
Naxi Chrlsilllista ja HengeMsiä
Wtrttä/

Kaikille NiM Weljtlle ja Sisarille ratt'axtylöskehotturcri Sielustans murhetta pita.
möän, oikicn, katulnuxen ja Uskon jarjestmcsa.
Jotka, Jumalan Armon ja Pyhän Henqen johdattan-isen

lautta, Heramiscns jällen synnin sur, ttomuden linrsta,ja huonellisen tekemisen nlla, ajatuxisansa on
pannut, ja sitten suustani nmiltza ylöikirjoita, o.endaa ja
prandata andanut,

Johan Erikin poika.
Paimion P t jäsiä, ja ssaswolan Mlästa, Wnonna ,764.

Se Enftmmmmn Nrst,

Weis. kuin: Ah! /erra a!ä wihasas :c.
iohtu sy!,di mielehen joic on mull

'. monda aiwan, loill tiedän pätien
tuottaneen, Ikiset, kuolion waiwan:

Niin mu< he täyttä siwcknmen, Ia karwax jou»
tu tun»iol!en Enlwsn elamckni

2. Woi kuitenq kunoan pakenen? Tainkaltaisesa
tussas; Keneldä apu» bakenen? Siil omatundo
rastaast Mun soimaa sonnis saastaisex, Helwetin
lvaiwan ansui-nx; ?lb! armakd' Inmal' niels.

. 3- Jos k>s'on täsa eteeni Niin äkkään turmel»
luren, ja tiel <!n eit' on yelwetti Duomittll rangau
stuxen,long tiedän synnlll ansaineen, Ia kuolion
kouriin joniuneen Sen ruman synnin kautta.

4 Jos käännyn taani katsomaan, Mun endist
eiämääni; Niin murhell kowal! hawaitsaan Am
suuri syndeick!!' Kuin lehdes maistuit makiax. Nyt
muutuit sapex kaltnax; Woi kuka pässtss nizsta.

i. Jos



s. Jos katson siwull puolellan, MuU apnu ha<
keilani: Nljn n.len «lyökin olewan Pertelen
»vietteliäni; Jong nllywzen ottanut M<i olen,
ja nijn mottanut Itseen tämän tussan.

6. les katkon ylds taiwaseen, Mun Jumalani
puoleen: Ha'nd' wastan tiedän rikkoneen, lost sy«
da'meu nyt knolee Ah! raukka, ettän wihoitm Py,
ha'n wanhurstan Duomarin, Ia hrwsn tekisni.

7. Kuitenqin lieden wiels mull Z)hden, jong'
puoleen riennän! O lesu! tvgös ittu>!unl Tulen
ja armoo kerjän: Suli tunnustan kaikk rikoreN/
Sä tulit wälimiehezen Minun ja Jumalani.

8. T<i kuolit rillin hirsspuus Mun lunasturere»
ni, Ia sengin teet ett' walo uus Jo loistaa silmi,
söni, Jong kalltta waaran hawaitsen, Ia myös,
kin Armon istuimen, Werescis uffon kautta.

5». O Isä armost, andex ann', Mun snndin suuretsangen, loiU' olen sinun wikcittan; Sijn toiwos
etees langen, Ettös ne ander annat muU, Ia äls
tanssan oikeull Käo, Poikas piinan tckhden.

>c>. O Pyhä Hengi lohduta Mun suruijt sy»
dsndäni Ia pelkoos aina ta<wuta Psranna Elä»
mäni: Eill oma ia apu mn?s, On turha
Hengellises työs, Sentahden avuu kericln.

n. Nyt kijtos olkon InmaloU Hän ruko«M
kuuli: Plistyö Hcrral! korkial! Kuin h<däs aufen
tuli synnin tundoon n-inun toi, Armon
ja lohdutuzen soi lost woiton »virttä laulan.

Se Toinen Wirsi.
Usson Til<u'l.l.

Weis. km»: O! les» Ehrsic s« aut de» «.

mailman lopu« Hl>>f'amat W» tnlollas los
petetan; Ol' le«u myös aina mull saapmll. Mck

slen



olen kyll syndinen woimatoinen, Tee lesu muU
nljllkuins teit miehell muinen, Kuin halwattunwuoteila makais.

2. Hän sydckmmelt halaisi synnist päästä, Iaandexi andamust toiwoi; Ei huollut niin paljo
hän ruumins säästä.i Eik suuttun tain mailman
waiwoin. Mutt lesus, ,oi!d' sairaat kaikk' awun
saawat/ Hän paransi sielun ja ruumin haawat;
Ah katsos kuinga laupias ha'n ombi.

3. H ln holhoo nijt' kuin hänen tyköns käywät
Ia syndejäns katuwat kalkki; Hän teke ett' ar,
»non he kasittawat, elämät pitämän rait«
tist. Näin lesuS heild synmt kaikk pojes kandaa,
Ia Hengensä Pyhin heill' staan andaa, Ffuin
hallitsee heitä tas elos.

4- Ah katsele lesu myös minun puoleen, Sä
syndist ennenkin autit, Kuin tulit ia stelustans
pidit huolen, Nlit taiwau liell' käymähän saa,
tit; Mä kerjän snld' armoo, sijs awux riennä,
Sun laupiat kaswos mun puoleen käännä, Ia
tuuldele minua armost.

s. Ann'anderi sondin, jotk' suuret owat Joit
olen tääll' tehnyt ain usiast, Ia paranna sieluni
Kaawat kowat, Mä rukoilen lesu tast asiast,
Etts lias kanss sowitit minua taäl, Mun wel«
kan pois pyhi Slin kirjastas wicl, Ia srmestas
tee mua wanhurstaf.

6. Ah.' puhdist mun sieluni lost
Sinua rukoilen nöyrast; Ann' andefi armostas
sondini syyt, loist olen kyll joutunut köyh<sz'.
Wiel ulkoo, toiwoo ja rakkautta, Ms pyydän
snld' lesu, ,'a sydänd' uutta, Etts armostas an»
nat muU nijts.

7. Myös wahwist mun usson O' lesu ials,
Ett anstys pilall turwaism aina; Ia sylytä sy<
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dämmesn henczes walo, Tun armos ja wowas
muU laina, Ett rioruisi» Autudes kijnin tclalls,

minull ans"itsit risti» päällä, Koff'
Sieluni lunastit kallist.

«. Wiel k irsim iän lesus mun
Koff kiusaus laaxohon tulen; Ia uffoni wahwari
peruwkon Elt lapsi häld' ohettu olen; Ett olisin
uffosa kärsswäinen, Ia lesuren awun pa'M
luottawainen. Sill se paras neuwo mull ombi.

9. Aut' lesu ett rakastan l.ihimmäistän, Hällhywäa', kuin itsellen soisin; Ia sowinnoU koh>taisin wihamiMn, En anderi andaa !)«'«! woisin
Mutt mitä tcläll tehoan meild pikaisudes, Nils
<ll.i meit rangais wanhur>taud<s, Waan armo»
stas nekin ann' ander.

lc>.Nytiloitkatkanssanirakkat kaikki. lotk'uu,
delta syndyneet olet, Jo lesus nyt minunqin sijhen
laitti, Hän her.itt<i synnisä kuolleet; long edest
händ' sydämest mahdan kijtti. Ett lambaitanskait,
see,heist murhett pitää,la pelastaa syngiM sorwest.

il. Sijs Jumalat palwella mahdamme tääll',
Hsnd' sydämmest kljttä moös ,'mqen; Ia uiko,sa katsella lesuxen piätl. heikot ustast
tyll langem: yän meillen on mieluinen woimaa
tuomaan, Sill' sitä kuin hywä on mkoin saa,
maan, luur kanqiat la hitaat kyll ollan.

,2. Me aamullc. unesta häräwäiset,Koht rukoil,
la mahdamme muistaa, Ett ollsm» päiwän taas
seisowaiset Ia wthollist woisim pois suistaa: Sill
mailina wihaa, la perkel kokee, Koff' meidän tääll
hor.uwar heikor,»<lkee, Sentähden o!' apuna lesu.

l;. Koff ehto wiel joutuu ia päiwä laffee, Niin
Jumalat mahdam myös kllttH, Ett' kackis tuin
llelml jaruum'.st koffee, Hän isällist suruu meiltpitää. Ia aamull ett olemme rauhgS maantleet,
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Ia vHiwsnkin uuden bald' nähbä saaneet, 101lwirkam ty>)t toimista tawam.
14. Nyt siuna o lesu mun käteni työ, Ia kaikk'

onnettomns poisestä; Its waarat ja wahinqot
takaisin lyö, Ann lvoiman sun armostas kestää,
Mutt olkon täs kuitengin tahlos sinun, S<l
tarpeet kyll parahin arwat minun; Sentähdensun halduus kalkk' annan.

<s. Muut sieluni tarpeet mu!! anna Jumal,
Sit' kuin suld' pyd in ja anon; Ia rawitse h wdäsill pyhäll sanall: lost lesus meit neuwoo ja sa.
non: En'st etsikot Jumalan waldakundaa, Teill
maallista rikkaut Jumal andaa, Ia ruuminne
tarpeita kyllä.

'6. O Jumala siuna myös Esiwaldaa, Ia Ku»
ningast suurta ja rakasi; Pois poistamaan wää»
ryttä Isän maalda, Ett pelwosas eläisim wah«wnst. HäU pitkää myös ikää ja onnee laina,
Ett lewos ja raukasi, elam' aina, Ia Jumali-suus meisä waftwist

'7- Mutt lumalifus o« mus heikko wajaa,
Sitä minun lundon mull soimaa, Ia sieluldalewongin poies ajaa, Nijn ettei ol' uikolla woi,
maa: Mutt sieluni, luota sun lesuzes p<M',
Hän edestäs käynyt on Golgathan mäel, Kost'piinan ja kuoleman k^rsei.

< 3. Mun sydämmen kowutt' mä walitan wiel,
Ah etten maan pensiäx lanqeis, Kuin minun
pois ezytais autuuden ticld'.' Ann' lesu mull
Pyhä Henaes: Kuin otais pois sydämmen
kiwest kowast, Ia annais mull sydämen uudenlihast, Nijnkuins itft luwannut olet.

'?. Mix olet mun sielun wiel murhellinen, Iasaatat tääll itselles tuffaa; SMlesus on syndi.
fill armollinen, Kuin katuu kaikk sondins ja us.
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koo, Ett lesureld' weri wuot' Krydilnaasa, I<tz«deliäm RliN.i pääll Golgathasa, Kals, stcluni,
lunailui Murla.

20 Wtel le'us nyt rukoilee Isää taiwaas,
Ia sydämesi rakas on totta: Kuw lisiin pä.Ul
ollelans waikias waiwas, Niin wielakil' waari
meist otta; Hi», andezi andamusi meille anoo,
Ia sielun autuutta aina janoo, Hats' rakkault'
märätöind' suurta!

2,. Ah! altain sijs ajatelko t<ls nijn, Ett' Isäl»la kowa on sydän, Meit l>psialis kohtan, kuin
rivpua kijnn', Ain' Poikansa ansios pnodäm le,sus Ewansseliumis neuwoo meitä; Myös Isäkin
rakastaa itse teitä, Ia Poikans teili awuxen anuoi.

Siis eläkim Clmstuxen uffosa tääll, Kuin
meisi' palio waiwaa on täynnt, Ia meit' vertlli»
sexi taiwahan wiell, On pijuall ja kuolema!!
tehnyt; Ia wälttäkäm syndi kuin »vetää meitä,
Sen iiäisen kuoleman kauhioi leitä, Joit uffo<toin sielu tääll käypi.

Näin hurjkasii eläkäm armon ajaas, Ett
kunmas kuoleman hetkeil, Engel!' meidän sie«
lum weis iloon taiwaas, Pois mailman pahal,
da retkeld; Ain mmstain ett taiwasa palkka on
ftlur, Mutt ijäises nkus ain mngaistus juur,
Kuing' elämä ollut on täällä.

24 O Christltt'! seen päälle ssjs ajatus käänn',
Ett tämän nnt elämän rahdus, Tääll toinen
taikk toinen nilsi käsitetään; Ia tiedä ssit ett'se
on turhuus, Jos ruumistas yolhot kuin kuolewa
on. Mutt' sielusi et huoli kuin kuolematoin. Otyhmyttä sokemt' suurta,

2s. Wiel' rakkaasti Chrisiitnt neuwon teitck,
Kuin kuollehen usson pä M luotat', Ett rukoilett'lesust' tuin autta meitä, Ia Poh<iN<i Henyel.

l<lns



lsns tuotta, Meill' ll!?on, 101 l elo on lesuresa,
Ia lahjat muut suuret ssil' totudesa, Kuiu «val-
mis on ottamaan wastan.

26. Tas usko ja toiwo ja rakkaus wiell' On
Taiwasta suurimmat lahjot, Ia kärsimys le<suxen asteiden ticll; Kuin uudessa syndyneet saa,
wat. Sijs ölkämme katsoko muiden päälie, Sill'
meill' esimerkki on lesus täällä', Kuil,g elämät

u pltä.
Aut'lesu! ett'ussosa loppuun asti, Nsm

tijnni juur ripruisim wahwast; Ia tustisa seiso»
maan kärsinMi, Meit wahwista lesu ain tai,
»oast, Kost' Sanas nyt saarnatan ymbär' maa,
w, WMk moni on pahembi pakanata, Meit
syndisi armahd O luiual.

28. Sun Henyelläs walais myös opettajam,
Ett Mirkansa wiriast tekisit; Ia lanwaitans bar,
tasti kaitsisit ain, Heit' hedeNmäUisex' näkisit,
Ia eltas nijt elocs ain' la? eläisit. Kuin sieluja
autuuteen kä.itvf saisit, Ia tv.iwan tiell' käy-
mään heit »cllwcis.

29 Ah tule ,'yt tnköni M, Poika, Ia afttain' syoämmesäni! AK tule nyt lule sä Henni
woipa, Ia halamileni, Ain' sinua suuresti
rakastamaan, Ia usson koutt' sinulda kaikki saa-maan.. Ia rukous minula fehoit.

ZV. O autuait sielnu ja idmiseu last', losas,
Kolminaisuus, its asut! O auluast ihmist täs
sondises maas, Kuin Taiwasta Hengen on saa»
nut, Joka hänen henyei-s kanss' todistapi, Ett'
auman ilon hän armost soapi, Ia
kruununkin faunin

;». Koff' aikas O! Ies»! on tänne tu3a, Sun
cmias ottaman Am' silloin ett' mahdc isin
walmis olla, Ia kuulla sit' iuloisia

YlkiaU



oikiall puoN' seisowat rrirwoketan, Nyt tulkat
te sisölle tvaldakundaan, Kuin walnlistet teille
on ennen.

32.0 Ät«l suurt' tloo sllin siellä kuuluu. Koff'pesemme nsitä; Sitt'ii<iistä suloista
riemu humuu. Ia ka,itsan omia hckita'. Siel'
woitoriwelsaiuur ilossansa, Mun sieluni olkäns
lesufe», kanssa, Ia kiitoft ftäll ii<sti laulaa.

,3. Mä Karitsan bMvj' kutsut' olen, Wnll'
aika sit' vian lo jouluu: Ma' riemusta rauken
koff stnne tulen, En taida mi olla liell' outo:
Koft' lesus mun suloinen ylkämiehen, Mun
todesta tawtta sss.!!l wilmejn, la. kruunulla
kruunaa mun p4<wi.

34. O a>mo tnst Kywäa kuin lelu mull teit,
En sinua kijta' mjn taida: Wast' minä tHn sstön
nyt suurexi näin, Ia tarpellisefi mull aiwan;
Etts welkani wereUas maM olet, long taut,
ta mci wäld.in kaitt pirun nuolet, Koff' uffo,sa ripun sus kijnni.

35. M<l kijtsn sijs mielestä Ett's
olet tain sutunn mull ansain': Ia r,list<ln sinua
syd<lmmest<i: "Ann' lesu sun Henges mun kanftsan, Kuin rukoilis kihisi minus sinuu, Etts
lahjoilas siunaimnt olet minun. Wiel tulewaistanon myös armoo.

36. Jo lopetan weisnn sill' lonoeis Mnen, Iataitaa tiet kulkemaan lahden; An rukoilkat Ie»sust kaitk jalken jäänet. Ett' tundisilt' syndinne
nähden. Aut' lesu mn armosas vnsnmähtln,
muita sun Hengel!<ss sijhen myös ttänn', Sunkunnjases ijcki! Awen.

Wasasa, prandätty C. A. LondieerildH.


