
Cari Christwistä ja Hengellista.

Mtrtttts
Cmkitte RMweljille jaSisarille rackaxi ylös-

ieyoiturm S!elusians murhetta pitämään, vl,

kian caeumuren ja Uston järjestytä.
lotca,

Jumalan Armon ja Pyhän Hengen johdatta-
misen cautca/

Heramisens jslken synnin suruttomuden unesta, ja
huoneiden työusä tekemisen alla, ajqtuxisansu on co-

coonpannuc, ja sitten suustans mmlda ylös-
klMlta, paranda ja prändätg

andanut.

Johan Erikin Poim.
Paimion pitäjästä ja Castvolan Rylästä,

Wuonna 1764.

Se Ensimmäinen Wirsi,
Tatumu>esta..

W. «. Ah! HERra äU wihasas.

johtu syndi mielehen, I>it on mull
mondcl aiwM, loiu' tiedän päälle» tuoft
talicen, Ijäisen cuollon waiwan: Nsn

murhe täyttä sydammcn. Ia carwax joutu tunnollen
Eutlnen elämäni.

2. Moi cuueng cungan pakenen? Taincaldaifesa
lllstas; Keneldli apuu hakenen? S«ll ommundv raf,

mst



east Mun soimaa synAs saastaiser, Helwelin was<
wan ansainer; Ablarmahd Jumal wiela.

3. Jos catzon täsäeceeni, Nijn äckän tnrmelluxen,
Ia nedätt ett' on helwctti Duomittu rangaistujen,
long t cdan synillll anftinen, Ia cuollon cvurijn joutu»
nen Sen ruman synnin cautta.

4. Jos käännyn taani catzomaan Mun eiMelämäni; Nijn murhell cowall hawait saan Ain sumisyudejäui, Cuin tehdes maistuit makiar, Nyt muutuitsaper catkerar; Woi cuca väästä ni-stä.
5. ?os catzon simull puolelian, Mull apuu bc!kci<

fani; Nijn naeumyöskn oleman Perkele» wicttchäni;
long vllytyrcn otlanut Ma olen, ja nijn tuottanut
Jollen tämän tuscan.

6. Jos cahon ylös taiwaseen, Mun Jumalani
puoleen: Händ' wastan tiedän rickonecn, lost sydämen
nyt cuolce. Ah! raucfa, ettän vihoitin Pyhän wan,
hurscan D»omarin, Ia hywintekiani.

7 Cuitenain tiedän wicllä mull Phden, jong'
pnoleen riennän! O lEsn!
ja armoo kmän: Suli tunnustan caick ricoren,Sa
tulit wälimlehexen Mlnun ja Jumalani.

8. Sa cuolit ristin hirsipuus Mun lunasiurerelli,
I.< sengm,teet eli' walo uus Jo loistaa silmisani,
long cautta waaran hawaitzen, Ia myöskin Armon
»Mlme« Wereae ufton cautta.

3. O IN armosi, cmdcr cmn Mu» sondin sumlsangen, JM' olm sinun wihoiltan; Sijn toiwos
etees la>'gen, stläs ne andcx annat mull Ia älä
rantzan olkeull Käy, Poicas pijnan täbden.

ia. O Puhä Hengi lohduta Mun suruist sydän-
däni, Ia pelcoos ama Miwuta, Paranna Elämäni:
Slil oma työ ja apu myös On. turha Hengellifts
lyös, Sentiihden, apuu tcyan.

u. Nyt



n. Nyt kistos vlcon lumalall, Han rucourett
Mli: VMs HERral! corktall Cuin hadäs auren
<A Hän synnin timdoon minun toi, Armon ja
lohduturen soi, lost woiton wirttä laulan.

Se Toinen Wirsi.
Uscon Tilasta,

W. c. O! ILsu Christe sä autuuden :c.

sEsu mu' opeta rucoilemaan Täll wij-
meistll mailman lopull, Coic' ajaat sun tu<WV lollas lopeman; Ol' lEsu myös atna

mli saupull. Mä olen kyll syndinen woimatoinen,
Tee lEsu mull nijncuins teit michell muinen, Cuin
halwattun wuotella macais.

2. Hän sydammest halaisi fynnist päästä,
Mben andamust toiwoi; °Ei huollut ni>n paljo lmn
lllumins säästää, Eik suuttun lain mailman wai-
woi. Mutt lEslls, jold' sairat caick' awun saa-
ivat, Hän paransi sielun ja ruumin hauwm; Ah!
tttzos cuinZ laupias hän ombi.

3. Hän dolhoo nijt' cuin hänen tyköns käymät
Ia syndejäns catuwat caicki; Hän tekee ett' armon
he käsittäwät Myös elämät pitämän raiti. Nain
Mus heild synnit caick pojes eanda, Ia Hengen-
st Pyhän heili' siaan anda , Cuin hallitzee heitä
läs tlos.

4. Ah catzele lEsu myös minun puoleen, S»
syndisi ennengin autit, Cuin tulit ia sielustans vi-
dit huolen, Nijt taiwan ttell' käymähän saatit; Mä
lttjän suld' armoo, sijs awux -riennä, Sun lau<
fiat caswos mun puoleen käännä, Ia cuuldele mi,

' »ua armo st.
s«An^



s. Ann' anderi syndin, jotc' suuret owat, lolt olen
tääll tehnyt am usiast, Ia paranna sieluni haawat
cowat, Mä rucoilen Issu täst asiasi, Etts JM
ccntz sowim m.uua läall, Mun welcan pois pyhj
Sun knjasias wiel, Ia arinostas tee mun wan<
hurftax.

6. Ah! puhdist mun sieluni werellas nyt, lost
Sinua rucoilen röyräst; Anu' andcxi armostas sun,
dini >yyt, loist olen kyll joutunut köyhär. Wi.l
ustoo, toiwoo ja ruckautta, Mä pyydän suld' IE,su, ja sydänd' uutta, Etts armostas annat mull niitä.

7. Myös wahwist mun uscon O!lEsu ialo, Ett
ansios päall turwaisin aina; Ia sytytä sydämmeeu
henges walo, Sun armos ja woimas mull laina,
Ett rlppmsin Aumudes kijnni täällä, longas mi<
»niN ansaitzit ristin päällä,. Cosc' Sieluni lunastit
eaiii^.

8 Wel kärsimään lEsus mun wHw'stawn,Cösc
Hiusiius laavohsn tulen; I) wahwari perusta,
eon, Ett häld' ostettu olen; Ett olisiu uftosa
kärsiwäinen, Ia IGsuxen amu» pääll luottamainen,
Si3 se varas ueuwo mull ombi°

6. Am' lEsu ett racastan lähimmäistan, HäN hy<
wa, cuin itzellen, soisin; Ia sowmnoll cohtalsin wi-
hamiestän, Ett anderi anda Hall woisin Mutt mitä
täall tehdän meild picaisudes, nijst älä meit rangais
wanhurscaudes, Maan armostas nekin ann' andex.

ia. Nyt iloitcat cantzani rackat cncki,lotc' uude-
sta syndynet olet, Jo lEsus nyt minungm Mu lait<
ti, Hän heratta synnisa cuol!et;long «dest hand ft-
dimest mahdan kijttä, Ett lambattans caihee, heist
murheet pilaa, Ia pelastaa syngiest corwest.

n. S>js Jumalat palwella mahdamme tääll',
Händ' sydammest kijttä myös sanM; Ia useosa

eatzellg



ltaM IGuxen paäll, Ehk' heicot tääll
langem: Han mcillen on mieluinen wcimaa tuoman,
Sill' siiä cuin hywä on aicoiu saamaan luul can-
Mt ia hnaat kyll olla».

12. Me aamulla unesta tmamaiset; Coht rucoilla
mahdamme muistaa, Ett olchm pöiwän taas seisowai-
set, Ia wihoList woisim pois suistaa; Sill mailcka
wihaa, ja perkel cokee,Cosc' meidän tääll horjuwax
heicox uake, Sentähden ol' apuna lEsu.

13. Cosc ehto wiel joutuu ja väiwä lassee, Niin
Jumalat mahdcm myöskljnä, Ett' caikis cuin sie-
lun jaruutmst costee, Hän isällist suru meist pitää. Ia
aamull ett olemina rauhas maannet, Ia päiwängin
uuden häld' nähdä saanet, 101 l wircam työt toimit,
ta taidcnn.

14. Nyt siuna o lEsu mun käteni työ, Ia cai<s
onuettomus poisestä; Itz maarat ja wahingot tacai,
sm lyö, Ann woiman sun armostas kestää, Mutt ol-
ion täs cuitengin tahtos suum, Sä tarpet kyll pa-
rahin arwat minun; Sentähden sun halduus caiet"
annan.

is. Muut sieluni tarpet mull anna Jumal, Sit'
enin suld' pydän ja anon; Ia rawitze händä sill py-
häll snnall: lost lEsus meit neuwoo ja sanoo: Enst
etzikät Jumalan waldacundaa, Teill maallista licka-
ut Jumal attda, Ia ruuminne tarpeita kyllä.

16. O siuna muös Esiwaldaa, Ia Cu-
ningntt ftmrta ja racast; Pois poistamaan wääryt,
tä Isän macilda, Ett pelwosas eläimn wabwast. Häll
pitkää myös ikää ja onnce laina. Ett lewos jarauhasa
eläm' aina, ja lumaliluus meiiä wahwist.

17. Mutt lumalisus on mus hcicko waja, SiE
minun lundon mull soimaa. Ia sielulda lcwongin po,
les ajaa/ Nijn ettei ol' ujcollatvoimaa: Mutt sieluni,

luo-



sun IGures Hän edesiäs kavnyt onGolgäth.in mäcl, Cosc' piinan ja cuoleman kar<ei. .
,8 Mun ftdämmen cowult'mä waliian wiel, Äh

Htte» waan penstäz: langets, Cuin minun voisexytäis
aucuudeu tielo'.'Ann'lEsu mull sun Pyhä Henges:
Cuin otajs pois sodämmm kiwest cowast, Ia annms-
mull sydämen «uden lihasi, Nijncums itzc luwan,
nut olet.

19. Mix olet mun sielun wiel nmrhellincn, Ia saa<
tat tääil itzellcs armol<
linen, Cuin catuu caick syndins ja uscoo Ett lEsuxeld'
lveri wuvl' Krydimaasa, Ia edestäni Ristin paöll
Golgathasa, Catz, sieluni, lunastust/uurta.

20. Wiel lElus nyt rucoilee Isää taiwaas, Ia
shdamest racas on totta > Cuin ristin paali ollcsans
waikias waiwas Nijn wielakin waari mcist otta; Hän
andcxi andamust meille anoo, Ia sielu autuutta
aina janoo, Catz'rackautt' mäaratöind' suurta!

21. M! äieäm siis ajatelko täs nijn. Ett'lsäl,
lä cowa on sydä!t Meit lapsians cohtan, cuin rippua
kiinn' Ain' Poicailfa ansios pyudäm. lEsus Ewange»
liumisneuwoo meitä: Myös Isäkin racastaa itze teitä/
Ia Poicans teill awuren annoi.

22. Sljs cläkäm Christuxen uscosa tääll, Cuin
nielst' palio waiwaa on nähnyt, Ia meit' perilliferi

wiell On pijnatl ja cuolemall tehnyt; Iq
tvalttäkäm syndi cuin wetää meitä Sen iiaisen cuole-
»nan cauhioi teitä, Joit uscotoin sielu lääll käypi.

23. Nain hurscasti cläkäm armon ajaas. Ett cun-
nias cuoleman hetkel!, Ongell' meidän sielum weis iloon
taiwaas, Pois mailman pahalda retkeld; Ain mui»
stain ett talwaisa palcka on suur, Mutt ijäises itcuS
ain rangaistus juur, Cuing' elämä ollut on täällä.

24. O Christitt'!sen päälle sijs ajatus kaänn', Ett



tämän nht elämänrahdus, Täall toinen taick toinen nijst
Wtetän: Ia tiedä sijt ett' se on turhus,losruumistas
holhot cuin cuolewa on, Mntt' sielusi ct huolt cum
tuolematoin. O tybmyträ sokeutt' suur».

2s. Wiel' rackastl Christityt neuwon teitä, Cuin
cnollehen uscon päal! luotat', Ett' rucoilett' lEsust'
cuin autta meitä, IaPyhällä Hengcliäns tuotta Meill'
uscon, joll elo on lEfwesa, Ia muut suuret
M' totudesa, Cuin walmis on ottamaan wostam

26. Täs usco ja toiwo ja rackaus wieli' On Tai-
wasta sussmmmat !ah!at,la kärsimys lEsuxen astel»
den tiell; Cuin uudesta syndynet saawat. Siis äl,
kämme catzoco muiden päälle, Sill' meill' esimercki
on lEsus täällä, Cuing elämät käyttämän pitä.

27. Mt' lEsnlett' uscosa lopplnm asti Nain kiin-
ni juur rjpnlsim wahwnst; Ia euffisa stisomalM kär<
siwästi Meit wahwista lEju ain taiwast, Cosc' Sa-

nyt saarnata» ymdäl' maata, Waick' moni o»
pahembi pacanata, Meit syndisi armahd O Jumal.

28. Sun Hengelläs walais myös opettajam, Ett
wircausa mirzast. tekisit; Ia lambaitans hartästi cai,
hisit ain, Hcit' hedelmälliscri näk.sit. la, ettäs mjt
cloos a-n' lahetaisit, Cuin sieluja autuu:een käätyx
saisit, Ia tmwan tiell' käymän hcit neuwyis.

29. Ab tule nyt tyköni Isä, Poica, Ie asu am'
sydämmefäni! Ah tule nyt tule sä Hengi woipa, Ia
sulytä halamiscui Am' sinua sumesii racastamaan,
.Ia uston cault' sinulda caicki saamaan, Ia rucousmmusa kehoit.

Zo. O auluast sielun ja ihmisen last, losas, Col-
minaisuus, ltz' asut! O autuast ihnust täs syndises
»naas, Cuin Tmwasta Hengen on saanut, locahänen bengiNs can§' todistapi, Ett' amuan ilon hän
armosi saapi, Ia lEsuxeld' crlzunmtM caunin.

3l. Coft.



Zl. Cost' aicas O! lEsu! »n tänne tulla. Su„
omias otiaman tääldä, Aut' silloin ett' mahdaisin wal,
mis olla. Ia cuulla su' suloista äändä, 101 l oiki>,ll
puoll' seisowat wirwotetan, Nyt tulcat te sisälle wal-
dacundaan, Cuin walmistetl reille on ennen.

42.0 sitä suurt iloo cuin siclla cuulnu, Cosc'paä«
semme näkemään näitä;> Sitt' ijäistä suloista riemu
humu, Ia Carlhan omia häilä. Siel' woitori wei«sa juuriloisansa, Mun sieluni yltans lEsurcn cans,sa, Ia l>ä!l iiäti laulaa.

33. Mä Carchan häihijn jo cutzu-t' olen, KO' a!,
ea sitt' pian jo joutu: Mä ricmusta rauken co!c sm,
ne tulen, En talda ma olla siell' outo: Cosc' IE,sus mun suloinen ylkämichenMun kädestä talutta si<M wijmein, Ia cruunulla uuunaa mun pääni.

34.0 armo työt hywää cuinslElu mull teit. E»
sinua kijttä nijn taida: Wast' minä ta'n Mu nyt
sumeri näin. Ia tarpelliftxi mull aiwan,- Ett's wel<
cani werellas maxan olet, long cautta mä wäldän
laick pirun nuolet, Cosc' uscosa ripun fts kijnnl.

Zs. Mä kijtän sijs mielestä nöyrimmästä, Ett's o,
let tain autuun mull ansain'; Ia ylistän sinua sydä-
Tnestä: Ann' lEsu sun HenZes mun catchan, Cuin
mcotlis tijtäisi minus sinu, stt's lahioillas siunan<
nut olet minu. Wiel tulewaist anon myös armo.

36. Jo lopetan welsun M' langeis äänen, Ia cai,
taa tiet kulkemaan lähden; Ah rucoilcat lE'ust caick
jälken jäänet, Ett' tundljm' syndlnne nähden. Aut'

lEsu mu armojas pysymähän, Ia muita sunHengelläs sichcn myös kaänn', Sun
cmmiares ijäti! Amen.


