
Kaxi ChristiUisia ja HengeMstH.

«M I l l l.tt^
KaiMle VUfti-Weljille ja Siftrille rakkaaxi
BskchoiNl.mi Stelustans murhetta pltä.
iiläan / oikian katumuren jaUffon jar)estvxesa.
Jotka, Jumalan Armon ja pyhän Hengen johdatta»

misen kantta, Herämiseng jalken synnin suruttomu»
den unesta, ja hnonellisen työnsä tekemisen alla, aja»
turisansa on kokoonpannut, ja sitten suustans muil»
da ylöökirjoita, o)e»daa ja prändätä andanut.

Johan Erikin poika.
ftimwn Pitäi-ssä ja Kaflvolan Kylästä, Wuouna y6^.

.Se Ensmuncknen Wirsi,
Kammuxesia.

W. kuin,: Ah! HGRva älä wihasas zt
lohtu »yndt miclshen, joit on mullmonoa aiwan, loill tiedän päällcn

tuottanee!,, Ijclifen kuollon waiwan:
M», murhe taottck sydämmsn, Ia karwax11l tunnolle!! Entinen elämäni.
2. Woi kuiteng ku»lgan pakenen? TainkaltaiseiaWas;Keneldä apuu hakenen? SM omatundo«ffaast Mun soittwa synltts saastaisez-, helwetinwiwan an!ainez';AH.' Jumal'wlelcl.

5. losi katson lilsa eteeni, Mn äkkään turmel»
Mn,ja tiedän ett' onhelwettiDuomittu rangai»
sturen, long tiedalUynnill ansaincen,la kuollonkor.rijn joutllneen Seil ruman synnin kautta.>los käännyn taani katsomaan, Mun endistGMst<lni;Uijn murhelj kowM yawmt' saal, Ain

suuri



suuri syndeiäni,KuiN lehdes maistuit makiax,Nyt
»uumuit »apez- katkerax; Woi kuka pögstää Nijstä.

s. Jos katson slwull puolellan, Mull apuu ha-
keisanl; Nim näen myöskin oleman Perkclm
lvietteljani; long yllytyren ottanutMa olen, ja
nijn tuottanut ItseUen tclmäu tustan.

6. Jos katson ylös taiwaseen, Mun Jumalani!
puoleen:Hand' wastan tiedän rikkoneen, losi sy>,
damennyt kuolee. Ah! raukka, ettän »vihoitin Py.s
hän wanhurstan!Ouomiarin,la hywin- tektam^

7. Kuitengin ttedän wiela muli Ahden,
puoleen riennän! O lesu.' tygös itku-<uul Tulet
ja armoo kerjän: Suli tunnustan kaikk rikozen!
Sa tulit wälimiehezen Minun ja lumalaui.

z. Sa kuolit ristin hirstpuus Mun lunasturere,
ni, Ia sengin teet ett' walo uus Jo loistaa sniM'
sani, long kautta waaran hawaitsen, Ia
in Armon istuimen, Weresas uffoll kautta.
o. O Isä armosi, andexann', Mun sundin suure

sangen, JM' olen sinun wihoittan;Siln toiwo,
etees langen,Ettäs ne andex annat mull,laa'!!
kanssan oikeull My/ Poikas pijnay tabden

10. O Pvbä Hengi lohduta Mun suruist sh
dändäni,la pelkoos aina tcnwuta, Paranna Eli
mäni:StU oma työ ja avumyös,On turha He,
gellises työs, Sentähden apuu kerjan.

n. Notkijtos olkon lumalall/Hcln rukouze
kuuli:Ylistys Herrall korkiallKuin Kädäs auze
tuli. Hän synnin tnndoon minun toi, Armon!
lohduturen soi lost woitoz, wirttä laulan.

Se Toinen Wirsi.
Usson Tilasta.

W.kuin: O! Icksu Christe sa autudcn lc.
O lesu mua opeta rukoileman Tall wijmeis!



mailman lopull, Koff' ajaat siln tulollas lopete»
, tan;Ol' lesu myös aina mull saapuill. Mä olen

, knll syndincn woimatotnen, Tee lesu mull nijn»
kuins teit miehell muinen,Kuin halwattun wuo»
tella nläkais.

2. Hän sydclmmest halaisi synnist päästä, Ia
j andczi andamust toiwoi; Ei huollut niin paljo

han ruumin s säästää, Eik suuttun tain mailmart
waiwoiu. Mult lesus, joild' sairaat kaikk' awun
saamat, Hän paransi sielun ja ruumin haawat;

, Ab katsos kuina, laupias hän ombi
;. Ha'n holhoo nijt' kuin hänen tyköns käymät

' Ia syndejäns katumat kaikki; Hän teke ett'ar«
! mon he Myös elämät pitämän rait-
< tist Nain lesus hetld sylwic kaikk pojes kandaa,

l Ia Hengensä Pybän heill' siaanandaa,Kuin
>, hallitsee heitä tas clos»

4. Ah katsele lesu myös minun puoleen, Sck
syndist ennenkin autit, Kuin tulit la sielustans
pidit huolen, Nm taiwan tiell' käy»nähän saa«
tit; Mä kerjän suld' armoo, sijs awnr riennä,
Sun laupiat kaswos muu puoleen käännä, Is

> tuuldele minua armot?.
5. Anii' andezi syndin, iotk' juuretowat Joit

olen tääll' tehnyt ain ustast, Ia varanna sieluni
! haawat kowat, Mä rukoilen lesu täst allast,
Etts Isäs kanss sowitit minua Ml, Mun wel«

;kan pois pyhi Sun kirjastas wiel, Ia armostas
tee mua wanhurskax.

, 6. Ah mm: sieluni weröllss nyt, lost
> Sinua rukoilen nöyräst; Ann'andexi armosiasl syndini syyt, loist olen kyll joutunut köyhäx.

, Wiel ussoo, toiwoo ia rakkautta, Mä pyydän
suld' lesu, ja sydclnd' uutta, Etts armostas an.
nat mull nijtä. ?. Myös



7. Myst waöwist mun uskon O! lesu jalo,
Ett ansios pääll turwaisin aina; Ia sytytä sy,
dömmeen henges walo, Sun armos jawoimas
mnll lama, Cttrippuisin Autudes kijnm täällli,
longas mmu'l ansaitsit ristin päällä, Kost' Sie«luni lunastit kallist.

8. Wicl kärsimään lesus mun wahwistakon,
Kosk kiusaus!aaz'vhon tulen; la ussoniwahwaziperustako!!,Ett lapsi hald' ostettu olen; Ett olisinuffosa kärsiwäinen, Ia lesuxen awun pääll
luottawainen, SM se paras neuwo mull ombi.

9.Aut'lesu ett rakastan-lähimmäistän,Häll hy»
Wää,kuin itseilen,soisin;la sowinnoll kohtaisimlvihamiestän, Ett anderiandaa Hall woisinMutt
mitä tääll tehdän meild pikaisndes, nijst älä meit
rangais wanhurstaudes,Waan armostas nekin
pnn' andex.

io.Nytl!oitkat kanssani rakkat kaikki, lotk'uw
dest«»syndnneet olet, jo lesus nyt minungin siihenlaitti, Häi-, heratta synnisä
hand' sydämesi mahdan kt.'tlH,Ett lambaitanskait»
see,heist murbettpitLä,japelastaa syngiastkorwest.

' l. Sijs Jumalat palwella mahdamme täall',
Händ' sydch-mest kilttä myös sangen; Ia uz?o'sa katsella Jessen pääll, Chk' beikot tääll usiast
kyll langem: Hän meillen on mieluinen woimas
tuomaan, Sill' sitä kuin hywä on aikoin saa«maan, luur kangiat ja hitaat knll ollan.

12. Me aamuja unesta haräwäiset,Koht rukoile
la mahdamms muistaa, Ett olisim päiwän taas
selsowaijet, Ia wiholttst woisim pois suistaa: Sill
mailma wihaa,iaperkel kokee, Koff'meidän tääll
horjuwaxheikox näkee, Sentahden ol'apunalef>z

zz.Köstehwwiel joutuu japä'iwä lasiee,Nijn



Jumalat mahdam myös kijtts, Ett' kaikis kuin
Muu jaruumist toffee, Hän isäilist furuu meist
pitää. Ia aamull ett olemme rauhas msanneet,
Ia päiwänkin uuden häld' nähdä saaneet, 101lWirkam työt toimitta taidam. ,

14. Nyt stuna o lesu mun käteni työ, ja kaikk"
onnettomus poisestä; Its waarat ja wahingot
takaisin lyö,Ann'lwoiman sun armostas kestää,
Mutt olkon täs kuitengin tahtos sinun, Sil
tarpeet kyll parahin arwat minun; Sentähdensun halduus kaikk' annan.

is. Muut sieluni tarpeet mutl anna Jumal,
Sit' kuin sulo' pydän ja anon; Ia rawitse händH
slll pybäll sanall: lost lesus meit neuwoo ja sa-
noo: En'st etsikät Jumalan waidakundaa, Teill
maallista rikkaut Jumal andaa, Ia ruuminne
tarpeita kyllä.

16.0 Jumala siuna myssEstwaldaa,laKu«
«inczast suurta ja rakaft; Pois poistamaan wäa<
ryttä Isän maalda,Ett pelwosas eläisim wahwaff.
HM pitkää myös ikää ja mmee laina, Ett lewos
ja rauhasa elam' aina, ja Jumalisuus meils
wahwist.

l?- Mutt lumalisiis on mus heikko wajaa,
Sitä minun tundon mull Himaa, Ia sielulda
lewongin pojes ajaa, Niin ettei ol' ustolla woi-
wcw: Mutt sieluni, luota sun lefuxes Ml!',
Hän edestäs käynyt on Volgathan mäel, Koff'
piinan ja kuoleman karsei.

18. Mun sydämmen kowutt' mä walitanwiel,
Ah ctten waan pensich langeis, Kuin minun
pois-eMäis autuuden tieto'! Ann' lesu mull
Pyhä Hen.qes: Kuin otajs pois sydämmen
ktweft kowast, Ia annais mull sydämen uuden
lihasi, NWMtls ifst IUWNNUt '^



19. Mv olet mun sielun wiel murhellinen, Iasaatat tääl! itselles tuffaa; Sill lesus on syndi«
sill armollinen, Kuin katuu kaikk syndins ja us-
koo. Ett lesureld' wett wuot' Krydimaasa, Iaedestäm Ristin paali Golgathasa, Kats, sieluni,
lunastust suurta.

20, Wiel lesus nyt rukoilee Isää tcnwaas,
Ia sydämest rakas on totta: sfuin ristin pääll
ollesans waikias waiwas, Ni;n wieläkin waari
meist otta; Hän andexi andamust meille anoo.Ia sielun autuutta aina janoo,Kats'rakkamt'
märätöind' suurta!

2!. Ah! älkäm sijs ajatelko tas nim, Ctt' Isät,
la kowa on sydän, Meit lapsians kohtan, kuin
rippua kijnn', Ain'Poikansa ansios pyydäm. le-sus Ewanqeliumis neuwoo meitä: Myös Isakinrakastaa itse teitä, Ia Poikans teill awuxen annoi.

22.Siis eläkäm Christnxen ustosa tääll,Kuin
meisi' paljo waiwaa on nähnyt, Ia meirperilli-
sezl taiwahan wiell, On pijnau ja kuolemall
tehnyt; Ia lvälttäkam syndi kuin wetaä meitä.
Sen naisen kuoleman kauhioi teitä, Joit usso«
toin sielu tääll käypi.

Näin hurssasti eläkäm armon ajaas, Ett
kunnias kuoleman hetkell, EngeU' meidän sie«
lum weis iloon taiwaas, Pois mailman pahal<
da rettelö; Ain muistain ett taiwaisa palkka onsuur Mutt ijaises itkus ain rangaistus juur,
Kuinst elämä ollut on täältä

0 Christitt'! sen päälle sijs ajatus-käänn'.
Ett tämän nyt elämän rahdus,,«Tääll toinen
taikk toinen lchst käsitetään,: Ia tiedä siit ett' se
on turhuus, Jos ruumistas holhot kuin kuolema
on, Mutt' sielust et huoli kuin kuolematoin. O
Mmyttä sokcutt' suurta. 2s. Wiel'



2s. Wiel' rakkaasti Christityt neuwon teitä,
Kuinkuoliehen ussonpääll luotat'.Ett'rukoilett'
lesust' kuin autta meitä, Ia Pnhällä Henqel-
lclns tuotta, Meili' uston, joll elo on lesnresa,
Ia lah;at muut suuret siU' totudesa, Kuin wal«uus o»! ottamaan wastan.

26. Tas usto ja toiwo ja rakkaus wiell' On
Taiwasta suurimmat lahjat, Ia kärsimys le-suxen affelden tiell;Kuin uudesta syndyncet laa-
wat. Siis älkämme katsoko muiden päälle, Sill'
meiU' esimerkki on lesus täällä, Kuing elämät
käyttämän pitä.

2?, Aut' lesu! ett' ussosa loppuun asti, Näin
kiinni juur rippuisim wahwast; Ia tustisa seiso,
maan karslwästt, Meit wahwista lesu ain tai-
wast, Koff' Sanas nyt saarnatan ymbär' maa-
ta, Waikk moni on pahembi pakanata, Meit
syndisi armahd O Jumal.

28. Sun Hengelläs walais myös opettajam,
Ett wirkansa wiriäst tekisit; Ia lambaitans har-
tasti kaitsisit ain, Heit' hedellmällisez'' näkisit,
la, ettäs nijt eloos ain' lähetäisit. Kuin sieluja
autuuteen käätyf saisit, Ia taiwan tiell' kch),
Mään heit neuwois.

29. Ah tule nyt tyköni Isä, Poika, ja asu
oin' sydämmesäni! Ah tule nyt tule sä Hengi
lvoipa, Ia sytntä haiamisenj, Ain' sinua suuresti
rakastamaan, Ia uston kqutt' sinulda kaikki saa-
maan, Ia rukous minusa kehoit.

?Q. O autuast sieluu ja ihmisen last', losas,
Kolminaisuus, its' asut,' O autuast ihmist täs
syndises maas, Kuin Taiwasta Hengen onsaa<
nut, Joka hänen hengens kauss' todistapi, Ett'
autuan ilon hän cmuost saapi, Ia lesnreld'kruununkin.kaunin- zi< Kol?



?i.Kosi" aikas O!lesu! on tänne tulla, Sunsmias ottaman tääldä,Aut'silloin ett' mahdaisinwalmis olla, Ia kuulla sit' suloista äändä, 101lHikiaU puoll' seisomat wirwotetan. Nyt tulkat te si<Mewaldakundaan,Kuin walmistetteille on enen.
;-. O sitä suutt' iloo kuin siellä' kuuluu, Koff'Pääsemme näkemään näitä; Sitt' idistä suloistariemu humuu, Ia karitsan omia häitä. Siel'

woitoxi weisa iuur iloisiinsa, Mun sieluni ylkcins
lesuxen kanssa, Ia kijtosthäll ijäti laulaa.

?3> Mä Karitsan häihiln kutsut' olen, KyK"
oika sit' pian jo joutuu: Mcl riemusta rauken
kosk sinne tulen. Cn taida mä olla stell' outo:
Koff' lesus mun suloinen ylkamiehen, Muu
kädestä talutta sisäll wijmeiil, Ia kruunulla
kruunaa mun pääni.

34- O armo tyst hywääkuin lesu mull teit,
En sinua kijtänijn taida:Wast' wina ta'n ästön
vyt suurexi näin, Ia tarpellisexi mull aiwan;
Ett's welkanl werelläs maz'an olet, long kaut»
ta mä waldän kaikk pirun nuolet, Kost' usto-sa ripun sus kijnni.

35- Mäkiitän sijs mielestä nöyrimmästä, Ett's
olet tam autuun mull ansain'; Ia ylistän sinua
sydammeW:Ann' lesu sun Henges mun kansisan, Kuin rukoilis kiltäist minns sinuu, Ett's
lahjoillas lmnannut olet minun. Wiel tule»
waist anon myös armoo.

?6. Jo lopetan »veisun sill' langeis äänen, Ia
kaitaa tiet kulkemaan lähden > Ah rukoilkat le-
sust kaikk Men jäänet, Ett' tundisitt' syndinue
nähden. Am' lesu mu armosas pysymähän, Ia
muita sun Hengelläs sijhen myös käänn', VUtZkunniaxes ijäti! Amm.


