Muchelllnen

Ero-Wirsi,
Kosta

Piika Paimion

Pitäjästä ja

lowen Kylästä,

Tytär
Helena Jacobin
Joka

Lapsens murhan tähden,

Kirkon nummella,

Parhan

nuorudens ijän

a/alla mestattin.

Paimion

kukoisturen

Sinä 16 p. Heinä Kuusa wuonna 1764.

lohonga

hän itzensa niin kuin katu-

mainen syndinen sydammellisella
synnin tunnolla

Ia

Turwamisella Wapahtajan lEsuxen
kalliseen ansioon walmisti

Kaikille suruttomille, prameille

ja haurellista elä,
mäkertaa harjoittawaisille waroituxcri-

Sen wainajan oman anomisen jälken
Kokonpandu

Thomas
Wastuudest

Ragwaldin po/alda.'

Turusa, Wuonna 1802.
Pländätty Frenckellin Kirja-Prändisä'

W. k. O! lEsu Chrifie wiatoin :c.

Jumal' ole armoinen, Mä sangen

syndinen Olen jmir julmasi clö
npt, Sielun ja Ruumin lykännyt.
2. Ainian alammaisehen, Helwetin
etehen Se häijy hengi wietteli. Lihan ja

suuri

suw

weren

petteli.

tviJo osan neljättä wuotta, Wiritin pw
Mä
nuorun-ikä
walkia,
uhraisin
han
keleill, mailma seuraisin.
4. Tääll juoxin heidän kantzansa, HW
ja ilkiäs halusa, Näin yöt ja päiwät ki>lutin, Jumalan Armot tuhlaisin.
5. Ett' luowuin pojes hywastä, Siitl
taiwallist ISÄSTÄ, hänen Tawma»i
haastaisin, Mun perindöni hukkaisin.
6. Sentahden taxiin kahleisiin, Sielin
ja ruumin siteisiin, Fangif mä jouduin«
lemaan, Pirun ja mailman linnahaan.
7- Tas' Isä minun kiinni sai, Nyt M
sta tunsin Hänen tain; Kuin aina hu«l
peräni: Kuhungas juonet lapseni?
nyt pelastaa, He!
8. Woi! kukasi
wetin pimiäst tornista? Siis rukoil Poikaa
lEsusta, Sit' tturax tehty Karitzaa.
9. Ah>
3.

sun

9. Ah! kiitos Isän rakkaani, Sun neuwos edest, apuni, Ett' sydämmes uiin läm-

beni, Mnn kuollen koiran puoleeni.
Nyt fangi minä waiwainen, Sun
io.
Poikas ansion tnrwailen; longas mull annoit aldixi, (Vyndeini max.or täyden.
11. O! minun rakas Isäni, Lepyn ja
sowi kantzani, Sä armon olet luwannut,
Nlill' kui.i sinuun on turwannul.
12. Sen lnpauren päälle, niin lEsus
on Sowittajani, Hän kuoli tähden GolZathas Diin murha-laaros kauhias.
13. Sentähden olm iloisan, Sisällisesti
sielusan; Waikk' ulkonaisell muodolla, Mun
syy on alas katzella.
14. Mutt' lEsnreni armon En epäily
Hengi todista, Ett' olen armosta tuunosa,
Chk ruumin kuole raudoisa.
,5. Woi! älkät sitä sureko, Sukun' ja
tuttun huottko, Muutt Christi weljen, sisaren, Ett' hiwott' on jo kirwchen.
16. Sill' minun mielen', menoni, Tahton', ajatus,
Pois taäld' on kä,ätty Taiwaseen, lEsuxen ilon ljäisten.
.

i- Ah! wiela soisin todella Ets'woisit
minu tuulella, O! Mies sä raukka
man, Sun kauttas trapull astuman.
18. Mun

18- Mun täydyi anda stdotta, Silmäni
kiini niwotta, Nyt kirwen alle taipuman,
Ia wastoin luondo knoleman.
19. Ah! minä huokan, loimotan, Siis
HERra Jumal Taiwahan, Andakon katumuxen snll', Sun oman syndcis tähden tull.
20. Pääll sydammes hanrelliscn, Saattako» piston, murhen sen, Ettäs tääll ar-

mon ajasa, Ia et Helmerin waiwasa.
21. Ilkeyttäs nyt itkisit Perkelen kadest
pääsisit, Näit' muistutan sull todesta, Ah!
etzi, rukoill' lEsusta.

ennen kuin ma kumaran, Itkuolemaan ojennan, Nuorukaiset teill
zlmoitan, Pojill ja piikoill muistutan.
23. Ah! älkat te niin pahasti, mun pc»
rasäni julmasti Synnisä rietais eläkö, Ia
22. Wiel'

Kelwettihin riendakö.

24. Waan palaitkat jo juodusta HelweRippukat hartast HErtin tulen

wsa,

Nuoruden ajan

waarasa.

O! Isät, aititrakkahat, Muut'palkollisten haldiat, Katzokat perään tarkasti,
Lasten ja wäken hartasti.
26. Jos itze teis' onolewa, Sydammes,
Sielus, tunnosa, Ensixi synnin katumus,

Six' toisen'
27'

hallitus
Ett'HEßran käffyn Mensitt/ Hcill
esiHengen

esimerkir taldalsit, Niin yöt ia paiwät kn<

lutta, Ett Taiwaas saisit iloita.
28. Ah! lEsus itze neuwokon,Teit' Hengcllänsä walaiston, Ett tunnosanne tundemaan, Ia Henges itze uffomaan.
huomamaan, Kuing'
29. Tulisitte
perkel wiekas lummomaan, On sukkela sill
tawalla, Kuin naurun leikill jutellan.
sanotte, Parhanne
30. Jos pcrhellen

sen

sen

päälle panette, Ain rukouM HERrasa,
Niin sielunne on eauhasa.
31. Sill muutoin ette ikänä, Saa wältä
wihan liekkiä, Mutt' osalliset oletta Synneistä, joit he harjoittaa.

Z2. Wiel' te mun Ismi, Äitini, Weljen, Sisaren, Sukuni, Alkät tästedes murhetta, ja katkeralla itkulla.

33. Mun tähten itzen sulloko, Ia sydanbanne rundoko; Andakat HErran hallusa,
Mun sielun olla iloja.
34. Ah! rukoilkat tö Jumala, Kaikki

muut' samall tawalla, Sill koko mailm'
pahudes, On hellgellises huorudes.
35. losa minä itz' waiwainen, Elänyt
olen syndinen, long tähden teitä muistutan Mun affeleistan waroitan.
36. Vill minä olin ilkia, Ia sadämmen
ol' ylpiä, Se ensin sai mun koreuteen, Ia

-

liha sitce huoruteen.
37.

Näit en poisjätä todella, Waan täyTYY

tcisse lawolla, Nuorukaiset nyt sanella:
Naist lakatkat pois halulla.
38. Ah! totto kerra todesta, Kaikki ne
palkat kauhista, lois olet synnis elänet,
Ia himojanne totellet.
39. Ah! kuinga wiekas! kamala! On
Satan monell tawalla, Kuinsyndistä täall
talutta, aill' päästä käsist, jalwoista.
40. Silloin kuin mnalla juonette, Eli
kuin Kirkkoon tulette, niin ombi hänen ohjansa, Teil hiuzls, korwis, otzisa.
41. Ne perkclen on krimuisa, Ia kyllä
korjat suitzensa, Joilla hän aja iloisest,
tfty

Wie hclwettin kyll köykäisesi.
42. Kaikkia niitä johoatta, Kuin päällens ilman rarwetta, Koreun tähden pa»
newat,

Ia mailma taka

ajamat

43- Mä wielä köyhä ihminen, Ia Linnan fangi, syndinen Muistutan muille fangeillc, Kahleis Linnois olemille.
44. Ah! älkätkauwan salliko, Tundone
kalwaa aildako, Waan nöyryttäkät itzenne

Ia tunnustakat syndinne.
45.

Andcckat kunnia lumalall, Synnin
Ia sanokat niin HEr»

ja pirun woittajall,

ralle lEsuxell, Isän Pojalle.
46. O! Sinä k«niotettu Sidottu nau»
lit, ruoskittu; Wiatoin fangi lEsu Christ,

Pääst Sielun
47.

Meit'

synnin

wiallist

sitehist.

fangeja, Kuin sywii
kuu-

kuumi kaimoja, Olemme kyllä kaiwanct,
Sielun helwettin wietteliet.
48. Sill' ei ole ketän auttlafi wiel', Eik'
fangia myös auta tääll', Kuin ylönmielincn

tunnustaa, ja mastoin tahtons julistaa.

49. Syndins, oikeun edesä Ia lihan
paalle-käydesä, Ia todistajain kautta niin

Waaditan tunnustamaan syyn.

Se kuin nain tasä tilasa kuole, ei
ole armosa? Eik nöyräsi etzi lEsusta, Ei
suingan Hända nähdä
51. Mut' ne on fangit oikiat. lotk' oikein syndins tundewat. Kuin HERran Armost Hengestä, Ia itze mielest hywästä.
52. Sydämestänsä katumat, Ia kohdastansa puhumat, Ei kaunistel', Eik estele,
Eik pahuttansa peittele.
53. Ei todistaja toista siitt' Tarwitze,

saa.

Mutta kynelir Wuodatta wilpittomästi,
Ia andex anno nöyrästi.
54. Nain Laki syndist ajele, Ia Evan-

gelium huutelee,
ansioo auttamaan
Jumalan Armoon turwamaan.

55. Sen Pyhä Hengi toimitta, Niille
kuin syndins tunnusta; Ei peljätä heit'kuolema, lEsuzien Weri wirwoica.

56. Nyt olen päiwän päätellyt, Ia teidän hywäst jatellyt, Rukoilen wielä Juma-

la! Sido niin perkel' kahleilla.
Z7. Ettei hän mä riiwaifl',

Ia helmetti-

tihtn kauhaisi, Niin suuris
Miehen ja wa-imon-puolia.

58.

joukos moniZ,'

Kuin kaikis paikois juorewat, Pyh'

yöt ja päiwat pauhawat, Hengellas

lEsu

palauta, Ia synnin tiestä lakautta.
59. O! lEsu rauhan Ruhtinas, Siuna
ain' meidän Kuningas. Suo Rauha kaiket! Kansalle, Siunaus onni Laille.
60. Wiel ylimmäinen Pappimme! O!
lEsu hywa Paimen sä! Ann' Henges ala Paimenill', Taäll Seurakundaas kai-

tzewill'.

Nyt ilmat, maat ja ihmiset. Eläwät, kuolet kappalet, Kolminaisudell Kor-

61.

kia Ylistys, kiitos kunnia.
62. Tuokat alati lakkämat' Täällä ja
Taiwaas loppumat, Tydns, Neuwons 0wat korkiat, Salatut Duomions oikiat.

