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Weis. kuin: O! lesu Chrisie wiatoin )c.

! Jumal'ole armoinen: Mä sangen
suuri syndinen Olen juur julmasi elänyt,
SKlun ja Ruumin lyränyt.

2. 2linian alammaisehen Helwetin su-
den elehen ,Se häijy hengi wielleli lihan
ja weren pctteli.

3. Jo osan neljättä wuotta Wiritin
l?ihan roalkia Mä nuorun ikä uhkaisin pcr-
leleill' mailma seuraisin.

4. Taall juoksin heidän kaHanfa Ha-
jys ja ilkiäs halusa Näin yöt ja paiwät
kululin Jumalan Armot luhlaisin.

5. Ett luowuin pojes hywastä Siitt'
taiwallisest Isästä Hänen Tawarans haa-
skaisin Mun perindöni hukkaisin.

6. Sentahden kaksiin kahleisin Sielun
ja ruumin siteisiin Fangiks ma joudun ole-
maan Pirun ja mailmaan linnahaan.

7. Täs' Isä minun kiini sai Nyt wa«
sia tunsin Hänen tain; Kuin aina huusi
peräni: Kuhungas juokset lapseni?

8. Woi! kukasi sun nyt pelastaa/ Hel-
wettin pimiäst tornista? Siis rukoil Pol-
kan lEsusia, Sib teuraks tehty Karitsa.



9. Ah! Kiitos Isän rakkani, Sun
neuwos edest, apunii, Ett' sydämmes niin
lämbeni Mun koule." koiran puoleeni.

iQ. Nyt fangi minä waiwainen Sun
Poikas Ansion tunvailen; longaS mull
annoit aloiksi, Syndeini maksoks täydeksi,
n. O, minun rakkas Isäni, icpyy
ja sorvi lastani,.Sä armo olet luwanut,
Niill' kuin sinun on turwannut.

,12. Sen lupauksen päälle, niin lE-sus on Sowittajani, Hän kuoli tähden
Golgathas Siis murha laksos kauhias.
i 3 Sentähden olen iloisan, Sisilli-

ststi sielusan; Waikk' ulkonaisen muodol-
la , Mun syy on alas katsella.

14. Mutc' lEfukseni armon En epäil',
Hengi todistaa, Ett olen armosta tuntw-
sa, Eht' ruumin kuole raudoisa.

15. Woi? älkät sitä surcko, Sukun'
ja luttun huoliko, Muutt' Chrsii weljen,
sisaren, Ett' hiwott' on jo kirrochen.

i5. Sill' minun mielen', nieno,ni,
Tahton ajatus, haluni, Pois taäld' on
käätty Taiwaseen, lEsuks/n ilon ijäiseen.

i?. Ah! wiclö, soisin todella: Ets'
Msit, minu kuulella, O! mies sä raukka
helman, Sun kautas traputt astuman.



?8. Mun täyty anda sidotta; Sil-
mäni kiini niwotta, nyt kirwen alle tai-
puman, Ia waston luondoo kuoleman.

19. Ah! minä huokan toiwotan, Siis
HERra Jumal Taiwahan, Andakon katu-
muksen sull, Sun oman syndeis tähden, tull.

2<2. Päall' sydämmes haurellisen
Saattakon piston murhc.i sen, Ettäs täall
armon ajasa, Ia et helwctin waiwasa.

21. Ilkeyttäs nyt itkisit, Perkelen kä-
dest pääsisit, Näit' muistutan sull todesta,
Ah! etsi, rukoili' lEsusta.

22. Wiel' ennen kuin mä kumarran,
Itsen kuolemaan ajennan Nuorukaiset
teill' ilmoitan, Pojill ja piikoill muistutan.

23. Ah! älkäl te niin pahasti, Mun
peräsäni julmasti Synnisä rietais eläkö,
Ia helwettihin riendäkö.

24. Waan palaitkat jo juoksusta, Hel-
lvetin tulen kohusta, Rippukat hartast
HErrasa, Nuoruden ajan waarasa.

25. O! Isät! aitit rakkahat, Muut'
palkollisten haldiat, Katsokat perään tar-
siai, lasten ja wäken harkasti.

26. Jos itse teis' on olewa, Sydäm-
mes Sielus, tunnosa, Ensiksi synnin ka«
lumus, Siks' toiseks' Hengen hallitus»



2?. Ett HERran kästyn jälken silt,
Hcill esimerkiks taidaisit, Niin yöt ja päi-
wät kulutta, Ett Taiwaas saisit iloita.

28. Ah! lEsus itse neuwokon, Teit'
hengellänsä roalaiskon, Ett tunnosanne
tundemaan Ia Henges itse uskomaan.

29. Tulisitte sen huomaman, Kuing'
pcrkel wiekas lnmmomaan, On sukkela
sill' tawalla, Kuin naurun leikill' julellan.

3c>. Jos perhellen sen sanotte, Par-
Hanne päälle panette, Am rukoutsis HER-rasa, Niin sielunne on rauhasa.

3r. Sill muutoin ette ikänä, Saa
wälttä wihan liekkiä, Mutt' osalliset olet,
la Synneistä, joit harjoittaa.

22. Wiel' te mun Isän,, Äitini, Wel-
jcn Sisaren, Sukuni, Älkät tästedes
murhetta, ja katkeralla itkulla.

33. Mun tähden itsen sulloko, Ia fy-
dändänne rundoko: Andakat HERranhallusa, Mun sielun olla ilosa.

34. Ah! rukoilkat te Jumala, Kaik-
ki muut samall tawalla, Sill koko mailm'
pahudes, On hengellises huorudes.

25. losa minä its' waiwainen, Elä-
nyt olen syndinen, long tähdM leilä
muistutan, Mun asteleistan waroitan.



36. Sill minä olin ilkiä, Ia sydäm-
men sl' ylpiä, Se ensin mun sai koreu-
teen , Ia liha sttte huoruteen.

3?-. Näit en poisjätä todella, Waan
täytyy teille lawolla Nuorukaiset nyt sa-
nella : Näist lakatkat vois halulla.

38. Ah! totta kerran todesta, Kaikki
ne palkat kauhista, lois olet' synnis elä-
net Ia himojanne totellet.

39. Ah! kuinga wiekas, kamala, On
Satan monell' tawalla, Kuin syidisiä
tääll lalutta, ain' päästä käsist zalwoista.

40. Silloin kuin muolla juokserte, Eli
kuin Kirkkoon tulette, Niin ombi hänen
ohjansa, Teil hiuksis, korwis ocsisa.

41. Ne Perkelen on tirmunsa, Ia
kyllä korjat suitsensa, Joilla hän aja iloi-
sesi, wie helwetlin kyll köykäisesi.

42. Kaikkia niitä Kuin päät,
lens ilman tarwetta, Koreun tähden pa-
nemat, Ia mailma taka ajamat.

43. Mä wielä köyhä ihminen, Iä
iinnan fangi syndinen, Muistutan muille
fangeille, Kahleis linnois olemille.

44. Ah! alkät kauwan salliko, Tun«
done kaimaa andako, Waan nöyryltäkät
itsenne Ia tunnustakat syndinne.



45. Andakat kunnia lumalall, Syn-
nin ja pirun woittajall, Ia sanokat niin
HERralle, lEsuksell län Pojalle.

45. O! Sinä kumotettu Sidottu nau-
lit ruostlttu; Wiatoin fangi lEsu Chrisi,
Pääsi Sielun synnin sitähist.

47. Meit' wiallisi fangeija Kuin sywii
kuumi kaiwoja, Olemme kyllä kaiwanel
Sielun helwettin wietlelet.

48. Sill' ei ole ketän autuaksi Eik'
fangia myös aula lääll', Kuin ylänmieli-
nen tunnustaa, ja mastoin tahlons julistaa.

49. Syndins, oikeun edesa Ia lihan
päälle käydesH, Ia todistajain kautta niin
Waaditan tunnustamaan syyn.

Sv. Se kuin niin .täsa tilasa kuole,
ei ole armosa? Eik nöyräsi etsi lEsu-
sia, Ei suingan Handä nähdä saa.'

51. Mut ne on fangit Mat, lotk'oikein syndins lundewat, Kuin HERran
Armosi Hengestä, Ia itse mielesi hywästä.

52. Sydämcstänsä katuivat, Ia koh-
dastansa puhumat, Ei kaunistel', Eik este-
le, Eik pahutlansa peittele»

53. Ei todistaja toista siit, TarwitseMutta kyynelit' Vuodatta wilpittömäsii,
Ia andeks anno nöyrästi.

54. Nain laki syndist ajele Ia Evan-
gclium huutelee, lEsuksen Ansio autta-
maan Jumalan Armoon turwamaan.



55. Sen Pyhä Hengi toimitta, Niil-
le kuin syndins tunnusta; Ei peljätä heitkuolema, lEsuksen Weri wirwoita.

56. Nyt olen päiwan päätellyt, Ia
teidän hywäst jätellyt, Rukoilen wielä.
Jumala, Sido niin perkel kahleilla.

5?. Ettei hän enä riiwaisi, Ia hel- !
wetlitzin kandaisi, Niin suuris joukos mo-
nia / Miehen ja waimon puolia.

58- Kuin kaikis paifois juoksemat,
Pyh' yöt ja päiwät puhumat Hengelläs le-su palauta, Ia synnin tiestä lakautta.

sy. O! lEsu rauhan Ruhtinas,
Siuna am' meidän Kuningas Suo Rau-
ha kaiket Kansalle, Siunaus onni laille.

60. Wiel ylimäinen Pappimme! O!
SEsu hywä Paimen sä! Ann' Henges
gl,g Paimenill, Täall' Seurakundaaj

kääsemill'.
6i, Nyt ilmat, maat ja ihmiset. E-

lawät, kuolet kappalei. Kolminaisuudet!
Kotkia Plistys, kiitos kunnia.

62. Tuokat alati lakkamat' Täällä ja
Taiwaas loppumat Työns Neuwons owat
korkiat, Salatut Duomions oikiat.


