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W. k. O! lEsu Christer wiaccin?c.

! Jumal' ole armoinen Mä sangen
9 ) suuri spndinen Olen juur julmasi e»

lanyt, Sielun ja Ruumin lykanyc^
2. Ainian, alammaisehen Helwetin suden

etehen Se. häijp hengi wietteli, Lihan ja
weren petteli.

3. Jo okin neljättä wnotta Wiritin wi-
han walkia Ma nuorun ikä uhraisin per»
keleill mailma seuraisin.

4. Täall jlloxin heidän kantzansa Häjys
ja ilkias halusa Nain yöt ja paiwät kulu»
tin Jumalan Armo tuhlaisin.

;. Ett luow.uin pojes hywäftä Siit' tai»
wallisest ISAstä Tawarans haa»staisin Mun perindöni hukkaisin.

6. Sentähden kaiin kahleisiin Sielun
ja ruumin siteisiin Faugix mä joudun o»
lemaan Pirun ja mailman linnahaan.

7. Täj" Isa minun kiini sai Nyt wa»
sta tunsin hänen tain: Kuin aina huusi
peräni: Kuhungas jmrec lapseni?

8. Woi!



8. Woi! kukasi sun nyt pelastaa, Hel»
wetin pimiäst tornista? Siis rukoil Poi<
kaan lEsusta, Sit teurax tehty Karitzaa.

9. Ah! Kiitos Isän rakkani, Sun neu>
wos edest, apuni, Ctt' sydammes niin läm»
beni Mun kuolen korjan puoleeni.

10. Nyt fangi minä waiwainen Sun
Poikas Ansion turwaillen; longas mull
anoit aldixi, Syndeini maxox täydexi.

11. O! minun rakas Isani, Lepyy ja
wi cantzani, Sa armo olet luwanut, Niill'
kuin sinun on turwannut.

12. Sen lupauxen päässe, niin lEsus
on Sowitcajani, Hän kuoli tähden Gol»
gathas Siin murha >laxos kauhias.

13. Semahden olen iloisan, Sisällisesti
sielusan; Waikk' ulkonaifell muodolla,
Mun syy on alas katzella.

14. Mutt' lEsuxeni armosta En epäil'.
Hengi todistaa, Ett olen armon tunnosa,
Ehk ruumin kuole raudoifa.

15. Woi! alkat sitä sureko, Sukun' ja
tuttun huoliko, Muut Christi weljen, sisa«
ren, Ett himon' on jo kirwehen.

16. Sill' minun mielen', menoni, 3ah«
ton, ajatus, haluni, Pois tääld' on käät«
ty Taiwafeen, lEsuren ilon ijaiseen.

17. Ah! wielä, soisin todessa: Etts' woi,
sit, minu tuulessa, O! mies sä raukka he«
lkuman, Sm kamtas trapuL astuman.

l- Mu»



iB. Mun täyty anda sidotta, Silmäni
kiini niwotta, nyt kirwen alle taipuman,
Ia waston luondo kuoleman.

19. Ah! minä huokan toiwotan, Siis
Jumal Taiwahan, Andakon katu»

muren suli, Sun oman syndeis tähden tuli.
2U. Päall sydammes haurellistn Saat»

takon piston murhen sen, Ettäs tääll armon
ajaja, Ia et helwmn waiwasa.

2i.llkeyttäS nyt itkisit, Perkelen kädest
pääsisit, Nait' muistutan sull todesta, Ah!
<tzi, rukoill' lEsusta.

22. Wiel' ennen kuin ma kumaran, I»
tzen kuolemaan ojennan Nuorukaiset teit' il»
moitan, Pojill ja piikoill muistutan.

23. Ab! alkät te niin pahasti, Mun pe»
räsäni julmasti Synnisa rictais eläkö, Ic»
helwetihin riendakö.

24. Waan palaitkat jo juorusta, Hel»
wetin tulen kohusta, rippukat hartast HER»rasa, Nuoruden ajan waarasa.

25. O! Isät! aitit rakkahat, Mum'
palkollisten haldiat, Katzokat perään tar-
kasti, Lasten ja waken hartasti.

26. Jos itze teij" on olewa, Sydammes
Sielus, tunnosa, Ensixi synnin katumus,
Six' toisex Hengen hallitus.

27. Ett HERran käffyn jälken sitt,
Heill esimerkix taidaisit/Niin yöt ja päiwät
kalum, Ett taiwaas saisit iloita.,

23. Ah!



28. Ah! lEsus itze neuwokon, Teit' hen-Zellänsä walaiffon, Ett tundosanne tunde-
maan Ia Henges itze ustomann.

29. Tulisitte sen huomaman, Kuina' per«
kel wiekas luommomaan, On sukkela silltawalla Kuin naurun leikill jmellan.

?'->. Jos perhellen sen sanotte, Parhan»ne päälle panette, Ain rukouxis HERra-sa, Niin sielunne on rauhasa.
31. Sill muutoin ette ikänä,Saa wältt

tä wihan liekkiä, Mutt' osalliset olttta Syn«
mistä, joit he harjoittaa.

32, Wiel' te mun Isan, Äitini, Weljen,
Sisaren, Sukuni, Hlkät tästedes muryel-
la ja katkeralla itkulla.

33- Mun tähden itzen sulloko, Ia sydän-
dänne rundoko; Andakat HERran hallu,sa Mun sielun olla ilosa.

34, Ah! rukoilkat te Jumala, Kaikki
muuc samall tawalla, Sill koko mailm'
pahudes, On hengellises huorudcs.

35. losa minäitz' waiwainen, Elanyr o<
len syndinen, jong tähden teitä muistutan,
Mun astcleistan waroitan.

36. Sill minä olin ilkia, Ia sydammen
vl' ylpiä, Se ensin mun sai koreuteen,
Ia liha sitte huoruueen.

3?. Näit en poisjätä todella, Maan tay''
tyy teille lawolla, Nuorukaiset nyt sauella'
Naist l«kaikat pois halulla.

33. Ah!



38. Ah! totta kerran todesta, Kaikki ne
paikat kauhista, lois olet' svnnis elänet,
Ia himojanne totellet.

39. Ah! kumga wiekas, kamala, on sa-
lan Kuin syndistä tääll ta«
luira, ain päästä, käsist' jalwosta.

40. Silloin kuin muolla juorette. Eli
kuin Kirkkon tulett, Niin ombi hänen oh»
jansa, Teil' hiuris, otzisa.

41. Ne perkelen on krimunsa, Ia kyllä
korjat suitzensa, Joilla hän aja iloisesi,
wie hslwettin kyll köykäisest.

42 Kaikkia niitä johdacta kuin paällens
ilman tarwetra, Korcun tähden panewat,
Ia nwilma takka ajawat.

43' Mä wielä köyhä ihminen, Ia Lin<
nan fangi syndinen; Muistutan muille fan,
geille< Kahleis Limwis olewille.

44. A,h!,alkät kauwan salliko, Tundow
m kalwaa andako, Waan nöyryttäkat
ihenne Ia tunnustakat syndinne.

AndaklU kunnia lumalall, SyNi
nin' ja pirun woitajall, sanokat niin HER»
lftlle, lEsunell' Isan Pojalle.

46. O! Sinä kiinioiettu, Sidottu, nau«
lit, raossinu; Matoin fangi lEsu Chnst,
Paasi Sielun siteihist.

4?. Meit' wiallisi fanqeja, Kuin ftzwli,
kumm kaiwoja, l)lem,ne kyllä kaiwanet
Siciun helwenin wietttlet.,

43. SH'



48. Sill' ei ole ketan autuaxi wiel', Eik'
fangia myös auca tääll', Kuin ylanmieli-
nen tunnustaa, ja mastoin tahtons julistaa.

49- SyndiNs, oikeun edesa Ia lihan
päälle käydesa, Ia todistajain kamta niin
Waaditan tunnustamaan syyn.

5«. Se kuin niin täsä tilasa kuole, ei
vle armosa? Eik' nöyräst etzi lEsusta, Ci
suingan Händä nähdä saa.

si. Mutt' ne on fangit oikiat oi-
kein syndiils tundewat, Kuin HENran At»
most hengestä, Ia itze mielest hywästä
,52. Oydämestänsä kammat, Ia kohda»
ftansa puhumat, Ei kaunistel', Eik' estele,
Eik' pahmansa peittele.

53. Ei todistajan toisto siu' Tarwitze,
Mutta kyynelit' Wuodatta wilpittömästi,
Ia andex anno nöyrästi.

54> Näin Laki syndist ajele, Ia Evan.
gelium huutelee, lEsuxen Ansioo autta»
maan Jumalan Armon nirmamaan.

55. Sen Pyhä Hengi toimitta, Niille
kuinsyndins tunnusta; Ei peljätä heit' kuo-
lema, lEsuxen Weri wirwoitca.

56. Nytt olen päiwän päättellnt. Ia tei-
dän hywäst jäccellyt; Rukoilen wielä Ju-mala! Sido niin perkel' kahleilla.

57. Eccei hän enä riiwaisi, Ia helmet»Min kandaisi, Niin suuris joukos monia,
Miehen ja mainion puolia.

zs Kuin



58. Kuin kalkkis paikois iuoxewat Pyh'
yör ja päiwät pauhawat, Hengelles lEftl
palautta, Ia synnin tiestä lakauica.

59. O! lElu rauhan Ruhtinas, Siuna
ain' meidän Kuningas Suo rauha kaikell
Kansalle Siunaus onni Laille.

60. Wiel ylimmäinen Pappimme! O!
lEsu hMä Paimen sa! Ann Henges A»
la Paimenill'/ Taäll Seurakundaas kai»
tzewill'.

61. Nyt ilmat, maat ja ihmiset, Elä-
wät, kuollet kappalet. Kolminaisudel Kor>
kia Plistys kiitos kunnia.

62. Tuokat alati lakkamat' Täällä ja
Taiwaas loppumat, Työns Neuwons o-
wat korkiat, Salatut, DuomionS oikiat.


