
Caxi Christillistä ja Hengellista

31l? ?" ? Ä
CalklUe jaSisarille rackari ylös-

Slell!lt..ns muryeccz mlämmm, o»,
lian taclunuxen ja Uscou jäyestyxesä.

lotca,
Jumalan Armon ja Pyhän Hengen johdatta-

misen cautta/
Hcrämisens jälkcn synnin suruttomuden unesta, fa
hliouellisen työnsä tekemisen olla, ajatuxisansa on co-

cooupaiiuut, ja siiten suu>tans mullos ylös-
kirjoitta, ojendaa ja praudM

andanut.

Johan Erlkln Poika.
Paimio,: pitäjästä ja Caswolan Rylästä,

huomia 1764.

Se Ensimmamen Wirsi>
Carunmxesta.

W. c. Ah I HLRra älä wihasas»

lohtu syndi mielehcn, Joit on mull
mond l aiwan, loill' tiedän paalien tuot-
taneen, liäisen cuollon waiwan: Niin

täyttä sydämmcn, Ia carwax joutuu tunnollcn
Entinen elämäni.

2. Woi cuitenZ cungan pakenen? Tainkaltaisesa
tuscasj Kenelda apuu hakenen? SiU omatundo mb

east



caast Mun synnis saassaisex, Helwetin wai«
mau anj.aner; 3lh! armahd Jumal wiela.

3. Jos catzon tasa eteeni, Niin äckäan turmellum,
Ia t<edän etl' on helwem Duomitcu rangaisturen,
lonq tiedän synnit! ansaincen, Ia cuolloncourijn joutu»
neen Sen ruman synnin cautta.

4. Jos käännyn taani k,'Komaan, M>m cnW
elämääni; Nijn murhe!! cowal! hawait saan Ain ftnni
syndejäni, Cuin lehdes maistuit m'kiar, Nyt muutuitsapex catkerax; Woi cuca päästää niistä.

s.Jos cahon sin)»!! puolcllau, Mull apuu hakei,
fani; Nijn näen myöskin oleman Perkclen wiettcljäni;
long yllinyrcn ottanut Ma olen, ja nijn tuottanut
Itzellen tämän tustan-

6. Jos catzon ylös taiwasten, Mun Jumalani
puoleen: Häud' maston licdän rickoneen, lost sydämen
nyt cuolee. 3lb? r ncka, ettcn wihoitin Pyhän MW
hurscan Dullmarin, Ia hywintekiäni.

7. Cutteugm ncdän wielä mull Phden, iong'
purleeti riennän! O lEsu! tyZös itkuluul Talen
ja armoo kerjän: Suli tunnustan caick Sä
tul,t wällmieheren Minun ia Jumalani.s. Sä cuolit ristin hirsipnus Mun lunassurexeni,
Ia stngin teet ett' walo uus Jo loistaa silmisäni,

waaran hawaitzen,la myötkin Amwn
istuimen, Weresäs uftou caulta.

9. O Isä armost, ardex ann, Mun hudin suuretsangen, Joi!!' olen sinun wihoittan; Sijn toiwos
eteen langen, Ettäs ne audex annat mull, Ia älä
cantzan oikeull Käy, Poikas piinan tähdcn. .

10. O Pyhä Hengi lobdma Mun suruist sydän,
dän, lapelcoos aina taiwma-. Paranna Elämäni:
S'll oma työ ja apu myös, On turha Hengellises
työs, Sentähben apun kerjän.



11. Mt kiitos olcon lumalall, Hän ruconren
iuuli: Vlistys HERmll corkial! Cuin hadäs auxen
tuli. Hän synnin ttmdoon minun toi, Armon ja
lohdutllxcn soi, lost woiton wirtia lau an.

Se Toinen Wtrst. ,

Uscon Tilasta.
W. c. O! Christe sä amuöeu lc«

)R(SW lEsll mua opcta rucoileman Tall wif"
mcisell mallman lopult, sun tn-
lollas lopeteta»; Ol' lEsu myös aina

muil saapuill. Mä olen kyll syndinen woimatomen,
Tee lElu muU nijncuins teit nnchell mnimn, Cum
halwattun wuotella macais.

2. Hän sydämmest halaisi synnift päästäs Ia
andexi ondamust toiwoi; G huollut min paljo hän
niumins säästää, Eik suuttun min mailmau wai«
woin. Mutt lEsue, jold' sairaat saa-
wat. Hän paransi sielun ja ruumin haawat; Ay!
catzos cuing laupias hän ombi.

3. Hän hotlM .nift' cum hänen lytHns kauwät
Ia syndejäns catuwat caicki; Hän tekee ett' armon
he rasittamat. Myös elämät pitämän rmtttst. Näin
ZElus beitd sonnit ecuck pojeS candaa, laHenZen»sä Pyhän HM' siaan andaa, Eum hsllihee heitä
täs elos.

4. Ah cahele ICsn myös minm pnokeen, Sä
ftndisi ennenkin autit, Cum tulit f>i siclustans pi-
dit huolen, Nijt taiwan tiell' käymähän sacittt; MH
kerjän snld armo», ftis awux riennä, Snn lail>
piat caswos mun puoleen läälMA, Ia cuuwlle mi«
nua amost»



.
s. Ann' anderi syndin, jotc' suuret owat, loi>t olentääll tehnyt ain usiast, 1,, paranni neluni haawat

cowat. Ma rucoilen lEsu täst usiist, Ens Isäs
cansi sowitit m>n»a tääl, Man ,velcan pois p>M
S'" kirjastas wiel/ Ia armostas te mun wan,
hurstax.

6. Ay! puhdist mun sieluni werelläs n»t, lost
S!nu< vucoilen nöyräst; Ann'anderi armostas sy!,<
dini syyt, loist olen kyll joutunut köyhär. Wiel
uscov/ toiwvo ja rackautta, Ma pyydän suld' lE,
su, ja sydänd' uutta, Etts armostas annat mull nijtä.

7. Myös wahwist mun ufton O! lEsuialo, Ett
ansios paäll turwaisin aina; Ia sytytä Wammeen
henges walo, Sun armos ja woimis mull laina,
Ett rippuism Autudes kijuni täällä, longas mi,
null ansaitzit ristin päällä, Cosi' Sleluni lunastit
callist.

8. W>el kärsimään lEsus mun wahwistacon, Cosc.
kiusaus laaxohon tulen; Ia uicont wahwan perusta,
con, Ett lapsi häld' ostettu olen; Ett olisin uscosa
kärsiwäinen/ Ia lEsuren awun pääll luottawainen,
Sill se paras neuwo mnll ombi.

9. Am' lEsu ett racastan lähtmmäistan, Hall hy"
Wää, cuin ilzellen, soisin; Ia sowinnoll cohtaisin wi-
hamiestän, Ett ande>!i andaa Hall moisin Mutt mitä
tääl! tehdän meil.d picaisudes/ niili älä meit rangais
wanhurscaudes, Waan armostas nekin ann' andex.

10. Nyt iloitcat länsiäni rackat calcki, lotc' uude<
sia syndyneet olet, Jo lEfus nyt minungin siihen laits
ti, Hän heratta synnisa cuollcet; long edest hand sy-
dämesi mahdan kijttä, Ett lambaitans caitzec, heist
murhett pitää, Ia pelastaa syngiäst corwest.

li. Si!s Jumalat palwella mahdamme tääll',
HM' jydämmest kijttä myös sangen; Ia uscosa

eatzella



catzella lEluxen pääll, Ehk' heicot taäll usiasi kyll
>a!!ss>'M : Hän meillen on mielumenwoimaa tuomaan /

Siu' siä cuin häwä on aicoin saamaan. luur can-
giat ia hitaat kyll ollan.

12. Me aamulla unesta heräwäisct, Coht rucoilla
mahdamme muistaa, Ett oltsim pälwän taas seisowai-
sct, Ia wiholllst woisim pois suistaa: Sill mailma
wlhaa, ia perkel cokee, Cosc' meidän tääll horjuwax
hclkox näkee, Sentähden vl' apuna lEsu.

13. Cosc ehto wiel joutuu ja päiwä lastee, Nijn
Jumalat mahdam myös, kljtta, Ett' caikis cuin sie-
lu!» ja niumist cosiee, Hän iMsi juruu meist pitää. Ia
annuli ett olemme rauhas maanneet, Ia päiwänkm
uuden häld' nähdä saaneet, 101 l wircam työt toimil-
la taidam.

14. Nyt siuna o lEsu mun käteni työ, ja caick'
onnetcomuspoiscstä; Itz waarat ja »vahingot tacai-
sili lyö, Ann woiman sun armostas kestää, Mutt ol-
con täs cuitengin tihtos sinun, Sä tarpeet kyll pa-
rahin arwat minun; Sentähden M halduus caick'
annan.

is. Muut sieluni tarpeet mull anna Jumal, Sit'
luin suld' pydan ja anon; Ia rawitze hända sill vo-
häll sanall: lost lEsus meit muwoo /a sanoo : Enst
ehikat Jumalan waldacundaa, Teill maallista ricka-
Ut Jumal andaa, Ia ruuminne tarpeita kyllä. ,

16, O Jumala siuna myös Esiwaldaa, Ia Cu-
lnngcist suurta ja racast; Pois poistamaan waawt-
tä Isan maalda, Ett pclwosas eläisim wahwast. Hall
pitkää myös ikää ja onnee laina, Ett lewos ja rauhasa
eläm'aina,ja Jumalisuus meisä wihwist.

>7-Mutt lumalisus on mus heicko wafaa, Sitä
minun tundon mull soimaa, Ia siclulda lewonglu pö«
Majaa, Nijn ettei ol' uscollawoimna: Mutt sieluni,

luo-



luota sun lEsures pään', Hän edestäs käynyt on
Volgathan mael, Cosc' pijnan ja cuoleman kärsei.

iF. Mun <l)dämmen cowutt' mä wilitan wiel, Ah
itten waan pensiär lana/is, Cuiu minun psiserytais
ciutuudA, tK'ld'.'Ann'lEsu mu!! sun P»hä Hcnges:
Cuin otajs pois sydämmcn kiwcst cowast, Ia annais
mull sydämen uuden lihasi, Nijncums itze linvan,
nut olet.

19. M>'r olet mun sielun wiel nimhellincn, Ia saa,
tat tään itzeNes tuscaai SiN lEsus on syndisill armol<
linen, Cuin catuu caick lyndins ja
weri wuot' la edeftam Ristin paäll
Golgalhasa, Catz, sieluni, lunastust suurca.

22. Wiel lEsus nyt rucoilee Isää taiwaas, Ia
sydämesi racas on totta: Cuin ristin pääll ollcsans
waikias waiwas, Nijn wie!ak<n waarimcist otta;Hän
ondexi andamust meille anoo, Ia sielu autuutta
aina janoo, Cah' rackautt' marätöind' suutta!
.2i.Ah! alkum siis aittelko täs nijn, Ett'lsäl<

läcowa on sydän, Meit lapsians cohtan, cuin lippua
kijnn', Ain' Poicansa ansios pyydgm. lEsus EwcuiM
liumis neuwoo meitä: Myös Isäkin racastaa itze teitä,
Ia Poicans tein awuren annoi.

22. Siis eläkäm Cl>risturen ufcosa tään, Cuin
meist' paljo watwaa on nähnyt, Ia meit' perillisin
laiwahan wieB. On piinall ja cuolemall nhnyt; Iawälttäkäm sondi cuin wetää meitä, Sen tiaisen cuoleo
«an cauhioi teitä. Joit useotom sielun tääl! käypi.

23. Näin hurscastl eläkam armon afaas, Ett eun«
«ias cuoleman hetktll, Engell'meidän fielum weis iloon
taiwaas, Pois mailman pahalda retkeld; Ain mui>
stain ett taiwaisa valcka on suur, MM ijalses itcus
ain rangaistus juur, Cuing' elämä ollut on täällä.

§4.0 Christitt'! sen päälle sijs ajatus iäann', Ett
ta-



tämän nyt elämänrahdus, Tääll toinen talcktoinen niist
käsitetään: Ia tiedä sijt ett' se on turhuus. Josruumistas
holhot cuin cuolewa on, Mutt' sielust et huoli cuin
luolematoin. O tvhmyttä sokeutt' suuria.

25. Wiel' rackaasti Christityt neuwon ttila, Cuin
luolleh n uscon pääll luotat'. Ett' rucoilett' lEsust'
cuin autta meitä, Ia Pyhällä Hengelläns tuotta, Meill'
uston, jol! elo on lEsuresa,la lahjat muut juuret
D' totudesa, Cuin walmis vn ottamaan wastan.

26. Täs usco ja toiwo ia rackaus wiell' On Tai,
wasta suurimmat lahjat. Ia kärsimys lEluren astei-
den tiell; Cuin uudesta jyndyneet jaawat. Si<s äl-
lämme catzoco muiden pää'e, Sill' meili' esimercki
on lE!us täällä, Cumg elämät käyttämän pitä.

27. Aut' lEsu! ett' uscosa loppuun asti, Nain kiin-
ni juur ripouisim wahwast; Ia tustisa seisomaan kar-
siwästi, Meit waywista lEsu aln taiwast,Cosc' Sa-
nds nyt saarnata» ymbär' maata, Waick moni on
pahembi pacanala, Mcit syndisi armahd O Jumal.

28. Sun Hengelläs waluis myös opcttaj.im, Ett
wircansa wiriätt tekisit; I, lambaitans hartasti cai-
hisit am, H/il' hcdellmäll<ftri näkisit, la, ettäs nijt
eloos ain' lahetäisit, Cuin sieluja autuuteen käälyr
saisit, Ia tanvan ticll'käymään beit ncuwois»

2-9. Ah tule nyt tyköni Isä, Poica, «1 asu ain'
sydämmesäni! M tule nyt tule sä Hengi woip.i, Ia
sytytä halamiseni, Ain' sinua suuresti racastamaan,
Ia uscon cauft' sinulda caicki saamaan, Ia rucous
minusa kchoit.

30. O autuast sielun ia ihmisen last, losas, Col-
minaisuus, ih' asut! O autuast ihmist täs syudises
maas, Cuin Toiwasta Hengen on saanut, locahänen hengens cantz' todistapi, Ett' auluan ilon hän
«ttnost saapi, Ia lEsureld' eruununkin cannin.

Zr.Ceft



31. Cosc' aieas O! lEsu? on tänne tulla, Suit
omias ottaman täalda,?lut' silloin ett'mahdmsin >,va!»
mis olla. Ia cuulia sil'suloista äändä, loii okM
puoll'seisomat wirwotctan,Not tulcat te sisälle wal,
dacundaan/ 'Cuin lvalmistctt teille on enuen.

sila suutt iloo cuin siellä cuuluu, Cosc'semme näkemään näitä; S«tt' ijä»»:ä suloista ncmu
humuu. Ia caritzan omia häitä- Slel'woitoxi wei,
sa juur iloiscmsu, Mun sielunl ylkäns lEsuxen cm,s,sa, Ia kiitnst Hall ijäci laulaa.

31. Mä Carlhan häHlin <o cutz!!t' olen, Kyll'
ca sitt' pian jo joumu: Mä riemusta rauken cosc sin»
ne tulen, En taion mä olla siel/ ouw: Cosc' lE<sus mun suloinen ylkämiehen, Muu kädestä tututta si<

wijlnein, Ia cruunulla cruunaa mun vnälu.
34 O armo lyöt hywäa cuins lEsu mull En

sinua kijnä nl>n cmda: Wast' minä tä'n äffön nyt
suureri »äin, Ia tarpellisext mul! aiwan; Ects wel,
e,:ni werclias maran olet, long cautw mä wäidän
caxk pmm nuolet, Cosc' uscos» ripun sus tonni.

zs. Mä kiiiäu siis mielestä nöyrimmästä/ Ett's o,

let tun ämmin mull ansain'; ylistän sinua sydäm»
mesta: Ann' lEstl sun mun cantzni, Cuin
rucoilis klnäisi minns in-uu Elt's lahwilws sinlin-
nut olet minun. Wlel tulewalst cinon mvös armoo.

z6. lopet-n wc,slni siis' langcis äänen, Ia cai«
t>et cnlkemaan lähden; Ab rttcoilc.it lE'ust caick

jälken >aanct, Et' sundnitt' wndinne nähden. Aut'
IClu mu armosas pyfymahan, Ia muita sun

Henget!'«s sijlxn muös k'änn', Sun
cunnicms ijaii! Amen.


