
Neljil

Hengellistä

Wtrlti,
Herätetyn Omantunnon tilasta,

Anders Rreun pojalta wuonns t76g,

Ensimmäinen.
Woi ettän olen eksynyt, ie.

Toinen.
Nyt kiitos kolminaisudell, «

Bolmas.

Ah! rukoil nöyräll spdämmell, ,«<

Neljäs.

Ah mun rakas lefuksen, zck





Ensimmäinen wirsi.
)?hden heräwäisen sielun halusta armon pe,

rään, sekä pääsemiseen encisesr rurhudcsr,
errä n»yös uuden roruden löytämiseen.

W. k. Ah! Herra älä wlhaSsaS,

W- l.

H?oi ettän ö!en eksynyt, Mun synneissän NM
kauwas; Ia Herran tahdott erinnyt, Mailman
turhaS laiwas; M nyt mun tunton soimusta, Mä
hämmästyn sen tuomiosta, m'olen paljon rikkonur.

2. Semähden nöyräst kumarran, Ia huudan
ahdistukses, Ett' olen joutun paulahan, Mailman
huwitukses; Ett' o!en suuri syntinen', Ia Herran
wihan alainen, Am hamasc nuorudeStan.

3. M lEsu joudu awuks tänn, Ennen kuin
perät näännyn, En mitan woi mä Kseslän, Siis
lEsuksen tygö käännyn; Hän on mun johdattaja»
ni, Kaidalla ristin tielläni, Kosk murhen mena
soutelen

4. Ah! Kuin? m 3 olen miläwm, Kaikissa Her»
ran edessä, Ia hywin töihin woimatoin, Ett olen
synnin orja, Sill oman mielen juoksussa, Mä
jouduin kauwas Herrasta, Mailman huwituksissa.

Kuitenkin koska KänMn, Näin Herran v



huokan, Ctt paljon rikkon olen/ Jokaista
käsky wasmn, Niin Herran pyhästä sanasta,
Saan kimi lohdutuksesta, Kosk.silä hengessä etsin.

6. 3äs Kristus minun elämän, Ilmoitetuksi
tule, Ett armost liikru sydämmen, Ia synnin woi<
ma kuolee, Täs runsast kaste wuoiapi/ Sill ar»,
mo teke parhaksi, Jota en itse käsitlän.

7. Suo lEsu armoons pyrkimään, Harmissa
rukouksissa, Ia mailman pois kieltämään, Elsi,
mään tulewaisia, Kuin owat ylhäll Mirvassa, Ia
hcdeimiyin puikahtamat, Kosk armo saapi wallan.

Toinen.
Eläwän uskon kalitta IMsuksen tMqä

löytyy turwan muodosr.
W. ?. Sull lesu unelest nöyrästä, 2c.

kiitos kolminaisudell, Mä kitost weisat mah,'
dan, Hän annoi lewon sydämmell, Ettei minuakuolo kaatan, Sill lesus mli mailmaan, Syntisiä
plös auttamaan, Synnin ja kullon wallast.

2. Se suuri armo jumalan, Kuin lesukseston mlewa, Saa armon tien mus palamaan,
Wai? olin synnis undun, Ab rukoil lesu edestän,
Etten mä enä mielestän, Sun armos mahtasmiscat.

3. Ann armos johdattajaksen Tull' tuli kaidallarmon tiellä, Sä olec mun wirtroituksen, Ann
walos koitta wielä, Ett pelwofaSain eläisin,diimmest sznua kiittäisin, Kuul itänen rakas lesu<



4. Ann Henkes armon kuritus, Mun muistut»
tajan olla, Ann hengestäs myös lohdutus, Etlen
mä eksy tieltä, Joka mun aina taluttais, Ia sil-
lä tawalla johdaccais, Ain wiimein Taiwan ilohon.

5. Mä lesu olen woimaton, Wiel kaikessa hen«
gen työssä, Ia hengellisett toimeton, Paits sinua
joka menos; Muct lesukses on armo uusi, Hän
vn mull mielen huwicus, KoSk häneen itseen mr»
waan.

6 Mutt luonnollinen ihminen, Ei ymmärrä
tätä wielä, Kuin sydän on jlkiwaltainen, Ia elä
lihan tiellä, Ennenkuin hän Herran loman on, Ia
sielu uuten waiohon, on tullut armosc tiellä.

7. Kiitoksen rakkall Isälle, Tuon nöyräll sy»
dämmella, Kuin minua wättelet, Sun su<
lasca armoscas wielä; Sill lesu anm sielulle.
Salatun mannan sydämeen, Ia aucuden tous-
tuksen, Amen.

Kolmas.

I?löskehoittawainen tvaroitus hengellisesti
sururromille,

W. k. Ny surutöin koskns synnistä lakkat, 3e.

w. l.
31h ru?oil Byräll sydämell-nytt Herraa, Ces
saisit oikianLhalun ydden kerran, Sun sydämmes
on kiwen kaltainen, Waikkas lihansa mielessä sen
luulet nöyräksi.

2. Se wäärä luulo saatta monta harhan, Kosk
dma sydämmes aina usko parhain, Siilon hau



joutu kauwas Herrasta, Ia walo kato pojes
sielustas.

3. Ah lesu ammu eksyneitä lampait, Ettei he
enä maka niinkuin rampat, Saastaisessa synnin
myrkyn sumussa, Ia oman mielen turhassa luu-
lossa.

4. Ah hera hera ylös sieluraukka, Waiks
Herran armosco!ec kaukana, Ah rukoil nöyrytetyl
sydämmel, EccäS saisit armon walon Herralta.,

5, Kats lesus rukoili nöyräst ristin päällä.
Myös sinunkin tähres, Kuin niin kewiäst wielä,
Suruttomudessa seurat mailmaa, Ia oman mie>
lens curba haluwa.

ss. Ah'jos sun tumos kerran tuomioll tulisi,
Niins kuitenkin jo hämmilstykses olisit, Mutt et
sä usko momion raskawutta, fentähven et sä kiirm
Herran luon.

7. Ao! ios sun ikawyksensä myös nyt wirkois,
Ett saisit Man armon walon kirkaan, Ia Pyhän
Hengen johdaltajakses, Joka sun tumos ylöshe»
rälläisi.

8. Siis rukoille nöyräst Herralt armo alati
lonk woimast sä oikialle tielle pääset, Ett Pyhä,
Henki smua sacma sille,, Sill ilman häntä sä wä«
syt tiellä.

9. Jos Pyhä Henki ftdämmessös loistas,
Mailman murhet sinust ulos sutstas, Niin murhe
Herran mielen jälkeen, Sinua parannuksen toi»
nmn saattais wiell.



Neljäs.

W. k. MiksiS wiiwpt kauwan ulkon, 'c.

w. l.

MUN rakas lesukseni, Joka minun löysit jäl!,
Kuin niin synnis käärittynä, Makaisin juur kuolion
tiell, Warje! «tei syntinen himo loukais sydämen,
Joka minun pytä pettä, Mmlman myös pauloin
wetä.

2. Niitten seurast minua auta, Kuin on wal-
heessa ja synnin tiellä, Eikä tunne oma sydän
parkaa, Katso aina muitten päälle, Ia weliens
wikoja am' tuomitse, Waan ei
Pecia itsens pahoin aiwan josta sitten joutu sur»
reen waiwaan.

3. Alä rakas Jumalani, Minult koskaan icses
lymytä, Kosk mä olen m.urkeislani, Sanallas
minua wirwoita, Ia uskowim lohduta, Koska
murhe rasictapi! Ia lesuksessa aina kiiniripua,
Jossa on mull' armon lähd.

4. Nm mun rakas ystäwäni, Ala enä wiiwyt»
telle, Ahneus ia synnin aine, Jäätön vois moll
armon tiell, Ellei lesus tullessansa löydäs sinuamakamassa, Ia sun tyhmäin neitseen kansa, E»
roittais sun pois joukostansa

5. Ola anna turhiin menoon, Sinuas syntiin
nukkua, Sil! se surkian elon, Joka sielus Kukutta,
mailman huwimksissa sielu raukka
Sentähden etsi lesust aina, Hän sull Pyhän
Hengens lainna.

6. Jos sä lerusalmin uuden, Esimaun tuntisit,
Niin sä synnin saastaisuutta, Wiriästi wältäisit;



Walitm siellä welsswae, Herrall kiitost uhrawat,
Kuin niin suuren armon antaa, lapsillens myös
ilon kantaa.

7. Siellä esikoiset ynnä Herran armost weisa-
wat, Enkelit myös kaikki tyni, Kolminaisut kiittä»
wät. Ei siell murhe rasita, Eikä sielua wäsytii
Siellä ilo on ja rauha, Herralle 'MoSta alatti
pauhaa.


