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onnetomda aika, lot' olen
käwellyt, Tasi suures alhon

paikas, Eng' ole totellut, NM'.kal-
lita Pyhä pmwii', Eng' Saarna
k luldettnt; Waan annoin edes käy-
dä, Mond' synnin raffaut!

V. 2.

lot' en mmä ensing' luullut^-Ml' tullen tlcttawax, Mutt' sinH
-»ERrg suuri, Kuin työmme katze«

let,



let, M kaicki julki saatat, Ia ittms
tuotat wiel', Sen kautta jynnis mut»
ka, Ia pyydät tunnon tiell'.

Mä' kyllä nuorudestan, Elin siias
taifudes, Ia taydeS synnin juoxus.
Pyrkein ain' edespäin, Kuin Orhi
chötetty, Mun lihan himos riettab
Eng' ketän totellut.

Mun silmän sowaistetw, Ei näl
dä tainnut sitä, Ett' olin kuolio'
lapsi, Ia riensin edespäin, Niin M
ki lawiat' tietä, Ain helwettiin juur
Eik' nähnyt synnin riettaut, Kui
oli minutt' suur'.

V, 5.
Te synnis 'paadutetut, Kuin M

nun taustan' olette, luur' wWst "

koitetut Te tulette Duomioll', C
te wast' nahda saatte, Tain ft



raffaut', lot' te minun kansian'teit'
te, Ia nptt sen tieldäneet.

M/ minnn pahat tekon, Kuin
minä muistelen, Ne teidän kmchan
wietätte, Ini,r' riettast elämän, Te
saatte taäll kytt' salat; Waan mui.
stakat tosin se, Ett' owi lyödään sal-
paan, Kuin wiepi Taiwaseen-

Nyt sslmän äffenawais, Ett'tai-
fin nahda sen, Mun suuret tekon pa<
bat, lotk nyt on edesän, Nyt jul>
ki edes tullet, Tai/ kowa luondoni,
Ett julki täten' lastin, Ia Mn
kuoletin.

Nyt kohta tai mull' nähdan, Kuin
m koll' käypawä, Ett' palkan au,
jaittun saan, luur työni perästä, Ett'
täydy ulos Myda, luur' julki nch°
täwäx, Ia nuorudeni ikää, Täli'ta'
wall' lopettaa. v. 9.



An'andex lEsu rakas, Mun'suu-
»et rikoren, long' kautta tullut' wi
has, Mun päällen hirmuisest, Mrikoin kieldos, Waan armon
Isä wiell, Al' hyljää synnin orjaa,
Kuin kerjä armo suld.

Sa oi' mull Isa rakas, Ach! kah'
muu svdandän, Kuin pa»
kaht', Ach! ole armoinen, Alä hylja
käyhä Pikas, Waan kuule huokau-
x,u, Ia armost andex anna, Mun
suuret rikoin.

O, wrffas HERra lEsu, Mun
päällen armahda, Sitt' olen tuonen
tiellä, Ett' mennä kuoleman; Nut
edeftu on walmis, Kirwes myös te»
rawa, Jok'elämän, nyttleikka, Siis
ole mull' wirwoiws.

Etten ma kuollen surmaa, Taäl
mabda pelM, Wam: WgöS lEsu
turwaan, Ia sielun lähetän, NM
<mnost' tyaös ota, Ia älä rikoxm,
Nyt ma Mnult lm, Waan andexse. v. 13.



Ma nöyrytetyill' polwil', Kansmurhell' sydemmäll', Sun etes ma»han taugeen, Ach! ote armomen,
Sääsi' sielun' pirun luolasi, Ia kor«
ja lahteisan, O lEsulltnunhUomas,
Sun tygös Taiwaseen.v. 14.

Mun Isän, Min rakkat, Kans
Heimolaijent, IMnq' käffyn heitin
takaan', Ia wastoin rikoin niin; Mun
nkoxen ne nnder, Nyt teildä rukoilen,
Ne owat jo teildä kandex, AM mull
soimatk' sitä. v. 15.Waan yletyillä kästlr, KaW nöy-
rall' sydammell', Mun edestän nyt
lassekat,RukouM' hartabilla, Sill'suurell' Taiwan Luojall', Ett' olis
inoinen, Ett' sielun korjais huomaus,
Koff' mahan laffenen.

v. ic>.
Wiell' kaiM' kuin täff näette, Wunsurkea loppuni, Te wisax taste tutkat,

Se on minun toiwoni, Ett syinnn
elämästä, Te itzen' känäisstte, Ialtzen' puhtan' käyttäisitte, Ia jäll' e<talsitte.

V. i7.



v. 17.
Nyt silmän kini sidon, lamahatt

lassen taall'; O! Hurskas HCRra
lEsu, Aläann'munwilpistelt, Wait'
surman' cdess näky, Mun sielun' wnh»
wism, Ettei mull synnin pelko, Täs'
mahdais tauhista.

v. 18.
Waan turwatt' edes astun, Sun

tygöslEsuChrist', Mun synnistmi'
mm puhdist'/ Sitt' kuolen turwallv
sest; Nyt sortu tai mun aauen, Ia
paani kallistan. Ol.lEsu torja hen»
gen, O l lEsu Wapahtajan.


