
WaroitO

longa
Andreas Liwon, fangm-
desa oltesans, ennsn culn hän sinä' H
päiwana Heinä-Cuusa 1772, tehdyn
cuoleman ncoxen tähden, cuolemmt
rangaistuxen alla käwi, on cöcoonz

pannut, ja nyt hänen halullisen
ppyndöns jalken,pränti^

hm annettu.

HM fiwgi smM u.
Tann' HERra eorwas tallista/ ic, -



5. WKsy.

fangi surkia wa'wa»'nett,SlM

suuri s<:ndinen,ll)i' walitta koll
mahdan; Sill cuoNon kita cauhia, Ia hel-
zvetti iuur lawia, Mun sielun niellä cokee.

2. Woi synnin suru caiwawa. Jota nyt
täytu cauda, Woi mato tuima calwawa/
Cuin sydändäni wHanda: Näin HENranMoainapi, Wihän tulesa poltapi. Ett o-
len Hänen hyliän.

z.Mun nuorudeni Wus suur, On saat-
tanut "mull waiwan; Mun iuominyeini tui,
»nus juur, Lchends paiwät aiwan; Sill weri
maahan' wuoianut, Ia wiattomasti kuohunut,
Bn minun saastuttanut.

4< Ia M wiels itcu suull, Mun surun
kvvneleillä monell muull,

Mun tustan lyhendHisin: Niin euitengin on
laiwaisa, Jumalan costo wihasa, Jota en
wM taida.



5> Ei wiha HERran laitta taäll, Sam-
niulta kyyneleillä, Eik weren wica synnin
sääl, Soivitta omill weri ai,
noastans. On sowindo /uur cohdastans. Jo,
Hon mun sielun turmaa.

6. Tai wirta callis punainen, On sielun
lvirwottanut, Se uhri yancaickinen, On mi-
nun puhdistanut; Ei cuollo ena peliettä, Eik'surma julma erittä, Taida mua lEsurestan.

7. Ma olin kn!l hämmästynyt, Syndeini
täliden eowin, Pelwosan' lähes näändonyt,
Cuoleman sywiin owim: Mutt cosca lEsuS
lähestyi, Ia uscon silmis ilmestyi, Ni/n sie-
lun' ilost hupp'is. »

8 Ah! elämä tai salainen, Cuin lEsure-sa löytö, On wacutns juur suloinen, Sielull'
cuin hänen myöty:Sen usco silloin tuta saa,
Suuresa armon mitasa, Cuin lEsus hänell
coitta.

9. WoillEsu cuingan silmllen, Nvt ft,
dämesän laulan / Etts M laupias mmullen,
Ia päästit synnin paulan, Ivll ol,n cowin
fanZiltu, Ia duulnion aNa lukittu, Pelwosa
wielin aican.

io. Ia ehkä kyllä eytollen, Jo riendäwst
mun pöiwän, Ia wlimeffelle matcallen, Eh-
tiwät edejkaywan; Nijn cuileng' lEsus on
muös siel,Cuin minua tällä rascall tiell, wah,
wista woimallisest.

n. Siis nyt mun rackau Äitini, Ma jä-
tän HERran halduun: Zllä sure mun täh-
teni, EIL vlen äk.st c^atun: Kyll lEsus

ombi



ombi luja muur,' Holhom wchwn sanMsuur, loca ei coscan hyljaä.
12. Mun sucun' ja ystäwäni, läkatt caick'

HENran huomaan; Kyll tulett' cvht' perä,
säm,Rl'emullarauhan suomaan;N!ppucatwann
lEilixes kizn,la walwocat ain' henges nijn,
Ett Cruunun kätke woitte.

13. Sna, Turru, mä myös muistutan, Car-
lamaan synnin teits, nuorucaisi suistu»
tan, Wälttamaän surman töitä: Ai)! pa-

- ranlmxcen ehtikat,. Ia lEsust hartast etzkiit,
Nijn sieluun' kätkette aina.

?4. M-t mielen," hengen ylönnän, Sua
lEsu cumar.aman, Uscon myös kijndiäst kij-
mtau, Sua hartast halajaman, Itz lEsusido Mmani, Ia cruuna myöskin sieluni,

1101 l ijäisell! Amen.


