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W. e. O! lEsu Christe wiatoin ic.

Jumal ole armoinent Mä sangen
AU suuri syndynen Olen juur julmasie»

lännt, Sielun jaRuumin lykänyt.
2. Ainion alammaisehen Helwetin suden

eteften Se Kciijy hengi wietteli, Lihan ia
weren petteli.

z. Jo osan neIMH wuotta Wiritin wu
han walkia M.5 nuorun iks uhraisin per»
»VeiU mailma auraisin.

4. 5ä«"l morin heidckn kansansa Häjyt
ja ilki dalusa Nain nst ja päiwtit kulw
zin lum sian Armo tuhlaisin.

5. Elt luownin poles hywästH Siit' tai»
waMsest Hönen Tawarans haa<
stanm Mun perindöni hukkaisin.
. 6. Sent.ihden kaiin kahleisin Sielun
jo ruumin siteisiin Fangir m<l joudun o-
lemaan Pirun ja mailman linnshaan.

7. Tss' Isa minun tiini sai Nyt wa-
sia tunsin b.lnen tain; Kuin aina huusi
peräni: Kuhungas juofet lapseni?

8. Woi!



8. Woi! kukast sun «vt pelastaa, sel-
wetin vimiäst tornista? Siis rukoil Poi»
kaan lEsusta, Sit teurar tehty Kl»ritza«.

9. Ah ! Kiitos Isän rakkani, Sun new
wos edest, avuni, Ett' sydammes niin läm«
beni Mun kuolen korian puoleeni.

iv. Nnt fangi minä waiwainen Suu
Poikas Ansion turwaillen; longas mull
anoit aldixi, Syndeini maxox täoderi.

li. O! minun rakas Ismi, Levyn ja
wi kansiani, Sä armo olet luwanut, Niill'
kuin sinun on turwannut.

12. Sen lupauren päälle, niin lEsuson Sowittajani, Hsn kuoli tähden Gol«
gathas Siin murha' laxos kaubias.

»;. Sentähden olen iloisan, Sisällisesti
sielusan; Waikk' ulkonaiseU muodolla,
Mun syy on alas katzella.

»4. Mutt' lEluxeni armosta En epäil',
Hengi todistaa, Ett olen armon tunnosa,
Ehk ruumin kuole raudoisa.

,5. Woi! slkat sitä sureko, Sukun' ia
tuttun huoliko, Muut Christi wel.en, sisä»
ren, Ett biwott' on jo kirwehen.

,6. SiU'minun mielen', menoni, Tah«
ton. ajatus, haluni, Pois tääld' on käät-
ty Taiwaseen, lEsuxen ilon ijäiseen.

17. Ab! wielck, soisin todella: Etts' woi«
sit, minu tuulella, O! mies ss raukka he<
tuman, Sun k«uttaS trapull astuman.

,». Mun



18. Mnn taoty Knda sidotta, Silmäni
fiini niwolta, nyt kirwen alle taipuman,
Ia maston luondo kuoleman.

io. AK! minä huokan loimotan, Siis
HCRra Jumal Taiwahan,Andakon katu.
murcn sull, Sun oman syndeis tähden tull.

20 sydclmmes haurelllsen Saat»
t«ikon riston murhen sen, Ettäs tääll armonaasa, Ia et helwenn waiwasa.

2, Ilkeyttäs nnt itkisit, Perkelen kädest
p w'si>>s. Näit'muistutan suU todesta, Ah!
etzi, rukoiN' lEsusta.

22 Wiel' el»nen kuin mä kumaran, I»tzen kuolemaan oiennan Nuorukaiset teit'
ilmoitan, Pojill ja piikoist muistutan.

2,. Ad! alkät te niin pahasti, Mun pe»
räslm lulmasti Snnuisa rtetais eläkö, I«helwetttnn ltendäkö.

24 Waan palaiikat io juorusta, Hel»
wetin tulen kohusta, rippukat hartastHEß'rasa, Nuoruden alan waarasa.

25. O! Isät! äitit rakkahat, Muut'
palkollisten haldiat, Katzokat perään tar-
kasti, Lasten ia hartasti.

26. Jos itze teis'on olewa, Sydämmes
Sielus, tunnosa, Ensiri synnin katumus/
Six' toisex Hengen hallitus.

27. Ett HERran kä,fyn jalken sitt,
HeiU essmerkix taidaisit, Niin yöt ia päi»
wät kaluta, Ett taiwaas saisit iloita.

28. Ab!



«8. Ah! lEiui itze neuwokon,Teit' hen.
gellänsä walaiffon, Ett tundosanne tunde»
maan Ia Henqes itze uffomann.

29. Tulisitte sen huomaman,Kuing' per<
fel wiekas luommvmaan, On sukkela sill
tawalla Kuin naurun leikin iutellan.

zo. Jos perhellen sen sanotte» Parhan,
ne päälle panette, Ain rukouzis HERrä»sa, Niin sielunne on rauhaia

z,. Sill muutoin ette ikänä, Saa wält,
tä wihan liekkiä, MutvosaUiset oletta Svn,
neistä, joit he harjoittaa.

32. Wiel' te mun Isän, Äitini, Welje»,
Sisaren, Sukuni Alkot tastedei murhil-
la ja katkeralla itkulla.

zz. Mun tähden itzen sulloko, Ia sydän,
dänne rundoko; 3lndakat HERran hallu»sa Mun sielun olla ilosa.

M! rukoilkat te Jumala, Kaikki
muut samall tawalla, Sill koko mailm'
pahudes, On henaellises Kuorudes.

;5. losa minä itz' waiwainen, Elänyt o»
len syndinen. jonq tähden teitä muistutan/
Mun asteleistan waroitan.

36. SiU minä olin ilkiä, Ia sydämmen
ol' nlfiä, Se enssn mun sai koreuteen,
Ia liha sttte huorutteen.

37. Näit en poisjätä todella, Waan täy»
t«y teille lawolla, Nuorukaiset nyt saueNa:Näist lakaikat poiö halulla.

38. Ah!



?8. Ah! totta kerran todesta, Kaikki ne
paikat kauhista, loii olet' synnis elänet,
Ia himojanne totellet.

39. Ah! kuinga wiekas, kamala, on s«,
tan monell lamalla, Puin snndists tääU ta»
lutta, aiu päästä, käsist' ialwosta.

40 Villoiu kuin muolla juofette. Eli
kuin Kirkkon tulett, Niin ombt hsnen oh,
jansa, Teil' hiuris, korwis, otzisa.

41. Ne verkelen on leimunsa, Ia kyllä
korjat suitzensa. Joilla hän aja iloisesi,
wie helwettin kyll könkäisest.

Kaikkia niitä johdattakuin päHllens
ilman tarwetta, Koreun tähden panevat,
Ia mailma takka ajamat.

5 *

43. Mäwielä köyhä ihminen, Ia An»
nan fanqi sondinen; Muistutan muille fan<
geille, Kahleis tinnois olewitle.

44. Ah! «Mt kauwan salliko, Tundon»
ne kalwaa andako, Waan nöyryttclttt
itzenne Ia tunnustakat syndinne.

4s. Andakat kunnia lumalall, Syn«
nin ja virun woitajall, sanotat niin HER<
ralle, ITlurell' Isän Pojalle.

46. O! Sinck kiiniotettu, Sidottu, nau<
lit, raofflttu: Wiatoin fangi lEsu Chrift,
PHäst Sielun siteibist.

47. Meit' wiallisl fangeja, Wuin sywii,
kuumi kaimoja. Olemme kyllck kiliwanet
Sielun helwettin wiettelel.



48. Sill' ei ole ketän autuaxi wiel', Eik'
fsngia myös auta tääU', Kuin ylänmteli»
nen tunnustaa, ia wastoill tahtons julistaa.

49. Syndins, oikeun edefs Ia lihan
p<la'Ne käydesä, Ia todistajain kautta niin
Waaditan tunnustamaan syyn.

50. Se kuin nim täss tilasa kuole, ei
ole armoja?
suingan Hsndck nähdä saci.

si. Mutt' ne on fangit oikiat lotk'oi«
fein syndins tundewat, Kuin HERran Ar«
Most henZestck, Ia itze mielest hywsstä.

s«. Sydämestsnsä katuwat, Ia kohda»
stansa puhumat, Ei kauniftel', Eik' estele,
Eik' pahutansa peittele,

53. Ei todistajan toisto sitt' Tarwitze,
Mutta kyynelit' Wuodatta wilpittömOi,
Ia ander anno nöorilssi.' -

«
-

54- Min Laki lyndist ajele, Ia Ewaw
gelium huutelee, lEAfen Ansioo autta,
maan Jumalan Armon turwamaan.

ss. Sen Pyh«i Henai Hiillekuin syndins tunnusta: Ei veMä heit'tuo»
lema, lEsuxen Weri wirwoitta."

56. Nytt olen piimän pöckmllyt, Ia tei-dän hywäst jättellyt; Rukoilen wielälu,
»ala! Sido niin ptrkel' kahleilla.

,7. Ettei HHn en<l riiwaisi, Ia hellvebtihin kandaisi, Niin suuris joukos monia,Miehen ja »vaimon puolia.
.

53. Kuin



58. Kuin kalkkis paikois juorewat Pnh'
yöt ia Ww<lt pauniwat, Henaelles lEsll
palautta, Ia synnin tiestä lakautta.

59.0! lEsUrauhan Ruhtinas, Siuna
ain' meidän Kuninqas S«»o rauha taitell
Kansalle Siunaus onni Laille.

6c>. Wiel ylimmäinen Par-vimme! O!
lEA byw<l Ann Henaes A.
Ia Paimenill', Täckll Seurakundaas kaie
tzewlll'.

61 Nyt ilmat, maat ia ihmiset, Sa>
wilt, kuollet kappalet. Kolminaisudel Kor»
kia Z)listys kiitos kunnia.

62. Tuokat alati lakkamat' Täällä' ia
Taiwaas loppumat, Työns Neuwons o»
wat kortiat, Salatut, Duomions oikiat.


