
Murheellinen

Ero-Wirst,
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mäkertaa harjoittawaisille waroitukseksi.
Sen »vainajan oman anomisen jälkeen

Kokoonpantu
Thomas Ragwaldin Pojalta.



W. f. Q! lEsll Christe wiatoln )c.

lumall' ole armoinen: Mä sangen sumi
syminen, Olen juur julmaöt elänyt, Sielun ja
Ruumiin lykännyt.

2. Amian alammaisehen Helwetin suden m-
hen, Se häijy henki wieneli, Lihan ja weren
petceli.

3. Jo osan neljättä wuotta, Wirmn wihan
walkiaa, Mä nuorun ikää uhraisin perkelein, mM
maa seuraisin.

4. Tääll juoksin heidän kanssansa, Häjys ja
ilkijäS halussa, Näin yöt ja päiwät kulutin, Iw
malan Armo tuhlaisin.

5. Eti luowuin pojes hywasta, Siit' taiwat»
lisest Hänen tawarans haaskaisin,
Mun -perintöni hukkaisin.

6. Semähden kaksiin kahleisiin, Sielun ia
ruumin siteisiin Fangikp mä joudun olemaan, Pi>
run ja mailman linnahaan.

7. Tass Isa minun kiini sai, Nyt wasm
tunsin hänen tain; Kuin aina huusi perääni: Ku»
hunkaS juokset lapseni?



8. Woi; kukast sun nyt pelastaa, Helwetin
pimiäst tornista? Siis rukoil Poikaan lEsusta,
Siit teuraks' tehty Karitsaa.

9. Ah! Kiitos Isä rakkani, Sun neuwos
edeSt, apuni, Ett' sydämmeS niin lämpeni, Mun
kuoleen kurjan puoleeni.

10. Nyt fangi minä waiwainen, Sun Poi>
kas Ansioon mrwaillen; lonkas mull annoit alliksi,
Symeini maksoks' täydeksi.

11, O! minun rakas Isäni, Lepy ja jowi
kanssani, Sä armoo olet luwannm, Niill' kuin
sinuun on turwannut.

12. Sen lupauksen päälle, niin lEsus on
sowmajani, Hän kuoli tähden GolgathaS, Sm
murha-laksos kauhias.

13, Sentähden olen iloissan, SisallisM sie-
lussa»; Waikk' ulkonaisell, muodolla, Mun. syy on
alas katsella.

14, Mutt' lEsukseni armosta, En epäil',
Henki todistaa, Ecc olen armon tunnossa, Eyk''
luumiin kuolee, raudoissa»,

13> Woi äMät sitä sureko, Sukun' ja tut-
tun huoliko, Muutt" Christi weljen, sisaren, Eu
hiwotl' o,n jo kirwehen..

16. Sill' minun mielen' menoni, Tahdo» aM
tus. haluni, Pois tääld' on kaätty Taiwaaseen,
lesuksen iloon ijäiseen.

17. Ali! wielä sMn todella; EtS' woisit
minua kuumlla, O! mies sä raukka hetkuman,,
Sun kauttas trapull astuman-



1H Mun täytyy ancaa sidottaa, Silmäni kii<
m niwottaa, nyt kirween alle taipumaan, Ia
waston luontoo kuoleman.

19. Ah! minä huokaan loimotan, Siis HER,
ra Jumal Taiwahan, Antakoon katumuksen sull,
Sun oman synteis tähden tull.

2u. Pääll sydämmes haurellisen, Saattakoon
piston murhen sen, Ettäs tääll armon ajassa, Ia
et helwetin waiwassa

21. Ilkeyttäs nyt itkisit, Perkeleen kädest M,
sisic, Näit' muiStman sull todesta. Ah! «si, ru»
koill' lEsusia.

22. Wiel' ennen kuin mä kumaran, Itsen
kuolemaan ojennan, Nuorukaiset ml' ilmoitan,
Pojill ja piikoill muistutan.

23. Ah! älkäät te niin pahasti, Mun periisi
säni julmasti Synnissä rimais eläkö, Ia he!»
wetlihin rientäkö.

24. Waan palaitkaat jo juoksusta, Helwmn
tulen kohusta, rippukaac hamaast HERrassa,
Nuoruuden ajan waarassa.

25. O! Isäc! äicit rakkahaat, Muutt' palkoa
listen haltiat, Kmsokaat perään tarkasti, Lasien
ja wäken harttaasn.

26. Jos itse ms on olewa, Sydämmes Sie>
lus, tunnossa, Ensiksi synnin kacumus, Siks' toi«
seks Hengen hallitus.

27. Ett HERrran käskyn jälkeen sitt, Heili'
esimerkiks' tallaisit, Niin yöt ja päiwät kuluttaa,
Ett taiwaas saisit iloita.



28. Ah ICfus itse neuwokdon, Cck' henget-
länsä walaiskoon, Ett tunnossanne tuntemaan Ia
Henges itse uskomaan

Tulisitte sen huomamaan, Kuink' perkel
wiekkaast lummomaan, On sukkela sill' tawalla,
Kuin naurull leikill jutellaan.

30. Jos perheellen sen sanotte, Parhaanne
päälle panette, Ain rukouksis HERrassa, Niin
sielunne on rauhassa.

31. Sill muutoin ette ikänä, Saa wälnäii
wihan liekkiä, Muu' osalliset oletta, Synnistä,
joic he harjoittaa'

32. Wiel' te mtzn Istln, slitini, Welsen,
Sisaren, Sukuni, Määc tästedes murheella ja
katkeralla itkulla

33. Mun tähden itsen sulloko, Ia sydäntänne
rundoko; vlnlakaac HERran halmSsa, Mun sie-
lun olla ilossa.

34. Ah'! rukoilkaar te Jumalaa, Kaikki muut
samall tawalla, Sill koko mailma pahuudeS, On
hmgellises huoruudes.

35 Jossa minä its' waiwainen, Elänyt olen
syntinen, jonk' tähden teitä muistutan, Mun as-
keleiscan waroican.

36. Sill minä olin ilkiä, Ia sydämmen ol'
ylpiä, Se ensin mun sai koreuteen, Ia liha sitte
huoruuteen.

37. Näic en poisjätä todella, Waan täytyy
teille lawolla, Nuorukaiset nyt sanella: Näisl lw
kaikaat pois halulla.



38. Ah! totta kerran todesta, Kaikki ne pai«
kat kauhistaa, Jos olet' synnis eläneet, Ia himo?
jänne totelleet.

39- Ah! kuinka wiskas, kamala, On satan
monell lamalla, Kuin spndistä cääll taluttaa, aiu
päästä käsiSt', jalwoista.

40. Silloin kuin muolla juoksitte. Eli kuin
Kirkkoon culecce, Niin ompi hänen ohjansa, Teil'
hiuksis, korwis, otsissa.

41. Ne perkeleen on riimunsa, Ia kyllä ko-
rijat suitsensa, Joilla hän ajaa iloisesi, wie hel-,
wettiin kyll' ktzykäisest-.

42. Kaikkia niitä johdattaa kuin päällens il>.
man tarwttca, Koreun tähden panemat, Ia maik
maa takaa ajamat,

4H. Mä wielä köyhä ihminen, Ia Linnan
fanki syntinen; Muistutan muille fangeille, Kchz
leis Linnois olemille:

44. Ahl älkäät kauwan salliko, Tuntonne
kalwaa antako, Waan nöyryciäkäät itsenne, la,
tunnustakaa! syntinne.

45. Amakaat kunnia lumalall, Synnin ja
pirun woiuajall, sanokaat niinHENralle, lEsuk»sell' Isän Pojalle.

46. O! Sinä kiiniotettu, Sidottu, naulit,,
ruoskittu; Wiatoin fanki lEsu ChriSt, Pääslsielun synnin siteihist.

47. Meit' wiallim' fankeja, Kuin snwii, kuu»
mii kaimoja, Olemme kyllä kaiwaneec Sielun hel»,
«reltiin wieielleec.

48. Slll' ei ole kecään, aumaksi, wiel', Eik.''



sankia Myös auta tääll', Kuin ylönmielinen tUn-
NuSma, ja mastoin tahtons julistaa.

49. Symins, oikeun edessä, Ia lihan päälle-
käydessä, Ia todistajain kautta niin «Vaaditaan
tunnustamaan syyn.

50. Se kuin niin tässä tilassa kuolee, ei ole
armossa? Eik' nöyräst etsi lEsusca, Ei suinkaan
Häncä nähdä saa.

sl> Mutt' ne on oikiat, lotk' oikeinsynnns tuntemat, Kuin HERran Armost hen>
gestä, Ia itse mieleSt hywästä

52. Sydämestänsä katumat, Ia kohdastansa
puhumat, Ei kaunistel', Eik estele, Eik pahuttan»sa peittele.

53. Ei todistajan toisto jitt', tatwitse, Mutta
kyynelit' wuodattöa wilpittomästi, Ia ameeks ano
nöyrästi.

54. Näin Laki syntist ajelee, Ia Ewangetiunt
huutelee, lEsuksen ansioo auttamaan, Jumalan
armoon mrwamaan.

55. Sen Pyhä Henki toimittaa, Niille kuin
symins tunnustaa; Ei peljätä heit' kuolema,
lEsuksen weri mirmoinaa.

56. Nyt olen pmwän päättellyt, Ia teidän
hywäst jätellyt; Rukoilen wielä Jumalaa! Sido
niin perkel' kahleilla.

57' Ettei hän enää riiwaisi, Ia helwettlhiN
kantaisi, Niin suuris joukos monia, Miehen jct
walmon-puolia.

58. Kuin kaikis paikois juoksemat, yöt ja päi-



wät vauhaawat, Hengelläus lEsu palamaa, Ia
synnin tiestä lakamiaa.

59. O! lEsu rauhan Ruhtinas, Siunaa
ain' meidän Kuningas Suo rauha kalkell kansalle,
Siunaus onnt Laille.

60. Wiel ylimmäinen Pappimme! O! lE-su hywä Paimen sa! Ann Henkes Ala paime-
nill', Tääll seurakunnas kaitse will.

6t. Nyt ilmat, maat ja ihmiset, Elämät, kuol-
leet kappaleet. Kolminaisuudet korkia, MSiys kii-
tos kunnia.

62. Tuokaat alati lakkaamat', Täällä ja Tai-
waas loppumat, Työns muwons owat korkiat,
Salatut, Duomions oikiat.


