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Elo-Wllsl,
Piika Paimion PitäWa
Lowen Kylästä,
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ja
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Sinä 16 p. Heinä Ruusu wuonna 1764,

lohonga hän itzensä niin kuin katumainen
syndinen sydämmellisM synnintunnolla.

Ia

Turwamisella Wapahtajan lEsuren kalliseen ansioon walmisti.ja
Kastille suruttomille, pramäille haurellista
elämäkerta harjoitawaisille waroituxeri.
Sen wainajan oman anomisen jälken
Kokoonpandu
Thomas Ragwaldin Pojalda.
OULUSA,

1323.

Präntätty C. K. Barckin Kirjan-PräntisH.

W. k. O! lEsu Christe wiatoin )c.
Jumal' ole armoinen: Ma
sangen suuri syndinen Dlen
juur julmasi elänyt, Sielun ja Ruumin lykänyt.

2. Ainian alammaisehen Helwetin
suden etehen Se häijy hengi wietteli,
Lihan ja weren petteli.

3. Jo

neljättä wuotta Wiriosan
Walkia Mä nuorun M

tin wihan

mailma seuraisin.
uhraisin perkeleill'
juoxin
Tääll'
heidän kanssansa
4.
Häjys ja ilkias halusa Näin yöt jaM
wät kulutin Jumalan Armo tuhlaisin.
5. Ett luowuin pojes hywästä Siit'

taiwallisestlSAstä Hänen Tawarans
haastaisin Mun perindöni hukkaisin.
6. Sentahdän kaxiin kahleisiin Sielun ja ruumin siteisiin Fangix ma
joudun olemaan Pirun ja mailman
linnahaan.
7. Täs Isä minun kiitti sai Nyt
wasta tunsin hänen tain; Kuin aina
huusi peräni: Kuhungasjuoret lapseni?
8. Woj; kukasi sun nyt pelastaa,

Helwetin pimiast tornista? Siis rukoil Poikaan IGsusta, Sit teurax
tehty Karitzaa.
9. Ah! Kiitos Isän rakkani, Sun

neuwos

edest, apuni, Ett' sydämmes
niin lambeni Mun kuolen korjan

puoleeni.
10.

Nyt fanai minä waiwanen Sun

longas
Poikas Ansion turwaillen;
mullan noit aldixi, Syndeini maxox
taydexi.
n. O! minun rakas Isäni Lepyy
ja sowi kanssani, Sä armo olet luwanut, Niill' kuilt sinun on turwannut.
12. Sen lupauxen päälle, niin lEsus on Sowittajani, Hän kuoli tähden
Golgatas Siin murha-laxos kauhias.
13. Sentähden olen iloisan, Sisällisesti Musan; Waick' ulkonaisell muodolla, Mun syy on alas katzella.
14. Mutt' lEsuxeni armosta En
epäil', Hengi todistaa, Ett olen armon
tunnosa, Ehk ruumin kuole raudoisa.
15. Woi! älkät sita sureko, Sukun'
ja tuttun huoliko, Muutt Christi weljen,sisaren, Ett hiwott' on jo kiewehem
menoni,
16. Sill' minun mielen',
Tahton, ajatus, haluni, Pois tääld'
on kaätty Taiwitseen, lesuxen illon

ijäisem.

'

17. Ah! wiela, soisin todetta: Ets'
woisit, minu kuunella, D! mies sä
raukka hekuman, Sun kauttas trapull astuman.
18. Mun täyty anoa fidotta, Silmäni kiini niwotta, nyt kirwen alle.
taipuman, Ia waston luondo kuole-

man.

Ah! minä huokan toiwotan,
Siis HERra Jumal Taiwahan, An19.

dakon katumuren sull, Sun oman
syndeis tähden tull.
20. Pääll sydämmes hcmrellisen
Saattakon piston murhen sen, Ettäs
tääll armon ajasa, Ia et helwetin

waiwasa.
Ilkeyttäs
21.

nyt itkisit,

Perkelen

kädest pääsisit, Näit' muistutan sull
todesta, Ah! etzi, rukoill' lEsusta.

Wiel' ennen kuin mä kumaran,
Itzen kuolemaan ojennan Nuorukaiset teil' ilmoitan, Pojill ja piikoill
22.

muistutan.
23. Ah! alkät te niin papasti, Mun
peräsäni julmasti Synnisä rietais eläkö, Ia helwetihin riendakö.
24. Waan palaitkat jo juorusta,
Helwetin tulen kohusta, rippukat har-

tast HERrasa, Nuoruden

rasa.

ajan waa-

25.0! Isat! aititrakkahat, Muutt'
palkollisten haldiat, Katzokat perään
tarkasti, Lasten ja wäken hartasti.
26. Jos itze teis' on olewa, Sudämmes Sielus, tunnosa, Ensixiftnr
nin katumus, Sir' toffer' Hengen

hallitus.
27. Ett HERran tästyn jMensitt,
Heill esimerkix taidaisit, Niin öyt ja
päiwät kuluta, Ett taiwaas saisit
ilosta.
28. Ah IGfus itze neuwokon, Teit'
hengellansä walcuffon, Ett tundosanne tundemaan Ia Henges itze usko-

maan.

sen

huomaman, Kuing'
-29. Tulisitte
perkel wiekas lummomaan, On suk-

kela sill tawalla Kuin naurun leikill

jutelan.
30. Jos perhellen sen sanotte, ParHanne päälle panette, Am rukouxis
HERrasa, Niin sielunne on rauhasa.
31. Sill muutoin ette ikänä, Sa
waltta wihan liekkiä, Mutt' osalliset
otetta Synneistä, joit he harjoittaa.
32. Wiel' te mun Isän,, Mini,
Weljen, Sisaren, Sukuni, Alkät täs-

tedes murhella ja katkeralla itkulla.
33> Mun tähden itzen sulloko/Ia
sydcmdcmm rundoko;'Andakat HERran hallusa, Mun sielun olla iloja.
34. Ah: rukoilkat te Jumala, Kaikki
muut samalltawalla, Sill kokomailm'
pahudes, On hengellises huorudes.
35. losa minuitz' waiwainen, Elänyt
olen syndinen, jong tähden teitä muistutan, Mun asteleistan waroitan.
36. Sill minä olin ilkiä, Ia sydammen ol' ylpiä, Se ensin mun sai

koreutem, Ia liha

sitte huorutteen.

37. Nait en poisjata todella, Waan
täytyy teille lawolla, Nuorukaiset nyt
lanella: Näist lakaikat pois halulla.
38. Atz! totta kerran todesta, Kaikki ne paikat kauhista, lois olet' fynnis elänet, Ia himojanne totellet.
39. Ahlkuinga wiekas, kamala, On
fatan monelltawella, Kuin, yndisia tääll
talutta, am päästä, kasisi' jalwosta.
Eli
40. Silloin kuinmuollajuoxette.
tulett,
Kirkkon
Niin
ombi
klun
hänen
objansa, Teil' hiuxis, korwis, otzisa.
41. Ne perkelen on krimunsa, Ia
kyllä koriat suitzensa, Joilla hän aja
iloisesi, nm helwettin kyll köykäisesi.
42. Kaikkia niitä johdatta kuin päal-

lens ilman tarwetta, Koreun tähden
panemat, Ia mailma taka ajamat.
43. Mä wielä köyhä ihminen, Ia
Linnanfangisyndinen;Mmstutanmuille fangeille, Kahleis Linnois olemille:
44. Ah! alkät kauwan salliko, Tundonne kolwaa andako,Waan nöyryteäkl t itzenne Ia tuunustakat syndinne.
45. Andakat kunnia lumalall,
Cynnin ja pirun woitajall, sanotat
niin HERralle, lEsurell' Isan
Pojalle.
46. O! Sinä kiiniotettu, Sidotw,
imulit, ruossittu; Matoin fcmgi IGfu Christ, Pääsi Sielun synnin siteihist.
Meit' wiallisi fangeja, Kuin
symii, kuumi kaimoja, Olemme kyllä
kaiwanet Sielun helwittin wiettelet.
43. Sill' ei ole ketän autuaxi wiel',
Eik' fangia myös auta taall', Kuin ylänmielinen tunnustaa, ja mastoin

tahtons julistaa.
49. Syndins, oikeun edesa Ia lihan päälle-käydesä, Ia todistajain

kautta niin Waaditaan

tunnustaman syyn.

50. Se kuin niin täsä tilasa kuole, ei ole armofa? Cik nöyräst etzi lEsusta, Ei suingan Händä nähdä
Hi. Mutt' ne on fangit oikiat lotk' oikein syn,
dins tundewat, Kuin HERran Armost hengestä,

saa.

Ia itze mielest hywästä.
52. Sydämestänsä katnwat. Ia kohdastansa puhumat Ei kaunistel' Eik estele, Ei pahutanfa peittele.
53. Ei todistajan toisto sitt' TarwiHe, Mutta
kyynelit' Wuodatta wilpittömasti. Ia ander anno
nöyrästi.
54. Näin Laki syndist ajele, Ia Evangctium
huutelee, ICsuxen Ansioo auttamaan Jumalan
,

Armon turwamaan.

55. Sen Pyhä Hengi toimitta. Niille kuin
fyndins tunnusta; Ei heljäta heit' kuolema, ICsuxen Weri wirwoitta.
56. Nyt olen piiwän päättellyt, Ia teidän
hywäst jättellyt; Rukoilen wielä Jumala! Sido
niin perkel' kahleilla.
57. Ettei hin enä riiwaisi, Ia helwettihin
kaydaisi, Niin suuris joukos monia, Miehen ja
waimon-puolia.
58. Kuin kalkkis paikois juoxewat yöt ja päiwat pauhawat, Hengellas lEsu palautta, Ia
synnin tiestä lakautta.
59. O! lEsu rauhan Ruhtinas, Siuna ain'
meidän Kuningas Suo Rauha kaikell Kansalle
Siunaus onni Laille.
60. Wiel ylimmäinen Pappimme! O! lEsu
hywä Paimen sä! Ann Henges Ala Paimenill',
Tääll Seuraknndaas kaitzewill.
61. Nyt ilmat, maat jaihmiset, Elämät, kuollet
kappalei. KolminaisudelKorkia Ylistys kiitos kunnia.
62. Tuotat alati lakkamat' Täällä ja Taiwaas
loppumat, Työns Neuwons,owat korkiat, Salatut, Duomions oikiät.

