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Gnsimmäinen wirsi.
Katumuksesta.

W. k. Ah! HERm älä wihassas j. n. e.

HT osk' johtuu synti mielehen, Joit' on mull' mon-
ta aiwan, loill' tiedän päällen' tuottaneen,

Ijäisen kuollon waiwan: Niin murhe täyttää sydäm-
men, Ia karwaaks joutuu tunnollen entinen elämäni.

2. Woi kuitenk' kunkän pakenen? Tainkaltaisessa
tuskass'; Keneltä apuu hakenen? Sill' omatunto ras-
kaasi' Mua soimaa synnis säastaiseks, Helwetin wai-
wan ansainneeks; Ah! armahd' Jumal' wielä.

3. Jos katson tässä eteeni, Niin äkkään turmel-
luksen, Ia tiedän ett' on helwetti Duomittu rangais-
tuksen, lonk' tiedän synnill' ansainneen, Ia kuollon
kouriin joutuneen Sen ruman synnin kautta.

4. Jos käännyn taani katsomaan Mun entist'
elämääni, Niin murheell' kowall' hawait' saan Ain'
suuri syntejäni, Kuin tehdes maistuit makiaks, Nyt
muuttui't sapeks katkeraks; Woi kuka päästää niistä.

g. Jos katson siwull' puolellan', Mull' apuu hä-
keissäni, Niin näen myöskin olewan Perkeleen wiet-
teljäni, lonk' yllytyksen ottanut Mä olen, ja niin
tuottanut Itsellen tämän tuskan.

6. Jos katson ylös taiwaaseen, Mun Jumalani
puoleen: Hänt' wastaan tiedän rikkoneen, lost' sydä-
men nyt kuolee. Ah! raukka, ettän wihoitin >Pyhän
wanhurskaan Duomarin, Ia hhwintekiäni.

7. Kuitenkin tiedän wielä mull' Yhden, jonk'
puoleen riennän! D lEsu! tykös itku suull' Tulen



ja armoo kerjään: Sull' tunnustan kaikk' rikoksen,
Sä tulit wälimieheksen Minun ja Jumalani.

8. Sä kuolit ristin hirsipuus Mun lunastuksikse-
ni, Ia ftnkin teet, ett' walo uus Jo loistaa silmis-
säni, lonk' kautta waaran hawaitsen, Ia myöskin
Armon istuimen, Weressäs uskon kautta.

9. O Isä armost' anteeks ann' Mun syntin suu-
ret sangen, loill' olen sinun wihoittan'; Siin toiwos
etees lankeen, Ettäs ne.anteeks annat mull', Ia älä
kanssan' oikeull' Käy, Poikas piinan tähden.

10. O Pyhä Henki lohduta Mun suruist' sydän-
täni, Ia pelkoos aina taiwuta, Paranna elämäni:
Sill' oma työ ja apu myös, On turha hengellises
työs, Sentähden apuu kerjään.

11. Nyt kiitos olkoon lumalall', Hän rukouksen
kuuli: Ylistys HERrall' korkiall', Kuin hädäs auk-
sen' tuli. Hän synnin tuntoon minun toi, Armon
ia lohdutuksen soi, lost' woiton-wirttä laulan.

Toinen wirsi.
Uskon tilasta.

W. k. D!,lCsu Knste sä autuuden j. n. e.

lEsu mua opeta rukoilemaan Tall' wiimei-
sell' mailman lopull', Kosk' ajaat sun tulollas

lopetetaan; Dl', lEsu, myös aina mull' saapuill'.
Mä olen kyll' syntinen woimatoinen, Tee, lEsu, mull'
niinkuins teit miehell' mumen, Kuin halwatun wuo-
teella.makas.

2. Hän sydämmest' halasi synnist' päästä, Ia
anteeksi antamust' toiwoi; Ei huollut niin paljo ruu-
mistans säästää, Eik' suuttun tain mailman waiwoin.
Mutt' lEsus, jolt' sairaat kaikk' awun saawat, Hän
paransi sielun ja ruumiin haawat; Ah! katsos kuint'
laupias hän ompi. -



3. Hän holhoo niit' kuin hänen tyköns käywät
Ia syntejäns katuwat kaikki; Hän tekee ett' armon
he käsittäwät, Myös elämät' pitämän raittiist'. Näin
lEsus heilt' synnit kaikk' pojeö kantaa, Ia s)enkensä
Pyhän HM' siaan antaa, Kuin hallitsee heitä täss" elos.

4. Ah katsele lEsu myös minun puoleen, Sä
syntisi ennenkin autit, Kuin tulit ja sielustans pidit
huolen, Niit' taiwaan tiell' käymähän autit; Mä ker-
jään sult' armoo, siis awuks riennä, Sun laupiaat kas-
wos mun puoleen käännä, Ia kuultele minua armost'.

6. Ann' anteeksi jotk' suuret owat, Joit'
olen tääll' tehnyt am usiast', Ia paranna sieluni haa-
wat kowat, Mä rukoilen, lEsu, täst' asiast', Ett's
Isäs kanss' sowitit minua tääll', Mun welkan pois
pyhi Sun kirjastas wiel', Ia armostas te mun wan-
hurskaaks.

6. Ah! puhdist' mun sieluni werelläs nyt, lost'
Sinua rukoilen nöyräst'; Ann' anteeksi armostas syn-
tini syyt, loist' olen kyll' joutunut köyhäks. Wiel'
uskoo, toiwoo ja rakkautta, Mä pyydän sult' lEsu,
ja sydänt' uutta, Ett's armostas annat mull' niitä.

7. Myös wahwist' mun uskon, O! lEsu jalo,
Ett' ansios pääll'.turwaisin aina; Ia sytytä sydäm-
mcen, henkes walo, Sun armos ja woimas mull' lainaa,
Ett' ripftuisin Ilutuudes kiinni täällä, lonkas minull'
ansaitsit ristin päällä, Kosk' sieluni lunastit kalliist'.

8. Wiel' kärsimään ICsus mua wahwistakoon,
Kosk' kiusaus-laaksohon tulen; Ia uskoni wahwaksi
perustakoon, Ett' lapsi hält' ostettu olen; Ett' olisin
uskossa kärsiwäinen, Ia lEsuksen awun pääll' luot-
tawainen/ Sill' se paras neuwo mull' ompi.

9. Aut' lEsu ett' rakastan lähimmäistän, Hall'
hywää, kuin itsellen, soisin; Ia sowinnoll' kohtaisin
wihamiestän, Ett' anteeksi antaa Hall' woisin; Mutt'
mitä tääll' tehdään meilt' pikaisuudes, Mst' älä meit'
rankais wanhurskaudes, Waan armostas nekin ann'
anteeks.



10. Nyt iloitkat kanssani rakkaat kaikki, lotk'
uudesta syntyneet olett', Jo lEsus nyt minunkin sii-
hen laitti, Hän herättää synnissä kuolleet; Iont" edest'
hänt' sydämmest' mahdan kiittää, Ett' lampaitans kait-
see, heist' murhett' pitää, Ia pelastaa synkiäst' korwest'.

li. Siis Jumalat' palwella mahdamme tääll',
Hänt' svdämmest' kiittää myös sangen; Ia uskossa
katsella lEsuksen pääll', Eht" heikot tääll' usiast'
kyll' lankeem'; Hän meillen on mieluinen woimaa tuo-
maan, Sill' sitä kuin hywä on aikoin saamaan, luur'
kankiat ja hitaat kyll' ollaan.

12. Me aamulla unesta herääwäiset, Koht' ru-
koilla mahdamme muistaa, Ett' olisimm' päiwän taas
seisowaistt, Ia wihollist' woisimm'pois suistaa; Sill'
mailma wihaa, ja perkel' kokee, Kosk' meidän tääll'
horjuwaks, heikoks näkee, Sentähden ol' apuna lEsu.

13. Kosk' ehtoo wiel' joutuu ja päiwä laskee,
Niin Jumalaa mahdamme kiittää, Ett' kaikis kuin
sielun ja ruumist' koskee, Hän isällist' suruu meist'
pitää. Ia aamull', ett' olemme rauhass' maanneet,
Ia päiwänkin uuden hält' nähdä saaneet, loll' tvir-
kamm' työt' toimittaa taidamm'.

14. Nyt siunaa, o lEsu! mun kätteni työ, Ia
kaikk' onnettomuus pois estä; Its' waarat ja wahin-
gdt takaisin lyö, Ann' woiman sun armostas kestää,
Mutt' olkoon täss' kuitenkin tahtos sinun, Sä tar-
peet khll' parahin arwaat minun; Sentähden sun hal-
tuus kaikk' annan.

15. Muut sieluni tarpeet mull' anna, Jumal', Sit'
kuin sult' pyydän ja anon; Ia rawitse häntä sill'
pyhäll' sanall', lost' lEsus meit' neuwoo ja sanoo:
Ens etsikäät Jumalan waltakuntaa, Teill' maallista
rikkautt' Jumal' antaa, Ia ruuminne tarpeita kyllä.

16. D Jumala, siunaa myös Esiwaltaa, Ia Ku-
ningast' suurta ja rakast; Pois poistamaan wääryttä
isän maalta, Ett' pelwossas eläisimm' wahwast'. Hall'



pitkää myös ikää ja onnea lainaa, Ett' lewos ja rau-
hassa elämm' aina, Ia jumalisuus meissä wahwist'.

17. Mutt' jumalisuus on mus heikko, wajaa, Sill'
minun tunton mua soimaa, Ia sielulta lewonkin po-
jes ajaa, Niin ettei ol' uskolla woimaa: Mutt' sielu-
ni, luota sun lEsukses pääll', Hän edestäs käynyt
on Golgathan mäel', Kosk piinan ja kuoleman karsti.

18. Mun sydämmen kowuutt' mä walitan wiel',
Ah, etten waan pensiäks lankeis, Kuin minun pois-
eksytäis autuuden tielt'! Ann' lEsu mull' sun Pyhä
Henkes, Kuin ottais pois sydämmen kiwest' kowast',
Ia annais mull' sydämmen uuden, lihast', Niinkuins
itse luwannut olet.

19. Miks olet mun sielun wlel' murheellinen, Ia
saatat tääll' itselles tuskaa; Sill' lEsus on syntisill'
armollinen, Kuin katuu kaikk' syntins ja uskoo, Ett'
lEsukselt' weri wuot' krhydimaassa, Ia edestämm' ris-
tin pääll' Golgathassa, Kats', sieluni, lunasttist' suurta.

20. Wiel' lEsus nyt rukoilee Isää taiwaas, Ia
sydämest' rakas on totta, Kuin ristin pääll' ollessans
waikias waiwas, Niin wieläkin waari meist' ottaa;
Hän anteeksi äntamust' meille anoo, Ia sieluin autuut-
ta aina janoo, Kats' rakkautt' määrätöint' suurta!

21. Ah! älkäämm' siis ajatelko täss' niin, Ett'
Isällä kowa on sydän, Meit' laftsians kohtaan, kuin
rippua kiinn' Ain' Poikansa ansios ftyydämm'. lE-sus Ewangeliumis neuwoo meitä; Myös Isäkin ra-
kastaa itse teitä, Ia Poikans teili' awnksen annoi.

22. Siis eläkämm' Kristuksen uskossa tääll', Kuin
meist' paljo waiwaa on nähnyt, Ia meit' perilliseksi
taiwahan wiel', On piinall' ja kuolemall' tehnyt; Ia
wälttäkämm' syntii, kuin wetää meitä, Sen ijäisen kuo-
leman kauhioi teitä, Joit' uskotoin sielu tääll' käyfti.

23. Näin hurskaasti eläkämm' armon ajaas, Ett'
kunnias kuoleman hetkell', Engel' meidän sielumm'weis iloon taiwaas, Pois mailman pahalta retkelt';
Ain' muistain ett' taiwassa palkka on suur', Mutt'



ijäises itkus ain' rangaistus juur, Kuink' elämä ollut
on täällä.

24. O Kristit'! sen päälle siis ajatus käänn', Ett'
tämän nyt elämän rahdus, Tääll' toinen taikk' toinen
niist' käsitetään: Ia tiedä siit' ett' st-on turhuus, Jos
ruumistas holhoot, kuin kuolewa on, Mutt' sielntzt' et
huoli kuin kuolematoin. D tyhnchyttä, sokeutt' suurta.

25. Wiel' rakkaasti Kristityt neuwon teitä, Kuin
kuollehen uskon pääll' luotatt', Ett' rukoilett' lEsust'
kuin auttaa meitä, Ia Pyhällä Hengelläns tuottaa
Meill' uskon, joll' elo on lEsuksessa, ja lahjat muut'
suuret sill' totuudessa, Kuin walmis on ottamaan
wastaan.

26. Täss' usko ja toiwo ja rakkaus wiel' Dn tai-
wasta suurimmat lahjat, Ia kärsimys lEsuksen as-
kelten, tiet', Kuin uudesta syntyneet saawat. Siis äl-
lämme katsoko muiden päälle, SN' meill' esimerkki
on lEsus täällä, Kuink' elämää käyttämän pitää.

27. Aut' lEsu! ett' uskossa loppuun asti, Näin
kiinni juur' rippuisimm' wahwast'; Ia tuskissa seiso-
maan kärsiwästi, Meit' wahwista lEsu ain' taiwaast',
Kosk' Sanas nyt saarnataan ympär' maata, Waikk'
moni on pahempi pakanata; Meit' syntisi armahd',
o Jumal'!

28. Sun hengelläs walais myös opettajamm', Ett'
wirkansa wiriäst' tekisit; Ia lampaitans hartaasti
kaitsisit ain', Heit' hedelmälliseksi näkisit, la, ettäs
niit' eloos ain' lähetäisit, Kuin sieluja autuuteen kää-
tyks' saisit, Ia taiwaan tiell' käymään heit' neuwois.

29. Ah, tule nyt tyköni Isä, Poika, Ia asu am'
sydämmessäni! Ah, tule nyt tule! sä Henki woipa,
Ia sytytä halamiseni, Ain' sinua suuresti rakasta-
maan, Ia uskon kautt' sinulta kaikki saamaan, Ia
rukous minussa kehoit'.

30. O autuast' sieluu ja ihmisten laöt', losfas,
Kolminaisuus, its' asut! O autuast' ihmist' täss' syn-



tises maas, Kuin taiwaasta hengen on saanut, Joka
hänen henkens kanss' todistaapi, Ett' autuaan ilon
hän armosi' saafti, Ia lEsukselt' kruununkin kauniin.

31. Kosk' aikas, o lEsu! on tänne tulla, Sun
omias ottamaan täältä, Aut' silloin ett' mahdaisin
walmis olla, Ia kuulla sit' suloista ääntä, loll' oi-
kiall' puol' seisowat wirwotetaan: Nyt tutkaat te si-
sälle waltakuntaan, Kuin walmistett' teille on ennen.

32. O sitä suurt' iloo kuin siellä kuuluu, Kosk'
pääsemme näkemään näitä; Sit' Mistä, suloista rie-
mu-humuu, Ia karitsan omia häitä. Siel' woitoksi
weisaa juur' iloissansa, Mun sieluni ylkän lEsuksen
kanssa, Ia kiitost' Hall' ijäti laulaa.

33. Mä Karitsan häihin jo kutsut' olen, Kyll'
aika sitt' pian jo joutuu; Mä riemusta raukeen, kosk'
sinne tulen, En taida mä olla siell' outo: Kosk' lE-sus, mun suloinen ylkämiehen, Mua kädestä taluttaa
sisall' wiimein, Ia kruunulla kruunaa mun pääni.

34. O armo-työt' hywää, kuins lEsu mull' teit,
En sinua kiittää niin taida! Wast' minä ta n äskön
nyt suureksi näin, Ia tarpeelliseksi mull' aiwan; Etts
welkani werelläs maksan' olet, lonk' kautta mä wäb
tän kaikk' pirun nuolet, Kosk' uskossa ripun Sus
kiinni.

35. Mä kiitän siis mielestä nöyrimmästä, Ett's
olet tain autuun mull' ansain'; Ia ylistän sinua sy-
dämmestä: Ann' lEsu sun Henkes mun kanssan',
Kuin rukoilis, kiitäisi minuss' sinuu, Ett's lahjoillas
siunannut olet minuu. Wiel' tulewaist' anon myös
armoo.

36. Jo lopetan weisun sill' lankeis äänen, Ia
kaitaa tiet' kulkemaan lähden; Ah rukoilkaat lEsust'
kaikk' jälkeen jääneet, Ett' tuntisitt' syntinne nähden.
Aut' lEsu mua armossas pysymähän, Ia muitasun hengelläs siihen myös käänn', Sun kunniaksesijäti! Amen.


