Muthellinen

Kosta

Pitäjästä
Piika PaimionKylästä,

ja

Lowen

tytär,
Helena Jacobin
Joka

Lapsens murhan tähden, Paimion Kirkon nummella,
Parhan mwrudcns ijän tukoisturen
ajalla mestattin,

i 6 p. Heinä Kuusa wnonna 1764,
lohonga bän itzensä niin kuin katuwainen svndinen spdällnllellisella synnin tunnolla
Sinä

3urwamisella

Wapahtajan lEsuren kalliseen ansioon walmistt.
Kaikille suruttomille, pramille ia haureUista
tlamiketta haljoitawaisille tvaloituxtti.
Sen wainajan oman anomisen jällen
Kokonpandu
Thomas Ragwaldin Pojalda.
Wasasa, PMdstty konbicerilHH.

W. k. O! lEsu Christe wiatoin <e.
Jumal ole armoinen: Mä sangen
OA l suuri
syndynen Olen juur julmast e,

lät yt, Sielun ia Ruumin lytänyt^

2. Aiman alammaisehen Heiwetin suden
etehen Se häijy hengi wietteli, Lihan j»

weren petteli.

osan

neljättä wuotta Wiritin wk
~ Jo
Kan walkia Mä nuorun ikä uhraisin per,
keleili mailma seuraissn.
4 Tääll iuozin heidän kansiansa HHjyi
ja ilkiäs halusa Näin yöt ia päiwät tu«
lutin Jumalan Armo tuhlaisin.
5. Ett luow.uin pojes hnwästä Siit' tai»
wallisest ISAstä Hänen Tawarans hae»,
ssaisin Mun perindöni hukkaisin.
6. Sen tähden kaiin kahleisin Sielun ja
ruumin siteisiin Fangix mä joudun ole«
maan Pirun ja mailman linnahaan.
7. 3<ls' Isä minun kiini sai Nyt wa»
sta tunssn hänen tain; Kuin aina huuli
peräni: Kuhunqas iuoret lapseni?
8.

Woi! kukast

sun nyt pelastaa, Hel<

tornista? Siis rukoil Ooi<
kaan lEsusta, Sit tturae tehty Karitzag»
wetin pimiclst

H.

wos

An! Kiitos Isän rakkani, Tun nsu«

edes, apuni, Ett' sydämmes niin
lsmbent Mun kuolen korjan puoleeni.
ia. Nyt fangi minä waiwainen Stm
Ansion turwaillen; longas mull
Poikas
anoit aldiri, Syndeini maxox tandexi.
il. O! minun rakas Isäni, Lepyy i«
wi kantzani, Sä armo olet luwanut,
Niil!' kuin sinun on turwännut.
il. Sen lupauM päälle, niin lElus
on Sowittalcmi, Hän kuoli tähden Golgathas Siin murha-laM kauhias.
»;. Sentähden olen iloisan,
Sisällisesti
Ansan; Waikk' ulkonaisen muodolla,
Mun syy on alas katzella.
Mutt'lEiuxem armosta En epäil',
Henqi wdissaaa, Ett olen armon tunnosa,
Ehk ruumin kuole raudoisa.

,s. Woi! älkät sitä sureko, Sukun' la
tuttun huoliko, Muut CorNi weljen/ sisä»
«n, Ett Kiwott' on jo kirwehen.
,6. SiU' minun mielen', menoni. Ta)«
ton, ajatus, haluni, Pois tääld'on täät«
tv Taiwaseen, lEsuren ilon ijäiseen.
,?. Ahl wiels, soissn todella:
sit, minu kunlella, O! mies sck raukka hei

luman/ Sun kauttas

trapull

astuman.

«8- Mun täyty anda ssdotta, Silmäni
kiwi niwotta, nyt kirwen alle taipuman,
Ia waston luondo kuoleman.
,9 Ad.' minä huokan toiwotan, Siis
HERra Jumal Taiwahan, Andakon katu»
muxen sllll, Sun oman syndeis tihden tull.

Pääli
takon piston murhen

sydämmes

20.

mon

ajasa,

hamellisen

Saat,

sen, Ettäs tääll

Ia et helwetin waiwasa.

ar,

Ilkeyttäs nyt itkisit, Perkelen kä.
pääsisit,
Näit' muistutan full todesta,
deff
Ab! etzi, rukoili' lEsusta.
21.

22.

tzen

Wiel' ennen kuin mä kumaran, I»

kuolemaan olennan Nuornkaiset

ilmoitan, Pojill ja piikoill

muistutan.

Ah! älkät te niin pahaftl, Mun
peräsäni julmasti Svnniss rietais eläkö,
Ia helwetihin riendäkö.
24. Waan pal«itkat jo juoxusta, Helwe»
tin tulen kohusta, rippukat hartast HER»
2?.

rasa, Nuoruden

ajan

waarasa.

25. O! Isät! Hitit rakkahat, Muut'
palkollisten haldiat, Katzokat perään tar»
kasti, Lasten ja wäken hartasti.
26. Jos itze tels' on olewa, Sydämmes
Sielus, tunnosa, Ensizi synnin katumus/
SiL' toisex Hengen hallitus.

M HERran tMnn jalken sstk,
estmerkix
Niin nö? ia päi»
HMkaluta, laivaisit,
Ett taiwaas saisit llolta.
M
!8. Ab.' lEsus itze neuwokon, Teit'
hengellänsä walaiffon, Ett limbojanne
lundemaan Ia Henqes itze uffomann.
2p. Tulisitte sen huomaman, Kuinq' per«
lel »viekas luommomaan, On sukkela sill
tawalla Kuin namun leiki!! iutellan.
Zo. Jos perheUen sen sanotte. Parnan»
ne päälle panette, Am rllkouzis HERra,
sa, Niin sielunne on rauhasa.
zi. Sill muutoin ette ikänä, Saa w<s!t«
lä wivan liekkiä, Mutt' osalliset oletta
2?.

Synneistä, joit he harjoittaa.

3'. Wier te mun Isän/Mini, We!<
jm, Sisaren, Sukuni, Alkät tästedes
murhella ja katkeralla itkulla.
, ;;. Mun tähden itzen sulloko, Ia sy<
tsndänne rundoko; Andakat HERran

hallusa Mun sielun olla ilosa.
34. Ah! rukoilkat te Jumala, Kaikki
muut samall tawalla, Sill koko mailm'
pahudes, On hengellises huorudes.

N. losa minä itz' waiwainen. Elänyt
olen snndinen, long tehden teitä niuistu,
tan, Mun asteleistan waroitan.
36. Sill minä olin ilkiä, Ia syvämme»!
ol' ylpin, Se ensin mun sai koreuteen,

Ia liha sitte huorutteen.

37. Näit en voisiätH todella, Waa„
täytyy teille lawolla, Nuorukaiset m,

sauelia: Näist lakaikat pois Kalulla.

«

;8. Ah! totta kerran todesta, Kaikki
paikat kauhista, lois olet' synnis elänet,.
himojanne totellet.

Ia

"

3Z. Ah! kuinqa «viekas, kamala, on
tan monell tawalla, Kuin syndistä M
talutta, ain päästä, käsist' jalwosta.
>,
muolla
Silloin
kuin
illorette.
Eli'
4<-.
kuin Kirkkon tulett, Niin ombi hänen.
ohjansa, Teil' hiuris, korwis, otzila.
41. Ne perkelen on krinnmsa, lakM
sorjat smtzensa,

Joilla hän
kölckiisest.

aja

ilcisch

wie helwenin
42. Kaikkia niitä johdatts kuin päälleni
ilman tarwetta, Koreun tähden panewat,
Ia mailma takka ajawat.
tyll

4;.

Mä wielä köyhä ihminen,

Ia M V

nan fangi syndinen; Muistutan muilla

fangeille, Kahleis Linnois olewiUe.
44. Ah! aitat kauwan salliko, Tundon,
ne kalmaa andako, Waan nöyryttM
jtzenne Ia tunnustakat sondinne.
4s. Andakat kunnia lumalall, Snn<!

nin la virun woitajaU, sanokat niin HER»!

lEsuxeil' Isät, Poialle.
46. O! Sinä kiiniotettu, Sidottu, nau>
lit, raoffittu; Wiatoin fangi lEsu Chch,

ralle,

PM Sielun sittihist.

47. Mit' wialliss fangeja, Kuin sywn,
l<llumi kaimoja, Olemme kylU käiwanet
.sielun helwettin wiettelet.
l 48. Sill' cj ole ketä», autuazi wiel', Eik'
»jl>M myös auta tciäll', Ku,n vlcknmieli,

nen tmwussaa,

ja mastoin tahtons juljstoa.

,

4?. Snndins, oikeun edesa Ia lihan
'Me kckydesä, Ia tsdistajain kautta niin
Vagditan tunnustamaan syyn.
,o> Se kuin niin M tilata kuole, el
,le armola? Eik' nöyrast etzi lEsusta, Et

'

,

'

saa.

tingan Händcl nshdck
s>. Mutt' ne on fangit oikiat lolf' oi<
!<in syndius tundewat, Kuin HERran

llrmost hengestä', Ia itze mielest hvwDck.
katumat,
kohda<
s-. Cndamestilnstl
puhumat,

siansa

Ei kannistel', Eik' estele,
W' pahutansa peittele.
53. Ei todistajan toisto sitt' Tarwitze,
Uutta kyynelit' Wuodatta wilpittömDi,

Ia andex anno

nöyrästi.

Nsin Laki syndist ajele, Ia Cwan<
Bum huutelee, lEsuxen Ansioo autta»
inaan Jumalan Armon turwamaan.
5;. Sen Pyhs Hengi toimitta. Niille
uin syndins tunnusta; Ei peljstä heit'
luolema, lEsuren Wert wirwoitta.
fi.

56. Nytt olen päiwän väättellyt,

Ia

Mn hywD jättellyt; Rukoilen wielcl
2uwla! Sido niin pnkcl'kahleitta.

57. Cttei hän encl riiwaisi, Ia hellvel,
tisiln kandaisi, Niin suuris joukos monla,
Miehen ja waimon puolia.
58. Kuin kalkkis paikois juorewat M'

yöt ja päiwät pauhawat, Hengelles IW
palautta, Ia synnin tiestä lakautta.

59.0.' lEsu rauhan Ruhtinas, Siun»
oin' meidän Kuningas Suo rauha kaikell
Kansalle Siunaus onni Laille.
6c?. Wiel ylimmäinen Pappimme? O!
IMI hywä Paimen sä! Ann Henges A<
la Yaimenill', TäciU Seurakundaas kai.

tzewill'.Nyt

ilmat, maat ja ihmiset, Ell<
si.
wät, kuollet kappalei. Kolminaisudel M»
kia Z)!istys kiitos kunnia.
6;. Tuokat. alati lakkamat' Täällä j«
Taiwaas loppumat, Työns Neuwons e»
wat korkiat, Salatut, Duomions oM

