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W. k. O! lEsu Chrisie wialoin 3t.
<

lum<il' ole armoniln, Mä sangelsuun sy.-dinen,Olen iuur julmast e.
länyt, Si>'iun ja Ruumin lykännyt.

2. Annan alammaisehen, Helwetin suden
etehm Se häijy hnigi ninteli, Lihan ja
wer»n vetteli.

3- Jo. osan neljättä wuottc», Wiritm lvi»
hai: nxilkia, Mä nuonuinkä uhraisin pw
kileill, mailma scuraisin.

«. Taäll juotin hoidan kantzansa,
ja ilkiss halnsa, Näin yöt in päiwck w
lutin, Jumalan Armot tuhlaisin-

5. Ett' luowuin vozes hywästä, Siiff
lajwallifch ISÄSTÄ, Häntn Tawarans
haustnisin, Mun pnuwöni hukkaisin.

> 6. Snusndsn koxun kahleisiin, Sielu»
ja ruumin lWsim, Fangix ms jouduin o
letnaan, P!'-l!N ii mailman :innahaan,

7 Täs' M minun kiinni sai, Nyt lw
sta tunsin Hsmn win; Kuin aina huul
pzrsni: juoret,lapseni?

Woi! kukasi sun nyt pelastaa, Hel



w«tin pimisst wVnisia? Siisrukoil Poikaan
lEsusin Sn' ttilrax tehty Karttzaa,

9. Ah! kiitos Isän r kkaani, Sun neu-
tvos edest, apuni, Ett' sydämines niin läm-
b'!'.i) Mun kuollen koiran piwlteni.

ic>. Nyc fangi minä Gun
ansion turwailen; longasmull an-

ti ylt ldiri, Sondnni maxor täpderi.
n O! minun rakas Isani, Lepyn ja

sowl kantzani/Sä armon Llet luwanuut,
N ll' kuin siiuiun on turwalinut.

12, S«n lupaur'n päälle, niin lElus
on Sovittajani Hän kuoli lähren, Gol«
gM s Snn murha-laarcs kcmhiqs,

lz, SemMdm olen iloisan, Sisällisesti
silusan; Munsyy on alas kahilla. '

14 Mutt' lEsnreni armon En epäil',
todista', Ett' olen armosta tunuosa,

Cyk ruumin kuole raudoifa.
i- WoiZ älkst silä surtko, Sukun' ia

tullun huoliko, Muutt Christ! wetjen, sisä»
p.n, Ett' on jo tinvchen.

16. Sill' minun mielen', menoni, Tah-
ton', stjalus, haluni, Pois taäld' on käät-
ty Taimeen, lUuren ilon ijäzscen.

° i7' Ah! willä todella - EtLwoisit
minu kuulella,- O! Mies sä raukka heku.
man, Sun kauttas tmpull cHuman.

18. Mun



,8 Muu täpdyi arda sidotw. Silmäni.t°i ° niwotta. Nyt kirwen alle taipuman,
Iu n stoin luondo kuoleman.

,9 Ah! minä Kuokan, tciwotan, Siis
al Tanvahan, Zs-idakon katu»

«!«,, n sul!', Sun oina i syndeis tähden tuli.
20 PM s dHmmes haurellisen,

Wkcn pisto,!, muxyen sen, täall ar-
azaja, Ia tt h lw.lin waiwasa.

21. Itteotläe ry lck sit ködest
pääslsit. Näit' sull lvlxsta, Ay!
?tz-, rukoill' ITsusta.

'2 W'«l' ennen kuin mä kumaran, I.
tze,, o, nnan, Nuorukaiset telll
iinwilan, Pojill ja piiroill muistutlm.

23 Ah! .Mt te min pahast, Mun pe.
rtft ni julmasti rietais lq
hn/>!?etpl>in rllndaM.

24. W'an palssitkqt iy juoMa H»lwe<iin tulen kohustq, Rwpukat, HEr»a, Nuorudm ajan waarasa.
p 5

-5. O! Isa?, äilit*rattchat, Muut'pal,
5 ll,sl?,. h.ildi>N, Katzokat pcrM wrkasti,

ia l^rtafti.
26 Jo- teij' on olewa, Sydämmes,

S°e!us. tln '0,,,. Ensilj sonnin katumus,
Sr' l^^''

27, Hcill<si-



efimerkip widaistt, Niii vöt ja paiwät ku,
Ma, Ett Taiwans saisit iloita-

-28 Ah! ZE«us itz? neuwokon, Teit'Hen.
gMnsq walcnffon, Ett tunnosanne lunde.
maqn, Ia Henges itze uffomaan.

25. Tulisitte sen huomamnan, Kuing'
perkel wlekas lununomnan, On.sukkela sill
tawc-lla Kilin naurun leikill jutellan.

Zo. Jos verhellen ftn scn.9'te, Parhanne
paM paneife, Ain rnkuuM HERrasi,
Mn sl"lunni on wubasa.

3l muutoin efle tsäns, G'a wältH
wihin liekkiä, Mutt' osalljitt yllfia
neistH, joit he Karjoiltaa.

32. Wiel' te npm Isi", Lsili>,i, Wel,
jti!, S'»-ren, Sakuni, A tästedes tnur»hella, ia datleralla itkulla.

Mun tähien itztn sulloko, Ia sydän»
rlinhsko; HErrmi haliusg,

Min slel!>n oN, ilosa.
'34 3<h! rukuilkat te Jomala.

muul' samM tawalla, Sill toko N!o.!,m'
pchudls, O> hellgellifts huorude-.

35- losn minä itz' E>''vt
olen sy.,l)ilitn, lähd n teiia muista
luu Mnn askeleistnn w^rouan,

36. S'll minä olin rkts, Ic>
el' »lvlä, S' ensi, sai mun koraitcen,
liha huopuen.

37. Mt euMsMNodclln, W..g'/z!äo.



tyy teille lawolla, Nuorukaiset nyt sanella;
Näist lakackat pois halulla.

38 Ad! totta kerran todesta, Kaikki ne
palkat kauhista, lois olet' synnis
Ia himojanne tottllet.

ZZ. Ahl kuinZ3 wkkas, kamala, On
Satan monell Kuin syndM
talmm, ain' päästä käsist, ,alwoista

4». Silloin kuin mualla juoxctte, Eli
fuin Kokkoon tulitte, min ombi hänen oh«
jansa, Tetl hiuxis, korwis, otzisa.

41. Ne perkelen on krimunsa, Ia kyllä
korjat smtzenia, Joilla aja
Wte helwttlin kyll köykäis-st.

42. Kaikkia niitä zohdatta, Kuin pääl-
l?ns ilman tarwetta, Koreun täHdm pa»
newat, Ia mailina taka mawat.

4Z. Mä wttlä ibminen, Ia Lin-
nan fangi, fyndinm Muistutan muille fan-
geille, Kahleis Linnois olnmlle:

44, Ah! ällät kauwan 'alliko. Tundone
kalwaa andako, Waan nöurpttatat itzenne
Ia tunnustajat syndinns,

45, Andakat kunnia lumalall, Synnin
ja umm woittajall, Ia sanokat niin HTr»
ralle lEsu,ve«, Isan Pojalle,

46. Oi Sinä kiimotttm. Sidottu nau»
lit, ruoffittu; Wiatoin f.ngi lEsu Christ,
Psäst Sielun s»)nniff sitchist.

47. Mtt' wiallisi faligeja, Kuin suwii
kuu»



kulmn sauvoja, OliMMi kyllä kaiwanet,
Sl-inn helweUin wiettellet.'

48. Slll' et ole ketän auttmxi wiel', Eik'
ft'g a myös auta tääll', äiuinylonmielinen
tunnustaa, ja nastoin tahtöns julistaa.

49 Svndins, oikeun «desä Ia lihan
päällc.käyÖesä, Ia todistajain kautta niin
WaMtan tunnustamaan syyn.

50 Se kuin näin tasä tilasa kuole, ei
ole armofti? Eik nöprsst etzi lEsusta, Ei
suingan Hända nähdä saa.

51. Mm' ne on fargit oikiat, loib oi«>
kein svndins ttmdewat. Kuin HERran Ar->
Most Hengestä, Ia itze miilest hywästä.

52. Spdäniisiänsä katumat, Ia tohda»
p< huwat. Ei kaunists!', Eik estele,

Eik paduttansa peittele.
53. Ei todistaja toista siitt' Tarwltze,

Mutta k>.ynclit' Wuodatta »vilpittömästi,
Ia andex anno nöyrästi-

-54. Näin Laki jondist ajele, Ia Evan.
gelium hm!tc!e?, lEsuxenansioo auttamaan
Jumalan Armoon turwamacw.

55. Sen Pyhä Hengi- toimitta, Niille
kuin syndins tunnusta; Ei peljätä heit' kuo,
lenza, lEsuxen Weri wirwoita.

56, Nyt olen päiwän päätellyt, Ia tei-
dän hywäst jatellyt, Rukoilen wielä Juma-
la ! Sido niin perkcl' kahleilla.

57. Ett«i hän enä riiwaisi, Ia helwet<
ti»



tjbin-kandisi, N>in suuris joukos moni.ij
MKHcn ja tvmmon'puolia.

58- Kuin kattis pmkois juoxewat, Pyl>'
yöt ;a päiwät pauhäwat, He> g lläs lEsu
palauta, Ia snnnin iitstä lakautla.

;Z O! lEsu rauhan Ruhtin«-ls.
ai n' meidän Kuningas. Suo Rauha kai'
kel! Ka.,salle> Siunaus Laille.

sd. Wicl Pappimme! O!
ITsn hy!».ä Pcimen su l Ani-' H nqes ä«
la Paiminill', Tääll kai»
hewill'.

61. Nvt ilmat, maat ja ihmiset. Eiä»
wät,, kuolit Kolminaifudill Kor>
kia Ylistys, kiitos kuwi'.

6i!. Tuö?at alati säällä ja
H.nMas lcppumat, Tröus, Neunöns oi
wat lorNati Salatut BuolnloliK vi?lM


