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HcngeUistä Wirtta,
kaikille Risti Weljille ja Sisarille rackaxi ylöske-

huilurexi Sielustans Mllrhetta pitämään, oikian
catumuxen jauscsn jarjestyxesä,

jotca,
Jumalan Armon ja Pyhän Hengen johdatta-

misen cautta,
Herämisens jalken synnin suruttomuden unesta, ja
huvncllisen työnsä tulemisen alla, ajaluxisansa on

coonpannut, ja sitten suustans nunlda ylös-
kirjoitta, paranda ja pränttää

andanut
Johan Erikin Poka

Paimion pitäjästä ja
Wuonua 1764.

Se Ensimmäinen Wirsi/
Catumuxesta.

W. c. Ach! HERra älä wihasas »c.
v. I.

Osc' joktlt syndi mieleken, Joit rn mli!
da aiwan, loill' tiedän pacllen tuottanen
ljaisen cuollon waiwan: Nifn murhe

täyltä sydämen, Ia carwax joutu lunnollen En-
dinen elämäni.

2. Woi cuiteng cungan pakenen? Taincaldaise-sa tuscas; Kenelda apu hakcmn? Sill oma tundoms-



rascast Mun soima synnis saastaisex, Helwetin
waiwan ansainex;AH armahd Jumal wiellä.

z. Jos catzon täsä eteeni, Nijn qckän turmellu,
xen, Ia tiedän ett' on hclwetti Duoimttn rangaistu,
xen, long tiedän synnit ansaincn, Ia cuollon cuu,
rijn joutllncn Sen ruman synnin camta.

4. Jos käännyn mani catzomaan Mlin endist
elämäni; Nijn muchel cowal hawait saan Ain
ri syndejäni, Cum lehdes maistun makiax, Nyt
muutuit sapex catkerax; Moi cuca päästä niistä.

s. Jos catzon siwul puolellan, MliN apu HM,
sani; Niin näen myossin olewan Pcrkelen wicl,
tätiäni; long yllytyxen ottanut Ma olen, ja nijn
luottanut Itzcllen tämän tuscan.

6. Jos catzon ylös taiwaseen, Mun Jumalani
puoleen; Händ wastan tiedän rickunen, lost sy,
dämen nyt cuole. Ah! raucka, ettän wihoitin Py,
hän wanhurscan Duomarin, Ia hywintekläni.

7. Cuitengin tiedän wiellä mull Vhden, jong
puoleeli riennän.' O lEsu ! tygös itcu smil Tulen
ja armoo keriän: Suli tunnustan caick ricoxen,
Sa tulit wälimieheren Minun ja Jumalani.

8. Eä cuolit ristin hirsipuus Mun lunastuxere,
ni, Ia sengin teet ett' walo uus Jo loista silmi-
sani, long cautta waaran hawaitzen, Ia myus,
kin Armon istnimcn Weresäs uscon cautta.

9 O Isä armost andex ann Mlin syndin siM
ret sangen, loill' olen sinun wihoittan; Sijn toi,
wos etees langen, Ettäs ne andex annat mull Ia
ala cantzan oikcull Kay, Poicas pijnan tähden.

O Pyhä Hengi lohduta Mun suruist sydW-,
dani. Ia pclcoos aina taiwuta, Paranna
ni: Eill oma työ ia apu myös On turha Hen-
oellises työs, Sentahden apu kerjan.

«.Nls



n. Nvt kiitos olcon lumalall, Hän rucouxen
Mli; Ylistys HERrall corkiall suin hädäs au-
rel' tuli. Hän synnin tundoon minlin toi, Armon
,a lohdutuxen soi, lost woiton wirttä laulan.

Se Toinen Wirsi.
Uscon Lilasta,

V.i.
W. c. O'. lEsu Christe fH autuuden «.

lEsu mu' opeta rucoilemaan Tall wii-
meisell mailman lovull, Cosc' ajat sun
tulollas lopetetan; Ol' lEsu myös aina

, »nill saaplill. Mä olen kyll syndinen »voimaloinen,
Tee lEsu mull nijncuins teitmiehellmuinen, Cuin
halwcutun wlwtella macais.

2. Hän sydämmest halaisi synnist päästi Ia
andcxi andamust toiwoi; Ei huollut niin palju hän
lulimins säästää, Eik suuttun tain mailman wai-
woi. Mutt lEsus, iold sairat caick awuni saa-
wat, Hän paransi sielun ja ruumin haawat; Ah
catzos cuing laupias han ombi.

z Hän holho nijt' cuin hänen tygvns kä"wlt
Ia fyndejäns catuwat caicki; Han leke ett' armon
he käsittänet Myös elämät pitämän raiti. Nain
lEsus heild synnit caick pojes canda, Ia Hengen-
sä Pyhän heill' siaan anda, Cuin hallitze heitä
täs elos.

4. 3'h catzele lEsu myös minun puoleen, Sa
syndisi ennengin autit, Cuin tulit ja sielustnns pi<

.dit huolen, Nijt taiwan tiell' käymähän saatit;
>Mä kerjän su!d armoo, sijs awlir riennä, Sui
lanpiat caswos mun puolen käännä, Ia cuuldele
minua armost. s. Ann



f.Ann andexi syndm, iotk suuret owit. Joit olen
taa« tehnyt am usiast. Ia paranna sieluni baa<
wat cowat, mcoileu lEsu M asiast, Etts
Isas cantz' sowitit minua taäll, Mun welkan pois
pyhi s,m kirjastas wiel'. Ia armosias t« mu
wanhur<>ar.

6. Ach puhdist mun sieluni werelläs nyt, M
Sinua rucoilen nöyräst; Ann andexi armostas syn,
dini syyt, loist olen k»ll joutunut köyhax. Wieluscoo, toiwo ia rackautta, Mä pyydän silld lE<su, ja syd ind uutta, Etts armostas annat milll nijtä.

7. Myös wahwist mun uscon o lEsu jalo, Ett
ansios paall turwaisin aina; Ia sytytä sydämeen
henqes walo, Sun armos ja woimas mull laina,
Ett rippuisin Autuudes kijnni taalla, longas mi,
null ansaitzit ristin päällä, Cosc' Sieluni lunastit
callist.

8. Wiel kärsimään lElus ml» wahwistacon, ssosc
kiusaus laarohon tulen; Ia uscom wahwaxi perusta
con, Ett lapsi häld ostettll olen; Ett olisin uscosa kä»
siwäinen. Ia lEsuxen awun päall luottawainen,
Sill le paras neuwo mul! ombi.

F. Aut' lEsu ett racastan lähimmäistän, Hall hy-
wa, cuin itzellen, soisin; Ia sowinnoll cohtaissn
hamiestm, Ett andexi anda Hall woisinMuttmitä
läall tehdän meild picaisildes, Nijst ala meitrangais
wanhurscalldes, Waan armostas nekin ann' andex.

,Q. Nyt iloitcat cantzani rackat caicki, lotc' Ulldtt
sta syndynet olet. Jo lEsils nyt minungin siihen laift
li, Hän heratta synnisacuollet; long edest händ
mest mahdan kijttä. Ett lambaitans caitze, heist
murhettpita, Ia pelasta syngiäst corwest.

n. Siis Jumalat palwella mahdamme taäll',
Händ' syhämmest kijttä myös sangen; Ia ufcosa



<chella lElixen paali, M' heicot täall usiasi kyll
langem: Hän meillen on mieluinen woimaa tuoman,
Sill' sitä cuin hywä on aicoin saaman luur can-
giat jaKitaat kyll ollan.

12. Me aamulla unesta herawmset, Coht rucoilla
mahdamme muista, Ett olisim päiwän taas seisowai-
stt, Ia wihollist wuisim pois suista: Sill mailma
wihä, ja perkel coke, Cosc'meidän tääll horjuwax
heicox nake, Sentähden ol' apul»a lEsu.

iz. Cosc' ehto wiel joutu ia päiwä laffe, Niin
Jumalat mahdam miws kiittä, Ett' caikis cuin sie-
lllja mumist coffe,Hän isallist suru meist vita. Ia
amull ett olemme rauhas maannet, Ja paiwangin
uuden haid nähdä saanet, 101 l wircam työt z toi-
mi ta taid.im.

14. Nyt sinna o lEsu mun käteni too Ia caick*
»nnettomus poisesta; Itz waarat ja wahingot tacai-
fin lyo, Ann'woiman sun armostas kestä, Mutt ol-
ion tas cuitengin tahtos sinun, Sä tarpet kyll pa-
rahin arwat minun; Sentähdm sun halduus cai<L'
annan.

is. Mutt sieluni tarpet mull anna Jumal, S«'t'
min snld pydäu ia anon; Ia rawike hända sill vv-
Hall sanall: Jost lE»us meit neuwo ja sano : Enst
ehikät liimalan waldaculida, Teill maallista ricka-
utt Jumal anda, Ia ruuniinne tarpeita kyllä.

16.0 Jumala siunamyvsEsiwaldaa, laCunin-
gast suurta ja racast; Pois poistamaan waärylta
isän maalda, Ett pelwosas eläisim wahwast. HHll
pitkä mnos ikä ja onne laina, Ett lewos ja rauhasa
elam' aina, ia Jumalisuus meisa wahwist.

»?. Mutt Inmalisus on mus heicko waja, Sitä
minun tundon mull soima, Ia sielulda lewongin po-
jee aja, Nijn ellei ol' ufcolla woinm: Mutt sieluni,

luö-



luota sun lElures pääll'. Hän edestäs kännyt ol»Golqatban mäel, Cosc' pijnan sa cuoleman kärsci.
18. Mun sydämen cowutt' mä »valitan wiel, Ah

etten waan pensiäv lanqeis, Cuin minu poiserytais
autuuden tield! Ann lEsu mull sun Pyhä
Cuin otais poisftdämen kiwest cowast, Ia annais
niull sudämen uuden lihast, Nijncuins itze luwan«
nut olet.

19. Mix vltt mun sielun wiel murhellinen, lasM
tat tääll ihellcs tujca; Sill lEsus on smidisillarmvl<
linen, Cuin catu caick syndins ja usio Ett I3sin'>>!d
weri wuot' Krndimaasa, Ia edestam Ristin pääll
Golgathasa, Catz, sieluni, lunastus! suurta.

20. Wiel' lEsils n»t rucoile Isää taiwaas, Ia
sydämest racas on totta: Cuin ristin pääll ollc'ans
waikias waiwas Nijn wieläkin waari meist otta; Hä„
andexi andanulst meille ano, Ia sieluitten alituutta
aina zano, Cch' rackautt määrätöind suurta!

21. Ach.' älkämme sijs ajatelco täs nijn, Ett' Is'l<
lä cowa on sydän Meit lapsians wastan, cuin rippua
kiinn'A>'n Poicanfa ansios pyydäm. lEni? Ewansie<
liumis neuwo meitä: Miws Isakin racasta itze teitä,
Ia Poicans teill awuxen cmmi.

22. Sijs elakam Christuren uscosa täall, Cuin,
meist' paljo waiwa on nähnyt. Ia meit perillistri
taiwahan wiell' On pinall ja cuolemall tebnyt; Ia
wälttäkäm syndi cuin wetä meitä Sen ijäisen
man cauhioi teitä, loituscotoin sielu tääll käypi.

2z. Näin hurscasti eläkäm armon ajas, Ett cun,
mas cuoleman hetkell,Engell'meidän sielumweis iloon
taiwaas, Pois mailman pahalda retkeld; Ain mm-,
sicun ett taiwaisa palcka on suur, Mutt' ijäises itkus
ain rangaistus iuur, Cuina elämä ollut on täällä.

24.0' Christie l sen päälle sijs ajatus käänn', Ett
tä-



tämän nyt elämänrahdus, Taäll toinen taicktosnen nijst
käsltetän: Ia tteda sijt ett' se on turhus, Jos ruumi-
Ms holhot cuin cuolewa on, Mutt' sielust et huoli
cuin cuolematoin. O tyhmyttä sokeutt suurta.

25. Wiel' rackasti Christityt neuwon teitä, Cuin
cuollehcn luotatt', Ett
autta meitä, Ia Pyhällä Hengelläns tuotta Meill'
uscoii, joll elo on lEsuxcsa, Ia lahjat muut suuret
M' totudesa, Cuin walmis on ottamaan wastan.

26. Täs usco ja toiwo ja rackaus wiell' On
wasta suurimmat lahjat, Ia kärsimys lEsuren astel-
den tiell; Cuin uudesta syndynet saawat. Sijs äl-
kämme catz»co muiden päälle, Sill' meill' esimercki
oii lEsus täällä, Cuing elämät käyttämän pitä.

27. Aut' lEsulttt' llscosa loppuun asti Nain kiin-
ni juurrwuisim wahwast Ia tustisa seisomaan kar-
siwästi Vlcit wahwista am taiwast. Cosc' Sa-
nähnyt saamatan ymbar maata, Waick moni on
pahcmbi pacanata, Meit syndisi armahd o Jumal.

28. Sun Hengelläs walais myös opettajam, Ett
wircansa wiriäst teffit; Ia lambaitas hartasti cai-
Wc am, Heit hcdelmallisexi nöksit. la, ettäs mjt
eloos ain lähetäisit, Cuin sieluja autuuteen käätyx
saisit, Ia taiwan tiell käymän heit neuwois.

29. Ah tule nyt tygöni Isä, Poica, Ia asu ain sy,
damesani! Ach tule nyt tule sa Hengi woipa, Iasyty-
tä halamiseni Ain sinua suuresti racastamaan. Iauscon cautt sinulda caicki saamaan. Ia rucous mi-nusa kehoit.

zc>. O autuast sielu i'a ihmisen last', lofaS,
lninaisinls, ih asut! O autuast ihmist täst syndisest
maast, Cuin Taiwasta Hengen on saanut, locaha-
nen hcngens etmtz todistapi, Ett' autuan ilon hän ar-
mosi saapi, Ia lEsuxeld crunungin caunin.

zl.Cos?



Zl. Cosc' 2,'cas oi 3Estt ?.«N tänne Ma
mias ottaman taäldä, Aut'. silloin ett' mahhaisinw
mis olla. Ia cuullasit'suloista äändä/101l oikiall
puoll' Mowat wirwvtctan> Nyt tukat te sisälle wal,
dacundaan, Cuin walmiztetl teille on ennen.

42.0 sitä suurt ilo cuin siellä cuulu, Cosc' pää-
simme näkemään näitä; Sit' «jäistä suloista riemu
humu, IckCaritzan,omia häitä. Sl<e>!'woitöxi weisa.
juur ilossansa, Mm sieluni nlkäils lEsuxen
Ia kijtost häll ijati laula.

' 33. Mä Caritan hcxhijn jo «chuttvlen, Kyll'al-
ea sitt'pian jo joutu: riemusta rallken cesc' sm»

ulen. En taida mä olla siMvutu: Cosc' lEstis
Wun suloinen ylkämichcn Mu' kädestä talulta sisäll
wijmein, Ia cruunulla cruunamlin pääni.

O armolliot hywä cuins lEsti mull teit, En
sinua kijtta nijn taida: Wast' minä tän ästön nyt
sumeri uäjin, Ia tawellisexi mull mwm,; Etts wel-
,ani werelläs maxan v!et,lvng cmma mä wäldan
iaick. pirun nuolet, Cosc' uftoza ripun.sus kijnni.

3s.Ma kijtän sijs mielestä nöyrimmästä, Etts o*
'let tain «utuun mull ansain'; Ia ylistän sinua syda-
Msta: Ann lEsu sun Henges mun Cuin

usi mimis siml)Etts lahjoillas siunannut
«ckt mmu. Wiel tuleivaistanon myös armo.

zk Jolopetan meislin sill' langeis äänen, Ia cai»
>a tiet culkenu,an mhdcn'; Ah rucoilcat lEsust laick

'en jäänet, Ett jundisit' sondinne nähden. Aut
Mu mu armos.is^pysymähän, Ia muita sun '

Hchgellas siihen miiös käänn, Sun
cunniaxcs,ijäti...Amen


