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W. k. O! IGsu Christe wiatoin )c.

Jumal' ole armoinen: MHsangen suuri syndinen Olen
juur julmasi elänyt, Sielun ja Ruu-
min lykänyt.

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

z. Jo osan neljättä wuotta Wiri-
tin wihan walkia Mä nuorun M
uhraisin perkeleill' mailma seuraisin.

4. Taäll' juoxin heidän kanssansaHäjys ja ilkiäs halusa Näin yöt japäi-
wät kulutin Jumalan Armo tuhlaisin.

5. Ett luowuin pojes hywästä Siit'
taiwaUisest ISAsta Hänen Tawamns
haastaisin Mun perindöni hukkaisin.

6. Sentähdän kaxiin kahleisiin Sie-
lun ja ruumin siteisiin Fangir mä
joudun olemaan Pirun ja mailman
linnahaan.

7. Täs' Isä minun kiini sai Nyt
wasta tunsin hänen tain; Kuin aina
huusi peräni: Kuhungas juoxet lapseni?

8. Woj; kukasi sun nyt pelastaa,
Helwetin pimiäst tornista? Siis ru-
koil Poikaan lEsusta, Sit tsurax
tehty Karitzaa. 9.



9. Ah! Kiitos Isän räkkäni, Sunneuwos edest, apuni, Ett' sydämmes
niin lambeni Mun kuolen korjan
puoleeni.

10. Nyt fangi minä waiwanen Sun
Poikas Ansion turwmllen; longas
niull annoit aldiri, Spndeini maxox
täydexi.

ii. B! minun rakas Isani Lepyy
ja sowi kanssani, Sä armo olet lu-
wanut, Riill' Alin sinun on turwannut.

12. Sen lupQMn päälle, niin lE-sus on Sowittajani, Hän kuoli tähden
Golgatas Sun murha-laxos kauhias.

13. Sentähden olen iloisan, Sisäl-
lisesti sielusan; Waick' ulkonaisell muo-
dolla, Mun syy on alas katzella.

Mutt' lEstlxeni armosta Gn
epäil', Hengi todistaa, Ett olen armon
tunnosa, Ehk ruumin kuole raudoisa.

15. Woi! älkat sitä sureko, Sukun'
ja tuttun huoliko, Muutt Christi wel-
jen, sisaren, Etthiwott' on jokiewehen.

16. Sill' minun mielen', menoni,
Tahton, ajatus, haluni, Pois täald'
on taatty Taiwaseen, lesuxen illon
ijaiseen.

17. Ah! wielä, soisin.todella: Ets'
woisit, minu kuunella, O! mies sä
raukka hekuman, Sun kauttas trä-
putt astuman. 18^



18. Mun tchtä anda sidotta, Sil-
mäni kiini niwotta, nyt kirwen alle
taipllman, Ia waston luondo kuole-
man.

19. Ah! minä huokan toiwotan,
Siis HERra Jumal Taiwchan, An-
dakon katumuxen sull, Sun oman
syndeis tähden tull.

20. Pääll sydämmes haurellisen
Saattakon piston murhen sen, Ettäs
tääll armon ajasa, Ia et helwetin
waiwasa.

21. Ilkeyttäs nyt itkisit, Perkelen
kädest pääsisit, Näit' muistutan sull
todesta, Ah.' etzi, rukoill' lEsusta.

22. Wiel' ennen kuin mä kumaran,
Itzen kuolemaan ojennan Nuorukai-
set teil' ilmoitan, Pojill ja piikoill
muistutan.

23. Ah! älkät te niin pahasti, Mun
Mäsäni julmasti Synnisä rietais elä-
kö, Ia helwetihin riendäkö.

24. Waan palaitkat jo juorusta,
Helwetin tulen kohusta, rippukat har-
tastHERmsaMuorudenajan waarasa.

25. D! Isät! äitit rakkahat, Muutt'
palkollisten haldiat, Katzokat perään
tarkasti, Lasten ja wäken hartasti.

26. Jos itze teis' on olewa, Sydäm-
mes Sielus, iltnnosa, Gnsixi synnin
katumus Sir' toisex' Hengen hallitus.



27. Ett HERran käskyn Mm sitt,
Heill esimerkix taidaisit, Niin öyt ja
paiwät kuluta, Etttmwaas saisit ilosta.

28. Ah lEsus itze ncuwokon, Teit'
hengellänsä walaisson, Ett tundosanne
tundemaan Ia Hcnges itzc ussomaan.

29. Tulisitte sen huomaman,Kuitlg'
perkel wiekas lumlnomaan, On sukkela
sill tawalla Kuin naurun leikill jutelail.

30. Jos perhellen sen sanotte, Par-
hanne päälle panette, Am rukouxis
HERrasa, Niin sielunne on rauhasa.

31. Sill muutoin ette ikänä, Sa
wälttä wihan liekkiä,, Mutt' osalliset
otetta Synneistä, joit he harjoittaa.

32. Wiel' te mun Isän, Äitini,
Weljen, Sisaren, Sukuni Älkät täs-
tedes murhella ja katkeralla itkulla.

33. Mun tähden itzen sulloko, Ia
sydändänne rundoko; Andakat HER-
ran hallusa, Mun sielun olla ilosa.

34. Ah! rukoilkat te Jumala, Kaikki
muut samall tawalla, Sill koko mailm'
pahudes, Dn hengellises huorudes

35- losa minä itzwaiwainen, Elänyt
olen syndinen, jongtähden teitä muis-
tutan, Mun affeleistan waroitan.

36. Sill minä olin ilkiä, Ia sy-
dämmen oli' ylpiä, Se ensin mult sai
koreuteen, Ia liha siite huoruttem.

37. Näit m poisjata todella, Wacm



täytyy teille lawolla, Nuorukaiset nyt
sanella: Näist Maikat pois halulla.

38- Ah! totta kerran todesta, Kaik-
ki ne paikat kauhista, lois olet' syn-
nis elänet' Ia himojanne totellet.

39. Ah! kuinga wickas, kamala, Dn
satan monell tawalla, Kuin syndistä
täälltalutta, ampäästä, käsist'jalwssta.

40. Silloinkuin muolla juoxette. Eli
kuin Kirkkon tulett, Niin ombi hänen
ohjansa, Teil' hiuxis, korwis, otzisa.

41. Ne perkelen on krimusa, Ia
kyllä koriat suitzensa, Joilla hän aja
iloisesi, Wie helwettin kyll köykaisest.

42. Kaikkia niitä johdattakuin pääl-
lens ilman tarwetta, Koreun tähden
panewat, Ia mailina taka ajamat.

43. Ma wielä köM jhminen, Ia
Linnan fangi syndinen; Muistutan
muille fangeille, Kahleis Linnois
olemille.

44» W! älkät kauwan salliko, Tun-
donne kalmaa andako,
kät itzenne Ia tunnustakat syndinne.

45. Andakat kunnia lumalall, Syn-
nm ja pirun woitajall, sanokat niin
HGRralle, lEsurell' Isän Pojalle.

46. O! Sinä kumotettu, Sidottu,
nautit, ruoskittu; Wiatoin fangi IG-
suChrist, Mäst Sielun synnin siteihist.

47> Meit wiallisi fangeja, HM



sywii, tuumi kaimoja, Dlemme kyllä
kaiwanet Sielun helwettin wiettelet.

48. Sill' ei ole ketän autuaxi wiel',
Eik' fangia myös auta tääll', Kuin
ylänmeinen tunnustaa, Ia mastoin
tchtons julistaa.

49. Syndins, oikeun edesä Ia lihan
päälle-käydesä, Ia todistajain kautta
niin Waaoittacm tunnustaman syyn.

go. Se kuin niin tasa tilasit kuole,
ei ole armosa? Eik nöyräsi etzi lE-
susta, Ei suingan Händä nähdä saa.

51. Mutt' ne on simgit oikiat lotk'
oikein syndins tundewat, KuinHEß-ran Armosi hengestä, Ia itze mielesi
hywastä.

52. Sydämestänsa katuwat, Ia
kohdastansa puhumat, Ei kaunistel'
Eik' estele, Ei pahutansa peittele.

53. Ei todistajan toista sitt' Tar-
witze, Mutta kyynelit' Wuodatta wil-
pittömästi, Ia andex anno nöyrästi.

54. Näin Laki syndist ajele, Ia
Ewangelium huutelee, IGsuxen An-
sioo auttamaan Jumalan Armon
turwamaan.

55. Sen Pyhä Hengi toimitta,
Niille kuin syndins tunnusta; Ci hel-
jätä heit' kuolema, IGiuxen Weri
zvirwoitta.

56. Nyt olen päiwän päättellyt,



Ia teidän hywäst jättellyt; Rukoilen
wielä Jumala! Sido niin perker
kahleilla.

57/ Ettei hän enä riiwaisi, Ia hcl-
wettihin kandaisi, Niin suuris joukos
monia, Miehen ja waimon-puolia.

58. Kllin kaikkis paikois juoxewat
Vöt ja päiwät pauhawat, Hengelläs
lEsu palautta, Ia synnin tiestä la-
kautta.

59. D! lEsu rauhan Ruhtinas,
Siuna ain' meidän Kuningas Suo
Rauha kaikell Kansalle Siunaus
onni LaiUe.

60. Wicl ylimmäinen Pappimme!
D! lEfu hywä Paimen Isä! Ann
Henges sila Paimenill', Tääll Seu-
rakundaas kaitzewill.

61. Nyt ilmat, maat ja ihmiset,
Eläwät, knollet kappalet. Koiminai-
sudel Korkia Ylistys kiitos kunnia.

62. Tuokat alati lakkamat' Täällä
ja Taiwaas loppumat, Työns Neu-
wons owat korkiat, Salatut,
mwlis oikiat.


