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Ensimmäinen.
Katumuksesta

W. k. Ahl Herra älä wihassaö.
w. l>

johm symi Mielehen, Joit on mull mon.a
aiwan, AM' tiedän päällen tuottaneen, Ijäijen
kuollon waiwaan: Niin murhe täyttä jydämmen,
Ia karwäks joutuu mnnollen entinen Elämäni.

3. <Woi kuitenk kunkan pakenen? Tainkaltaisessa
tuskas; keneltä apuu harenen? Sill omatunto ras-
kaasi Mun soimaa synnis saastaiseks, Helwetin
waiwaan Ah! armaht Jumal wielä.

3. Jos katson tässä eteeni, Niin äkkään tlw
mellukftn, Ia tiedän m' on helwem Duominu
rangaistukseen, Jonk tiedän synml ansainneen, Ia
kuolion kouriin joutuneen Senruman synnin kamra.

4. Jos käännyn taani katsomaan, Mun entist elä-
määni; Niin murheel kowallhawait saan Ain suu>
ri syntiäni, Kuin tehdes maistuit makiaks, Nyt
muutuit sapeks kalkeraks; Woi kuka päästää niistä.

5. Jos katson siwull puolellan, Mull apuu hä-
keissäni; Niin näen myöskin olewcm Perkeleen
«viettelijäni; Jonk yllytyksen ottanut Mä olen, ja
niin tuottanut Itsellen tämän tuskan.

6. Jos katson ylös taiwaseen, Mun Jumalani
puoleen: Hänt' wastaan tiedän rikkoneen, lost
sydämmen nyt kuolee. Ah! raukka tttän wihoitin
Dyhän wanhurskaan Duomarin, Ia hywimekiälck

7. Kuitenkin tiedän wielä mull <Vhden, jonk
puosten riennän! O lesu! tpkös itku suul Tulen is



armoo kerjän: Suli tunnustan kaikk rikoksen, Sä
tulit wälimieheksen Minun ja Jumalani.

8. Sä kuolit ristin hirsipuus Mun lunastukse?,
stni Ia smkin teecm' walouuslo loistaa silmis-
säni, lonk kaucca waaran hawaicsen, Ia myöskin
Armon istuimen, Weressäs uskon kautta.

9. O Isä armost, anttks ann, Mun fyntin
suuret sangen, IpillV olen sinun wihoittan; Siinwi.
woS etees lankeen, Ettäs ne ameks annat muö,
Ia älä kanssan oikeull Käy, poikas piinan tähden.

10. O Pyhä Henki lohduta Mun suruist sydän-
täni, Ia pelkoos aina taiwucta, Paranna Elä-
mäni: Sill oma lyö ja apu myös, On lurya
Hengellises työs, Sentahden apuu kerjän.

11. Nyt kiitos olkoon lumalall, Hän rukouksen
kuuli: Pliscys Herral korkiall Kuin hädäs aub.
sen tuli. Hän synnin tuntoon minun toi, Armon
ja lohdutuksen soi, lost rooicon wirua laulan.

Toinen.
Uskon Tilasta.

W. f. 0! lesu Kriste sä ?c>
A 1.

lesu mua opeta rukoilemaan TM wiimeM
mailman lopull, Kosk' ajaat sun m!oBas lopmtan;
Ol' lesu myös aina mull saapuill. Mä olen kyll
syntinen woimatoinen Tee lesu mull niinkuins teit
miehell muinen, Kuin halwanun wuorella makais.

2. Hän hnlaisi synnist päästä, Ia
«meksi antamust coiwoi; Ei huollut niin paljo hän
ruumins säästää, Eik suutun tain mailman wai-
woin. Mutt lesus, jold' sairat kaikk' awun saa-
wat, Hän paransi sielun ja ruumin tMwai; Ahl
kmsos kuink laupias hän ompi,.



3. Hän holhoo niit' kuin hänen tyköns käywät Ia
syntejänS kammat kaikki; Hän «kee ett' armon he
käsittäwät, Myös elämät pitämään raittist. Niin
lesus heilt synnit kaikk kantaa, Ia Hengen»
jaPyhän heill' sian ancaa,' Kuin hallitse heitä täs elos.

4. Ah katsele lesu myös minun puoleen, Sä syn-
tisi ennenkin autit, Kuin tulit ja sieluscans pidit huo»
len, Niit taiwan tiell' käymähän saatit; Mä kerjän
sult' armoo, siis awuks riennä, Sun laupiat kaswos
mun puoleen käännä, Ia kuultele minua armost.

5- Ann'anteksi syntin, jotk'suuretowat, Joit olen
tääll tehnyt ain usiaSt, Ia paranna sieluni haawat ko-
tvat, Mä rukoilen lesu täst asiast, EttS Isäs?ans
sowitit minua tääll, Munwelkan pois pyhi Sun
kirjascas wiel, Ia armostas te mun wanhurskaks.

6. Ah! puhdist mun sieluni werelläs nyt, lost
Sinua rukoilen nöyrästi Ann' ameksi armostas syn<
tini syyt, loist olen kyll joumnut köyhäks. Wiel
uskoo, coiwoo jarakkautta, Mä pydän sulc' lesu,
ja fydänt uutta, Etts armostas annat mull niitä.

7. Moös, wahwiSt munuskonO! lesu jalo, Ett
anfios pääll turwaisin aina; Ia sytytä sydiimmeen
henkes walo, Sun armos ja woimas mull laina, Ett
rippuisin Amudes kiini täällä, jynkas minull an-
saitsit ristin päällä, Kosk'> Sieluni lunastit kallist.

8. Wiel kärsimään lesus mun wahwistakon,
Kosk kiusaus laaksohon tulen; Ia uskoni wahwaksi
perustakon, Ett lapsi häld' ostettu olen; Ett olisin
uskossa kärnwäinen, Ia lesuksen awun Mli luot-
tawainen, Sill se paras neuwo mull ompi.

9. Auc' lesu ett rakastan lähimmäistän, Hall hy«
wää, kuin itstllen, soisin; Ia sowinnoll kohtaisin wi-
hamiestän, Ett anrekst antaa Hall woisin. Mutt mitä
tääll tehdän meild pikaisudes, niist älä meit rangais
wanhurskaudes, Waan armostas nekin ann' anteks.

10. Nyt iloitkat kanssani rakkat kaikki, lotk uu-
desta syntyneet olet, Jo lesus nyt minunkin siihen



laitti, Hän heratta synnissä kuolleet; lonk edest häm
sydämmest mahdan kimä, Ett lampaitans kaitsee,
heisc murdett pitää, Ia pelastaa synkiäsc korwesc.

11. Siis Jumalat palwcha mahdamme tääl!',
Häm' sydämmest kiittä myös sangen; Ia uskossa
katsella lesuksen pääll, Ehk' heikot tääl! usiast
kyll langem: Hän meillen on mieluinen woimaa
tuomaan, Sill' suä kuin hywä on aikoin saamaan,
luur kankiat ja himat kyll ollan.

12. Me. aamulla unesta heräwäiset, KohtrukoiK
la mahdamme muista, Ett olisim päiwän laas seiso»
waiset, Ia wihollist moisiin pois suistaa: Sill ma»
ilma wihaa, japerkel kokee, Kosk'> meidän täällhor»,
juwaks heikoks näkee, Semähden o! apuna lesu<
' 13. Kosk ehco wiel joucuu japäiwä laskee, Niin
Jumalat Mahdam myös tiiltä, Ew kaikis kuin
sielun ja ruumist koske, Hän isällist suruu meisr
pitää. Ia amull ett olemme rauhas maanneet. Ia
päiwänkin uziden hali'- nähdä
työt toimitta taidam.

14. Nyt sinua o lesu mun käteni työ, jakaikk'
onneitomus pois, estä Its waarat ja wahingot takaisin
lyö, Ann woiman sun armosms kestä, Mutt
olkon täs kuitenkin tahtos sinun, Sä larpeec kyll pa»
rahin arwat minun; Sentähden haltuus kaikk'-
annan.

15. MIM sieluni tarpeet mull anna Jumal, Sit'
kuin suld' pyydän ja anon; Ia mwitse häntä sill py-
Hall sanall: losc lesus meu neuwoo ja sanoo: Enst
etsikiit Jumalan waltakumaa, Teill maallista rik»
kam Jumal antaa, Ia ruuminne tarpeita kyllä.

16. Q Jumala siuna myös Esiwalma, Ia Kw
ningast suurta ja rakast; Pois poistamaan wääryt»
tä Isän maalta, Ett pelwossas eläisim wahwast.
Hall pitkää myös ikää ja onnee laina, Ett lewos ja

rauhasa eläm' aina, ja Jumalisuus meisä wahwist.
17. Mutt lumalisus on mus htikkh wajaa, Sill



minun tunton mull soimaa, Ia sielulta lewonkin po»
j«s ajaa, Niin ettei ol' ustolla woimaa; Mun. sielu»
ni, luota sun lesukses pääll', Hän edestas käynyt
on Volgathan mäe!, Kosk' piinan ja kuoleman kärst'.

18. Mun sydämmen kowuu' mä walitan wiel, Ah
etten waan pensiär lankeis, Kuin minun poiseksrMis
autudtn lielt'! Ann' I«su mull sun Pyhä Henkech
Ku>n ottais pois sydämmen kiwest kowast, Ia ann>iis
mull sydämen uuden Hast, Niinkuins itft luwan-
nut o!ec.

59. Miks olet mun sielun wiel murhellmen, Iasaamc tääll itselles tuskaa; Sil! lesus on syntisill or-
mollinen, Kuin kaluu kaikk synnnS ja uskoo, Ett le>
sukselc' weri wuot' Kryytimaasa, Ia edestäm Ristin
pääll Golgachasa, Kats, sieluni, lunastust suuna.

30. Wiel nyt rukoilee Isää taiwas, Ia
sydämest rakas on totta! Kuin risin pääll ollescms
waikias Niin wieläkin waari meist otta;
Hän anteksi anramust meille anoo, Ia sielun amuutca
aina janoo, Dats rakkamt' mäarätöint' suurta!

21. Ah! äNm siis ajatelko ms niin, Ett Isällä
koroa on sydän, Meit lapsians kohtan/ kuin rippm
kiinn', Ain' Poikansa ansios pyydäm. lesus Ewan»
keljumis neuwoo meitä; Myös Isäkin rakastaa itftteitä, Ia poiMns teill awuksm annoin

22. Siis eläkäm Kristuksen uskossa tääll, Kuin
meist' paljo waiwaa on nähnyt, Ia meit' perilliseksi
miwahan wiel, On piinall ja kuolema!! tehnyt; Iawältäkäm synti kMwetää meitä, Sen ijäisen kuo-
leman kauhioi teitä, loWskotoin sielM tääll käypi.

23. Näin hurskasti eläkäm armon ajaas, Ett kun»
nias kuoleman hetkell, Enkelr meidän sielum weis i»
loon taiwaas, Pois mailman pahalta retkelt; Ain Mlis»
tain ett taiwasa palka on suur, Mutt ijäises itkus
ain rangaistus juur, Auink'elämä ollut on täällä.24. Q Kristit'! sen päälle siis ajatus käänn', Eu
laman nyt elämän rahdun Tääll tpinen taitt tomn



niist käsitetään: Ia tiedä siit ett' se on turhuus, Jos
ruumisms holhot kuin kuolewa on, Mu«'sielust et
huoli kuin kuolemawin.!O tyhmyttä sokeat fuurca.

25. Wiel' rakkaasti Kristityt neuwoN teitä, Kuin
kuollehen uskon pääll luotat', Elt' rukoi!«t' lesust'
kuin auna Meitä, Ia Pyhällä HenZMns tuotta,
Meill' uskon, joll elo on lesuksesa, ja tyhjät muut
suuret sill' wtudesa, Kuin walwis on ottamaan
wastan.

26. Täs usko ja toiwo jarakkaus wiell' On Tai-
wasta suurimmat lahjat, Iakärsimyslesuksen askel»
un tiell; Kuin uudesta syntyneet saawat. Siis aikam-
me katsoko muiden päälle, Sill' meill' esimerkki on
lesus täällä, Kuink elämät käyttämän pirä.

27. Am' lesu ett' uskosa loppuun asti, Näin kiin-
ni juur rippuisim wahwast; Ia mskisa seisomaan
kärsiwästi, Meit wahwista lesu ain taiwast,
Kosk' Sanas nyt saärnamn ympär' maata, Waikk
moni on pahempi pakanam, Meit syniisi armahd
O Jumal.

28. Sun Hengelläs walais myös opettajam,
Ett wirkansa wiriäst, tekisit; Ia lampaitans har-
tasti kaitsisit, ain, Heit' hedellmälliseksi näkisit, la,
ettäs niit eloos ain' lähettäisit, Kuin sieluja amu-
tteN käätyks saisit, Ia taiwan tiell' käymään heit
neuwois'

29. Ab tule nyt tyköni Isä, Poika, ja asu ain'
sydämmesäm! Ah tule nyt tule sä Henki woipa.
Ia sytytä halamiseni, Ain' sinua suuresti rakasi
lamaan, Ia uskon kautt' sinulta kaikki saamaan,
Ia rukous minusa kehoit.

30. O autuast sielun ja ihmisten last, losas,
Kolminaisuus, its' asut! O autuast ihmist täs syn,
tises mass, Kuin Taiwasta Hengen on saanut,
Joka hänen henkenS kans' todistapi, Ett' auman
ilon hän armost saapi, Ia lesukselt' kruununkin
kauniin.



31. Kosi' aikaS O! lesu on tänne tulla, Sun
omias ottaman täällä, Am' silloin en' mahtaisin
walmis olla, Ia kuulla sn' suloista ääntä, Iolloi»
kiall puoll' seisomat wirwo.ecan, Nyt tulkat te sisälle
»valtakuntaan, Kuin walmiSlett teille on ennen.

32. O sitä suurt iloo kuin siellä kuuluu, Kosk'
pääsemme näkeMän näitä; Sitt' ijäistä suloista
riemu humuu, Ia karitsan omia häitä. Siel' woi»
toksi weisa juuriloisansa, Mun sieluni ylkäm le»'
suksen kanssa, Ia kiiwst Hall ijäti'laulaa.

33. Mä Karitsan häihiin jokutsut olen, Kyll ai-
ka sitt' pian jo joutuu: Mä riemusta rauken kosk
sinne tulen, En taida mä olla siell' outo: Kosk Ie»sus mun suloinen ylkämiehen, Mun kädestä talucca
sisäll wiimein, Ia kruunulla kruuna mun pääni.

34. O armo tyoc hywää kuins lesu mull teit,
En sinua kiittä niin taida! Wast' minä tä'n äskön
nyi sureksi näin, Ia tarpelliseksi mull aiwan; Ett's
welkani werelläs maksan olet, lonk kautta mä wäl-
tän kaikk pirun nuolet, Kosk' uskoja ripun sus kiini.

35° Mä kiitän siis mieleStä nöyrimmästä, Ett's
olet tain amuun mull ansain; Ia ylistän sinua sy,
dämmestä: Ain' lesu sun Henkes mun kantzan, Kuin
rukoilis kiitäisi minus sinuu, Ecc's lahjoillas siunan»
nut olet minuu. Niel culewaisc anon myös armoo.

36. Jo lopetan weisun sill' langeis äänen, Ia
kaitaa tiet kulkemaan lähden; Ah rukoilkat lesust
kaikk jälken jäänet/ Ett'.tuntisit' syntinne nähden.
Am' lesus muarmösas pysymähän, ja muita sun
Hengelläs siihen myös käänn', Sun kunniakses
ijän! Amen.

-


