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W. k. O! lEsu Christe wiatoin lc.

Jumal'ole armoinen- Mä sangenV juuri syndinen Ol«n juur julmasi e-
länyt, Sielun jaRuumin lykännyt.

2. Ainlanalam,ttal!e!)m,Helwtt!n suden
ttchen Se häijy hengi Mitteli, Ljhanja w«>
ren pemli,

3. Jo olan neljättä wuotta, Wiritin wi«
Kan walkia, Mä nuorun ikä uhraisin ptt'
keleill, mailina seuraisin.

4. TäMjlwrm heioän kansiansa, Hcljys
ja iltiäs Hallisa/Näin yöc ia päiwät ku»
lmtn Jumalan armot luhlaiiin.

5. Ett' luoduinpoies hywästa, Siitt' tai»
wallist ISAsta, Hällin Tawaras haa»ssaisin Mun painooni hukkaisin,

6. Semähdm kapiin kahleisiin/Sielull
ja ruumin siteisiin, Faiigjr mä jouduin o,
l«maan, Pirun ja mailman linnahaan.

?. Täs I<ä minun kiinni sai, Nyt wa,
statunsin hänen tam; Kuin aina huusi pl<
räni: Kuhut>ga« iuoret lapseni?

ii- Woi! tukasi sun nyt pUasta, Hel.
wtt



wet!Npi«lästlornlsta?Sii'srukoilPolkaa«z
lEsufta, Sitt' tenrar tehw Karitzaa.

9. Ah! Kiitos Isän rakkaani, Sun n«u«
wos «d'st, apuni, Ett' sydämmes »iin läm»
biin, Muu kuollen koiran puoleeni.

io, Nyt fangi minä waimainen, Sun
Poikas Ailsion turwaillen; ongas mull an-
non aldiri, Syndeine marox täydexi.

11. O! minun rakas "fani Leppyja so«
wi ka itzani, Sä ärmon olet luwannut,
Niill' kuin sinun on turwannut.

12. Sen lupauxen päälle niin "Esus on
Sowittajani,Hän kuoli tähden Golgachas
S in murhelaxps kaichias.

13. Sencähdin olen lioiftn, Slsälliftsti
sielnsau;Waickulkoinailellmuodolla,Mun,
syy on alas katzella.

14 Mun' lEsuxeui armon En epäill'
Hsngi todistaa, Ett' olen armosta tunnofa,
Ehk ruumin kuole raudoifa.

15» Woi älkät Suknu' ja
luttun huoliko, Muutt Christi weljen,
«n. Ett'hiwott'on kirwchen.

16. Sill' minun mielen', mmoni, Tah-
ton', amtus, haluni. Pois tääld' on käät-
ly Taiwaseen, lEsuxen ilon ijäilecn.

i7. Ah!wiela loisin todclla: Ets.woiste
minu tuuletta, O! V es sä raukka heku-
man, Syn taunas trapull jastuman.

i3. Mm



,8. Mun täyty: anda sidotta, Silmsnt
Mi niwona, npt krwen alle taipuman,
Ia wastojn luondo kuoleman.

19. Ad! minä hcokan, toiwotan, Siis
HERra Jumal Taiwahan, A da?on katu,

sull. Eun oman ftndejs cshden mll.
20 Pääll svdämmeshaurcllis n, Saat-

tako» piston murhen scn, E«äs täall ar-
mon aiasa, Ia et he'wetin waiwasa.

21 Ilklyttäsnyt itkisit, Perkele» kad> st
pääsisit, Näit muistutan <ull todista, Ah!
<tzi, rukoil' lEsusta'

,» «

22. Wiel ennen kuin mä kumarran I»
hen> kuolemaan ojenan, Nuorukaiset leit'
llmoilan, Poill ja plikoil muistutan

23. Ah! ällät te niin pahasti, Mun pt-
tsläni julmasti Synnjsä rietas eläkö, Iahelwettin riendakö.

24. Waan palaisit jo juoxufta, H«!w«»
tinnNen kohdusta, R-ppukat hariast HER<rasa, Nuoruden ajan waärasa.

» «

25. O! Isät! Hitit rakkahatMuut'pal-
kollisten haloiat, Katzokan perään tarkasti,
Lasten ja wsken hartasti.

26. losihe teis on olewa, Sydammes,
Ei lus, wnnosa, Ensixi synnin katumus,
Cix' tvistf' Hengen hallitus,

27. En' HERran täffpn.jälktn s«t, Heill
«fie



«simirkir taidaifit, Niin yöt is päiwät?u»
lutta, Ett Taiwaas saisit iloita.

38. Ah! lEjusitze neuwokon,Teil'Hen«
gelätisä walaiffon Ett mnnosanne tunde-
maan, Ia Henges itze ussomaan..

29, Tulsille sen hnomaman, Kuing'
perkel wiekas lummoma.ln, On sukkela sill
lamalla Kuin nauruu leikill jmellan.'

30, Jos perh llen stn sanotte, Parhaiie
päälle panette, Am rukouris HERrasa,
Nin sielunne on rauha/a.

31, Sillmumoin ette ikänä, SaawälttH
wlhan liekklä, Wutt' ofMsel oleua synnei-
stä, joit h« harjoittaa.

32 Wttl' te mun Mini Wcl»
jen, Sijakin, Sukuni, AIM tästedes mur«
HM, ia kaaralla itkulla.

33. Mun lähden itzen susssko, Ia sydän»
HHuntrundoko; A« datatHERran hallusa,
Mun sielun olla ilosa'

34. Ah.' rukoilkac ts humala, Kaikki
mm sa, all'tawalZc>, SiN koko ma!lm' pa«
hudls, On hengiNises buyrudtS,

35. losaminä ltz wanvainen<, Elänyt O-
len f, nolnen, long tähden tsitä muistutan,
Mun astUtistan wa?oilgan<

36. Sill minH olin iikiä, Ia sydämmez,
ol' ylpick, ersin mun sai koreuteen, Ialiha si-le wrkmesn.

37. Räii cn ZoisM todella, Maan täy»



tyy teille lawolla, Nuorukaiset nyt sanella:
Näist lakatlat pois halulla

38. Ah! totta kerran todesta, Kaikki n«
pcmac kauhista, olet'synnis elänet.
Ia himmoianne toeeNet.

39. kamala, On Sa«
tan msnell tawalla, Kuin sondista Mli ta«
lutta, aiu päästä kästst, jalwosta.

40. Silloin kuin muolla iuoxelle, Ell
kuin Kirkkon tuleua, Niin ombi hänen oh»
jansa, Teil hiuxis, korwis, otzisa.

4«. Ne perkelezzou krimunsa, Ia kyllä
?ori6t suitzensa, Joissa hän aja iloisesi/,wie
hzlwettin koll köykäiszst.

42. Kaikkia niits jolMtta.Kuinpäällens
ilman tarwma, Korsun tähden panewctt.
Ia mailma taka ajawat.

43. Mä wielä köyhä ihminen, Ia 3in»
nan fangi, synomen Muistutan muille fan»
geille, Kahleis Linnois olemille:

44. Ah! alkät kanwan ftlliko, Tundone
ka!wa.i andako, Waan uöyrynäkät itzenne
Ia tunnustakat syndinne.

4;. Andakat kunnia lu/Mall, Soail»
japirun woittaZall, sanokat niin HEr»
Me, lElnrlll, Pojslle.

46. Oi Sinä kiinioteltu, Sidottu nau-
tit, ruoskittu; Wimoin fangi lEsu Chr-st,
Pc äst Sielun synnin sitehist.

4?. Meil' wiaW fangeja, Kuin sywii»
kuu'z



kmlmi kaimoja, Olemm kyllä kmwatm,
Sielun helwtttin wiettclet

48 Sill' ei autuaxi wiel', Eick'
saiga mnös «u a cääll, Kuinylönmielinm
tunnustaa, ja wastoin tahtons inlistaa.

49. Syndins, oikeull tdesä Ia lihan
päälle käydesä, todistajain kautta niin
WaaditKN tunnustamaan syyn.

50. Se kuin niin täsä tilasa kuole, ei
ble armosi? Eik etzi lEHlsta,Ei
suingan Händä nsddä s<za.

51. Muctne on fangit oikeat, lotk' oi»
kcin syndins lu:.dewat, Kuin HERran Ar-
mosi IMgW, Ia itzz mielist hywastä.

52 Sydämestsnsa katumat, Ia lkohda»
siHnla puhumat, Ei kaumstll', Eitestcle,
Eik pahunansa peittele.

53. Ei.todistajan toisto sitt' Tarwitz:,
Mutta kyynelit' Wuodmta wilpiiomästi,
Ia cmwr anno nöyrästi

54. Näin Laki svnHist ajele. Ia Evan-
gliuln hutelee, lEsuxenAnsiooauttKmaatt
Jumalan Armoon turmamaan.

55- Sen Pyhä Hengi toimitta, Nille
tuin syndins tunnustat EipMtä hett'kuo»
Kma, lEsuxen Weri wirwoila.

zs.Nyt olen pZiwän päätellyt, Ia tti«
jäullyt, Rukoilen. wielstluma,

la! Sdo niin verkel' kahleilla.
57. Eltti hän ttlä riiwaist, Ia helmet-

TI.



tikin kandaisi, Niin suuris juokos nnnia,
Mielen ja waimon-puolia.

58. Kuin kalkkis paikols juoxewae,Pyh'
yöc japäiwat p whawac, H<ng,lläs lEsupalauta, Ia synmn tiestä iakautta.

59 O! lEsu rauhan Ruhtinas, Siuna
<lin, meioän Kuningas SuoRauha taikell
Kansalle, Siunaus onni Laille.

6c> Wul ylimmäinen Pappimme! O!
lEsu hywa Paimen sä! Ann Henges A»
la Pailnenill', Tääll Seurakunoaas kai»
tzewilt'.

61. Nyt ilmat, maat ja ihmiset Elä»
wät, kuolet kappallet. Kolminaijudell Kot-
kia Ylistys kiitos kunnia.

62. tuokac aiui lakkamat' Täällä ia
Taiwaas loppumat', Työns Neu rönsy»
»val korkiat, Salan.! Dliomions oikiat.


