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W. k. O! lEsu Christe wiatoin :c.
lmnsl ele armomen; Mä sanlMsuuri syndynen Olen juur julmast

elänyt, Sielun ja Ruumin lykänyt.
2. Ail»ian alammaisehen Helwetin suden

ctehen Se häijy hengi »vietteli/ Lihan
ja weren petteli.

3 Jo osan neljättä wuotta Wiritin
wihan walkia Mä nuorun ikä uhraisin
perkeleill mailma seuraisin.

4- Täsll juorin Heidiin kantzansa HW
M ilkiäi halusa Näin yöt ja pcliwlit lu<
lutin Jumalan Armo tuhlaisin.

5. Ett luowuin pojes hnwästä Siit'
taimallisest ISZlstä Hänen Tawaranj
haastaisin Mun perindöni hukkaisin.

6. Sentshden kaiin kahleisin Sielun
ja ruumin siteisiin Fangix mä joudun
olemaan Pirun ja mailman linnahaan

7. Täs Isa minun kiini sai Nyt M
fia tunsin hänen tain; Kuiu aina huusi
peräni: Knhungai juoxet lapseni?

8. Woi! kukasi suu nyt pelastaa, Hell
wetin pimiäst tornista? Viii rukoil Poi
kaan lEsusta, Vit teurax tehty KariM



Ah! Kiitos Isiln rakkani, Sun new
Voi edest, apuni, Ett' sydcknmes niin
szwbeni Mun kuolen korjan puoleeni

,o Nm fangi minä waiwmnen Sun
Poikas Ansiyn turwaillen; longai mull
,n oit aldiri, Syndeini marox tsydexi.

n. O! miliun rakas Isäni, Leeny ia
ssi Ss crmo olet luwanut/

. M' kuin sinun on turwannut.
» ,! Sen luoauren päälle, min lElus

li, Sowittajnni, 'Hän kuoli tähden Gol»
»zothas Siin murha - laxos kauhias.
» i;, SenMden olen iloisan, SisiiNisesti

Mlan; Waikk' ulkonaisell muodolla,
« Mn syn on alas katzeUa.
« ,4. Mutt' lesureni armosta En epäil,

Hengi todistaa, Ett olen armon Mnnosa,
,z U ruumin kuole raudoisa.

it' is. Woii älkät sits sureko, Sukun'
,j i»tuttun huoliko, Muut Christi weljen,

!>s«en, Ett hiwott' on jo ktrwehen.
in »K. SiU'minun mielen', menoni, Tah,
in!«n, ajatus, haluni, Pois tsöld' on kM«
, tzTaiwaseen, lEsuxen ilon Wseen.
«' « .

If.AK l wiels, soisin todella: Etts' wsi'
ell lil, minu kuuleUa, O! mies sä raukka he'
ohlman, Sun kauttas trapull astuman.

»o,



,8. Mun täyty anda sidotta, Silmslstkiini niwotta, nyt kirwen alle taipuman,
Ia maston luondo kuoleman.

«y. M! minck Kuokan loimotan, Siis
HERra Jumal TaiwaKan.Anoakon kam»
muren su'l. Sun oman syndeis tähden tuli.

20. PHäll haurellisen Saat«
takon piston murnen sen, Ettäs tciätl a»<
mon aiasa, Ia et helwetin wnwasa.

2,. Ilkeyttss nyt itkisst, Perkelen k 5
dest pck<Mt, Näit' muistlltan suli todesta,
Ah! etzi, rukoill' lEsusta.

Wiel' ennen kuin ma kumaran, I,
Hen kuolemaan ojennan Nuorukaiset teit'
ilmoitan, PoM ja piikoill muistutan.

M! <s!kät te niin panasti, Munperasam inlmasti Synniss rietais eläkö,
Ia sielwetihin riendllkH.

24. Maan palaitkat jo juorusta, Hel<
wetin tulen koyusta, rippllkat hartast
HERrasa, Nuoruden alan waarasa.

2f. O! Isat! sitit rattanat, Muut'
palkollisten haldiat, Katzokat perään M»
kasti, Lasten ja wäken hartasti.

26. lositzeteis on olewa, SMmmei
Sielus tunnosa, Enssfi synninkatumus,
SY' toisex Hengen hallituK.



2?. Ett sERran käEyn iälken fitt,
Heil! essmerkir taidaisit, Niin yät ja
Mwät kaluta, Ett taiwaas saisit iloita.

-8. Ah.' lEsus itze nenwokon, Teit'
hmae'!snsä waiaiffon, Ett tundosann<
mndemaan Ia Henaes 'tze uskomaan.

2? Tulisitte sen huomannn, Muina'
verkel wiekas On sukkela
D tawalla Kuin naurun leiki'! iute'l«n.

,??. Jos perhe'len sen sanotte, Par<
Hanne päälle panette, Ain rukouris HER»msa, Niin sselun'!e sn rauhasa.

Si'l muutoin ette ikinä. Saa
wMtä wioan l'ekkis, Mutt' o'all'.set
oletta Synneistä, joit he harjoittaa.
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32. Wiel' te mun Issn,.Mini, Wel«
jen, Sisaren. Sukuni, Wkät tästedes
murhe!!' ji katkeralla itklwa.

Mun tähden itzsn sulloko, so>
bsndänne rundoko; Andakat HERran
hallusa Wun si-lun olla ilosa

M! rukoilfsst te Imnola, Kaikki
muut samall Sil! koko mailm'
pahudes, On henqellises huorudes

zs. lola minä itz' waiwainen, Elänyt
olen snndinen, ,onq tähden teitä muistu-
tan, Mun asteleistan waroitan

?6. SM minä o!'n ilkiä, Ia sodäm«men ol' ylviä, Se ensin mun sai korew
«M/ Ia liha sitte huorutteen.



??, en poisjäts todella, Waan
töncoy t?il!e lan-olla,' Nuorukaiset nyt

UI: Näist lokaikat pois halulla.
Ah! totta kerran todesta, KaiM

ne paikat kauhista, lois olet' synnii
elänet. Ia himojanne totellet.

?y. Ah! kuinga wiekas, kamala, on
satan monell lamalla, Kuin syndistä tääll
talutta, nin päästä, käsist' jalwosta.

4» Silloin kuin muolla iuorme. Eli
kuin Kirkkon tulett, Niin ombi hänen
ohjansa, Teil' hiuris, korwis, otzisa.

41. Ne perkelen on krimunsa, lakollä
koriat suitzensa, Joilla hän aja iloisesi,
wie helwettin kyll köykäisest,

42. Kaikkia niitä johdatta kuin pää!»
lens ilman tarwetta, Koreun tähden pa»
newat, Ia takka ajamat.

4?. Mä mieli köyhä ihminen, Ia
Linnan fanyisondinen; Muistutan muille
fangeille, Aahleis kinnols olemille.

44- Ah! älkat kauwan salliko, Tun»
donne kalwaa andako, Waan nöyryttä»
kat itzcnne Ia tunnustakat sondinne,

45. Andakat kunnia lumalall, Snn<
nin ja pirun woitajall, sanotat niin
HERralle, lEsuM!' Isän Pojalle.

46. O! Sinä kumotettu, Sidottu,
naulit, raossittu; Wiatoin fangi lEsu
Christ, Pääst Sielun siteihisi.



47. Meit' wialliss fangesft, Kuin sywii,
kuumi kaimoja, Olemn.e kyllä kaiwcinet
S>elun helwettin wiettelet

48. Sill' ej ole ketän autuaxi wiel', Eik'
fa ,gia myös auta täM', Kuin ylänmielu
nen tulwussaa, la massoin tahtons julistaa.

49. syndins, oikeun edesä Ia liban
päälle ksydesä, Ia todistajain kautta niin
Waaditan tunnustamaan sonn.

so. Se kuin niin tclsck nlasa kuole- ei
ole armoja? Eik' nönräst etzi lEsusta,
Ei suingan HsndH nclhdd saa.

s». Mutt' ne on fangit oikiatlotk' oi»
kein syndins tundewat, Kuin HERran
Armosi hengestä, laitze mielesi hr.wilstä.

52. Gydckmestllnsa' katumat, Ia koh»
vastansa puhumat, Ei kaunisiel', Eik'
estele, Eik' pahutansa peittele.

s; Ei todistajan toisto sitt' Tarwitze,
Mutta kyyneltt' Wuodatta wilpittömästi,
Ia andex anno nöyrästi.

54. Min Laki snndist ajele, Ia Ewan»
gelium huutelee, lEsuxen Ansioo autta-
maan Jumalan Armon turwamaan.

5?. Sen PohH Hengi toimitta Niille
kuin syndins tunnusta; Ei pelliltä heit'
kuolema, lEiuxen Weri »virmoitta.

s6. Nott olen pcklwsn vsckttellyt, Ia
teidän hywsst jcittellyt; Rukoilen wiels
Jumala! Sido niin perkel' kahleitta.



57. Ettei hsn ens riiwinst, Ia helwtt<
tihinkandaisi, Niin suuris wukos monta,
Miehen ja waimon puolia.

sB. Kuin kaikkis paikois juoxewatPnh'
yöt ja xaulxnvat, Henqelles lEsu
palautta, Ia synnin tiestä lakautta.

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

50. Wiel ylimmäinen Pappimme! O!
lEsu hyws Paimen M Ann Henges
Ala Paimenill', T<M SeurakundM
kaitzewill'.

Ki. Nyt ilmat, maat ja ihmiset, M
wät, kuollet kappalet. Kolmtnaisudel
Korkia Ylistrs kiitos kunnia.

62. Tuokat alati lakkamat' T<l<lll<l ia
Taiwaas loppumat, Tnöns Neuwons o>
wat tortiat, Salatut, Duomions oikiat.


