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W. k. O! lEsu Chrisie wlatoin lc.

v. r.

Jumal' ole armoinen: Mcl
EM » sangen suuri syndl::en Olen juur

julmasi elänet, Sielul, jaRuu-
min lykännyt..

«. Ainian alamaisehen, Helwetin sude»
«tehen Se häijy hengi «Vietteli, Lihan ja
wnen petteli.

3. Jo osan «eljättä wuolca, Wiritin wi»
han walkia, Mä nuorun,ikä uhraisinPer»
keleill, mailmaa fturaisin.

4. Taäll juorin heidän kanaansa, Häiys
ja ilkiäs halusa, Näin yöt ja päiwät lu,
lutin Jumalan Armot tuhlaisin.

5. Ett' luowuin pojes hywästä, Siitl'
taiwallisest ISAstä, Hänen Tawarans
haastaisin/ Mun perindöni hukkaisin.

6. Sentähdsn kaxim kahleisin, Sielun
j« ruumin siteisiin, Fangix mä jouduin o-
leman, Pirun ia mailman linnahaan.

7. Tas' Isä minun kiinni sai,.Nytwa,
sta tunsin Hänen tain; Kuin aina huusi
peräni: Kuhungas juoret lapseni?

s. Woi! kukasi sun. npt pelastaa, H<l»
we»



wttin pimiäsi tornista? Siis rukoil Pot-
taan lEsusta, Sic' «urar tehty Karitzaa.

9. Ah! Kiitos I'änrakkaani, Sun neu-
wos edest, apuni, Ett' niin läm-
beni, Mun kuollen koiran puoleeni.

iu. Nyt fangi min,, wliiwaincn, Sun
Poikas Nnsion tunvailen; longas mull
annoit aldiri, Cyndeini maxox c.^ydexi.

n. O! ml»un rakas Isäni, Lepy ja jo-
wi kanaani, Sä armon olet luwannut,

kuin Sinun on lurwanm.
12. Sen lupauxen päälle, n-in lElus on

Sowitcajani, Hän kuoli tähden GolZa»
thas Sim murha »laxvs kauhias.

>Z. Sentähden olen lloifan, Sisällisesti
sttlusan; Waick' ulkonaijel muodolla, Munsyy on alas kahelia,

14. Mmc' lElurmi armosta En epäil>
Hengi todistaa. Ett' olen armon tunnosa,
hhk ruumin cuole raudolsa.

i;« Woi.'a'lkät sitä sureko, Gukun' ja
tuttun lmolko, Muut Cbristumeljen, W-ren, Ett' hiwolt' on 10 k»rwehen.

1.6. Sill' minun mekn', menoni, Taho
lon', ajmus, haluni, Pois taäld' »n kaat-
tp lEsuxen iloon jjäiseen.

*
.

*

«7- Ah! wiela soisin tuella: EttS woi»
sit minu tuulella, O! Mies fä raukka he-kuma», Sun kaulias traM astuman.

«LE



Mun tayly: anda Dottg, Silm'ni
Wnj niwolta, nyt k-vw?n ale tainnnan,
Ia wastoin luondoo kuolcm3n.

ic). Ah! mmä huokan, toiwotan, Siis
HER a Iu nal Taiwahan, UndakonkAtU'
«nuxen 5,,,n, Sun «main syndeis tähde!», tull.

«0. PM s!)''ämm?s haurellifm, Saat»
takon pistin, murhm sm. Ettäs täsll aro
»non aja a, Ia et helwelin waiwasa.

21, I kennas n t ittistt, Pcrkelsn kädcst
pääsisit, NäK' muistutan sul tsdOa, Ah!
Oi, mkoill' lEsufta.

»2. W:?!' ennen kuin mä kumaran, I-
tzen kuole.naan oiennan, Nu»l,ukaistt teirV
ilmoitan, ja v>i?oiL muistutan.

23, Ah! älkät te »«<> «abastr, Mun pe»'
rssani julmasti Gynnilä rismis eläkö, Iahilwtttibin ri«chM. M

24. Waan porkat jo jiwmsta,
tulen kudusta, hartastHER'csa/ Nuoruden slan warasa.

2?. O! INt. äi'it rakkaat, MlNt'p<lK
Mistei Katzokat pcMn tarkasti/sasten ja w'kt«z harlsfti.

»6. Jos itze ms on Sydäi,.mes
S lns, Enssxi synnin katumus,
O." toift''' Hengen haNKus.

Oss. Kt'HZH<?gn ksstyn Me» sitt, Hett
est-



esimerkix midaisit, Nssn yöt ja päiwät ku-
lulta, sstt Talwaas saisit iloita..

28. Ah! lEsns itze neuwokon, Teit'
Hengellänfti walaiffon, Erc tunnosane tun»
demaan, <a Hcnges itze ustomaan.

29. Tulisitte jen huoraamman, Kuing'
pcrkel wiekas lummomaan, On suckeia sill
Mwalla, Kuin nauru leiklll jutellau.

30. Jos perheen sen sanotte, Parhan
ne päälle' panette, Uin rukouxis HCRra-sa, Niin siel m-e on rmchasa.

zr. SM muutoin ett? ikänä, Saa wält-
tä wiyan liekkiä, Mutt' osalliset oletta Spu<
neistä/ M he lMMttk!.

32. Wjel' te mun JM, Äitini, Wel-
jm, Ei«aren, Cukuni. Alkat testetzes mur-
hetta, Ia katkeraa ntu'!a.

33. Mun tähnn ihem Woko. Ia sy-
dändänne nmdvko; Andskat HENran hal<
lusa Mun sielun olla ilosa.

34. Ah! r>.lkoil?at te Jumala, Kaikki
Muut samall' tawalia, Sill koko mailm'
pahudes, On hengelljLes huomdes.

35- losil minä itz' waiwsinen/ Elänyt
Ol?n <vnd:nen tähden teitä muistu-
tan, Mun affeleistnu waroitau.

36. SiB minä olin ilkiä, Ia fydammen
»l' ylpiä, S-? »fin mun ftli koreuteen, Ia
liha sitte hlMUteen.

37. Näit en poisjattä tsveta, Wa<M täy<
tyy



evy teille lawolla, Nuorukaiftt nyt sanella:
Näist la?atkat pow halulla.

38. slh! totta kerran todesta, Kaikki nt
paikat kauhistaa, lois vlel syunis elänet,
Ia himoianne totsllet.

39. Ah! kuinga wiekas, kamala. On
Satan monell tawalla, Kuin syndistä täall
talulca, ain ' päästä!, käsist, jalwsisia.

40. Silloin kuin muolla juoxette. Eli
kuin K«rcko»n tulette, Niin ombi hänen oh,
jansa, Ttil hnms, towis, otzisa.

4». perkclen on krimun!a, Ia kyllä
kor at juitz nsa, Joilla hän aja il»iscst,wie
helweltin k! il köykäij-st,

42, Kaikkia Mä nhdatta, Kuin pääl,
llens il>nan tarwetta, Koreun tähden pane,
wat, Ia mailma takaa ajawat.

43. Mä wielä köyhä ihminen, Ia kin,
nai fanqi, stndmeu, Muistutan muille fan,
Vtille, Kahleis Linnois olemilla:

44» Ah! älkat sauman salliko, Tundo,
«e kalwaa andaks, Waan nöyryltäkät ihewve Ia tunn «stakat ftndmne.

45. Alidatat kunnia Jumalan, Synnin
§a piru wmttasall, Ia sanokat niin HEr-
ralle, lEsurell,' Isan Pojalle.

46. O! Smä kl motetlu, Sidottu nsw
lit, nwDtt,:; Wwtoiu fangi lEsu Christ,
Pääst synnin sitchist.

4?. Meit' wiatlisii fanZeja, Kui» sywii
kuu>



kuuml kaimoja, Olemme kpllä ksiwanetF
Sielun helwettin wictMl.

48. Sill' ei e kelän autuaxi wiel', Etk'
fangia m. us aum taal', Kuin ylönmielett
tunnustaa. a wastoin tahions julistaa.

49. Smdins, oikcun edesä, Ia Lihan
p<Me>kaydesä, Ia todistajain kautta niin
Waadttan syyn.

52. Se kuin näin täsä tilasa kuole, «i
ole armosa? Eik nöyräsi etzi lEsusta, Ei
suinaan Händä mihdä saa.

51. Mm' ne on Langit oikiat, Istk' oi-
kein sondins mndewat, Kuin HERran Ar«
msst Hengestä, Ia itze mielesi hywästa.

52. Sydämestänsi katuwat, Ia kohda«
siansa puhumat, Ei kaunlstcl', Eik estele,
Ei pahuttansa peittele.

53. E» todistajaa toista sitt' Tarwitze,
Mutta knynelit' Wliodattaa wilplttömästl,
Ia andex auoo nöyrästi,

54. Nain Laki syndist asele, Ia Evan»
gelium huutelee, lEsuren Ansioo ottamaan
Jumalan Armoon turwamaan.

55- Sen pyhä Hengi toimitta, Niille
kuin syndins tunnustaa; Ei peljätä heit'kuo-
lema, lEsuren Weri wirwotta.

56. Nyt olen päiwän päätellyt, Ia tel,
dän hywast iätellyt, Rukoilen wielä Juma-
la! Sido niin perkel' kahleilla.

57. Ettei hän «na riiwaisi, Ia helwet.
.tv



Mn Niin sunris «oukos monla,Miehen ja WHimon,pizoliq.
5». Kuin kaikis packois jiwrewat. PMtyöt i' vaiwät H ng Ms JM,

Mmta,,ls yuniu tiestä lakmta.
59. O! lEsu rauhan Ruwilt!s, Giu<

meidän Kunmg,'s. Su» Rauhq
kaikell Kanmlle, Siunaus omu Laille.

6d. Wiel Wmmämm Papplmme l O!
lEm hywa PaiMN jä! Ann' Hmges P
la, Paimmill', Taäll' Seuwkundaas'kai»
tzewill'.

61. Ny: ilmat, maat ia ihmljtt.
wät, kuolet kapralet. Kolminaisudell Km>
kia ?)listys, kiitos kunnia.

62. Tuokat awii mkkswat'. Täällä j«l
Taiwaas loppumat, TBns, Neuwoss
wat kochm, Salanit Duvmions oikiat.


