawalla, Sill coco mailma pahudes,
On hengellises huorudes.
' Zs. losa minä itze waiwainen, Elänyt
olen syndinen, long'tähden teitä muistutan,
Mun affeleistan »varoitan.

z6. Gill minä olin ilkiä. Ia sydämmen
«!' ylpia, Se ensin mun sai coreuteen, Jk
liha sitte huoruteen.

37. Näit en poisjättä todella, Waan tay-
t»y teille lawolla, Nuorucaiset nyt sanella:
Naist lacatcat pms halulla.

38. Ah! totta kerran todesta/ Caicki ne
paicat cauhistaa, lois otett' synnis elänet.
Ia himojanne toteliet.



zy. Ah culnga wiecas cawala, On
Samn monell tawalla, Cuin sondista taäll
talutta, Am'päästä, käsist, jalwoista.

42. Silloin cuin muolla juoxette, Eli cuin
Kirckoon tulette, Nijn ombi hänen ohjan?
sa, Teil hiuxis, corwis, otzisa.

47. Ne perkclen on krijmunsa, Ia kullä
eoriat siiitzensa, Joilla hän aja iloisesi, Wie
helwettin k:)ll kö»kaisest.

42. Caickia mjtä /ohdatta, Cuin päallens il-
nian tarwetta, Coreun tähden panewm,la
mailmaa tacaa ajawat.
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43. Ma wiela köyhä ihminm. Ia Lin,
nan fangi,syndinen, Muist«tan muille
Zeille, Cahleis Lmnois olemille:

44. Ah! älkät cauwan
necalwaaandaco, Waan nöoryttäkät
ne» Ia tunnustacat syndinne.

4s. Alldacat cunnia Jumalala, Synnin
ja pirun wolttajall', Ia sanocat nijn
Me, lEsurell) Isän Pojalle.

46.0! Sinä kiinniotettu, Sidottu, nau-
litt',ruoik'ttu; Matoin fangi lEsuChrist',
Pääst Sielun synnin sitehist.

4?. Meit' wialiisi» fangeja, Cuin sywij
ennmii caiwoja. Olemme kyllä caiwanet,
Sielum helwettin wietellet.

48. Sill' ei se ketän autuax wiel', Eik'
fangia myös auta tänll', Cuin ylönmielm
tunnusta, Ia wastoin <ahMs julistaa

~



49. Svndins, Oikem edesa, Ia Lain
päälle-käydesä, Ia todistajain cautta nijn>

tunnustamaan syyn.
50. Se cuin nain tasa tilasa Cuolee, ei

ole armosa; Eik' nuorasi etzi lEsusta, G
suingan Händä nähdä saa.

51. Mun' ne on fangit oikiat, lotc' oi-
kein syndins tundewat, Cuin HErran Ar-
most Hengestä, Ia itze mielest hywästa,

52. Sydammestänsa catuwat. Ia cohda-
stansa puhuwat, Ei caunistel', Eik' estele,
Ei.pahuttansa peittele. , . .

'.

53.Ei todistajaa toista sitt'Tarwitze, Mut-
ta kyynelit' Wuodattaa wilpittömasti, Ia
andex anoo nöyrästi.

54. Näin Laki syndist ajelee, Ia Evan,
Zelium huutelee, lEsuren Ansioo ottamaan
Jumalan Armoon turwamaan.

55. Sen Pyhä Hengi toimittaa, Nijlle
cuin syndins tunnustaa; Ei peljätä heit' cuo-
lema, Issuxen Meri wirwottaa.
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56. Nyt olen päiwän päätellyt, Ia tei-
dän hywäst jatellyt, Rucoilen wiela Juma-
la, Sido nijn perkel' cahleilla:

57. Ettei hän enä rijwaisi, Ia helwettihin
eaadaisi, Nijn suuris joucos monia, Mie-
hen ja Waimon-puolia.

58. Cuin eaikis paicois juoxewat, Pyh"-
yöt ja paiwät pauhawar, Hengelläs lEsu
palauta, Ia synnin tiestä lacama.



' 59. O! lEfu rauM Ruhtinas, Siu-
ain' meidän Cuningas, Suu Rauha

caikcll' Cansalle, Siunaus, onni Laille. ,'

60. Wiel'Alimmainen Pappimme, O!
lEstl hywä Paimen sä! Ann' Henges 2lla-
Pailuenill', Taall' Seuracundaas caitzewill'.
' 61. Nyt ilmat, maat >a Ihmiset, Elä-
wat, cuollct cappalet, Colminaisudell Cor<
kia, Ylistys, kijtos, cunnia,
- 62. Tuocat alati lackamat', Taalla ja
Taiwaas loppumat, Työns, Neuwons o-
wat corkiat, Salatut Duumions oikiat.


