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Nijmmeinen ajatus/

longa Hän mmllen esityerkhi/ ja
ltzellens jälkimuiftoxi

I«jttl plHttsille. sinH 2i. p<liw.

Tmusa Prsndätty.





M -t.tt fff

v, ~

In<s syndinen suur/
Kuin olen mun Junia-

tan jättänyt jnun
Sijt' lijtost/ min castes ms Iu-

malall' tein /
Sijt' elämäs luotvuin pois pHlt-

ttn päin 5
Nyt MMK sm eadun/ ia rucoi-

len nijn:
Pid' lESU mnn kijnn! Pid'

lESU muu klinn'.'
V. »



v. ».

Mun Jumala luon'
On cuwaxens omas fa armo-

sta suon/
Mun Poicansa ansios rippua kijn/
Ia Hengensii tvoimall sad' au-

tuden nijn /

Waan/ aO! nämat lahmt mä
hyWistn pois.

Alit' lESU cuin wolt! aut'
lESU cuin woit.'

v. ?.

Mä fyndlnen wiel/
Vuin Misan kawin ain Perke-

lcn tiell/
Ia Lapseni cauyiast murhaisin

taall'/
Nytt tahdon ma turwata lEsu-

M pa A'/
Ia mcoilla nöyräsi mn cuole-

maan asi:
VH'ICSU pahasi! Wst'lA

GU pchgst!



v. 4.
Sit' cauyiaa työt /

Kuin minua Perkel' ain paiivät'
ja yöt

luur makiast' wittteli tekemään
täall'/

Ia tahdoi mun Heltvmijn wajot-
ta päallv

Ö lESU äl' M mun eteni fuo!
Maan ilo mull suo! Waan tls

mull suo!
V. 5<

Mä tvanhax en tall'
Sa elää tain mailman

paäll;
Zuitengin mä wiwon ett' Juma-

la suo
Mull' outuan lopun/ mun ilo-

hons tuo.
Sentchden waick' nuorudes erit'

pitää/
En sure M/En sme M.

V<6.



SelitOden mä iviel^
Nyt caickia neuwon cuin w^<z,

rätta ticll'
Ain taytotvae kchdch ja waclda

nijn/
Ew Perkel' sta Mns heit' sitoa

kIMN'/
He kandpkst poijes am Inma-

lan wos
Buin iloo yeill' suo/ min iloo YM'

fuo.
V. 7.

Nyt yywasii caick' .
Mä jätän mun Isan ja Atint

ratk/
Nnn, Veljen/ mun Sisaren/ y-!

stawöt muut
Ei tarwita itkewit silnii ja ftud,
Mun loppuni ylitz! mutt cama- '!

cat wain
Mun tietäni M/ mun tietäni

am 5 /!
v. B^/



V. 8.
Wiel howäst sm pääll'
Mä caikia jätän / cuin seisowat
Ain' Jumalat' rucoilcat paiwtie

ja yöt/
Ett' woisitte walttaa caick' Perke-

lcn työt/
Ia waeldaa aina sit' caitasta titt/
Kuin ilohon wie / min ilohon

' wie.
v. 9.'

Mä wwilen tviel'
Nyt eaickia Teihs suin MM
Ett' puolestan' huocatte Juma-

lan tuo'/
Ett' HM mun sielnllen ilon nyt

tuo/
Luin Abramin helmois / pyhäin

, paris/
On Taitoaan salis/ on Taitoaan

salis.
v. «o,



V. »Q.
M silmän nyt kijnn'
Mun lEstyen nimchen'painan/

ja nijn
Mun sieluni lEsuxen käteysn

Wien/
Hän osottaa Hänelle autuden

tien.
Ach! sielun wing' ilon juur ap

mollisest
Saat HCRran kadest/ MHERran kädess.


