
Kaxi Christillistä ja Hengellisiä

W I R T T A,
Kaikille Rifti-weljille ja Sisarille rak«

kafi ylöskehoitureri Sielustans murhetta
pitämään, oikian kammuxen ja Uston

jarjestyresä.

Jotka,
Jumalan Armon ja Pyhän Hengen johdatte

misen kautta,

Herämisens jalken synnin suruttomuden une-
sta, ja huonellisen työnsä tekemisen alla, aja-
tufisansa on kokoonpannut, ja sitten suusians

muilda ylöskirjoitta, ojendaa ja prän-
data andanut.

Johan Lrikin psika.
Paimion Pitäjästä ja Kaswolan KylW,

Wuonna 1764.
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Se Ensimmäinen Wirsi.
Katumuxesta.

W. f. Ah! HERra älä wihasas.
v. l.

johtu syndi mietehen, Joit on mull monda
"

aiwan, loill' tiedät, päällen tuottaneen, liäi»
fen kuollon waiwan! Niin murhe täyttä sydämmen.
Ia karwar joumu tunnollen entinen Elämäni.

2. Woi kuiteng kungan pakenen? Tainkaltaisesa
tuffas; Kencldä apuu hakenen? Sill omatundo ras-
kaasi Mun soimaa synmS saastaisex, Helwetin wai-
wan ansainex; Ah! armahd Jumal wielä.

3. Joskatzon täsä eteeni, Niin äkkään turmettuM,
Ia tiedän ett' on helwetti Duomitlu rangaistuxen,
löttg tiedän synnill ansaitteen. Ia kuollon kouriin
joutuneen Sen ruman synnin kautta.

H. Jos käännyn taanikatzomaan, Mun endist elä-
määni; Niin muthell kowall hawait saan Ain suuri
fyndejäni. Kuin lehdes maifiuit makiax, Nyt mmp-
luit katkerar; Woi kuka päästää niifiä.

5. loS katzott fiwUll puolella»,, Mull apuu hakei-
sani; Niitt näen Myöffin olswan Perkelen wiettel»
jäni; long ytlytyten ottanut Mä olen, ja niin tuot»
lanut Ihellen tämän tuffan.

6. Jos katzon ylös taiwaseeN, Mun Jumalani
puoleen: Händ' wastan tiedän rikkoneen, lost sydä»
men nyt kuolee. Ah! raukka, ettän wihoitin Pyhän
wanhurffan Duomarin, Ia hnwiNtekiäni.

7. Kuitengin tiedän wielä mull Phden, jong puo«
leen riennän! O lEsu! tygös itku suul Tulen ja

annos



«rmoo kerjan: Sull tunnustan kaikk rikoxen, Gä
tulit wälimieheren Minun ja Jumalani.

6. Sa kuolit ristin hirsipuuS Mun lunasturereni,
Ia sengin teet ett' walo uus Jo loistaa silmisäni,
long kautta waaran hawaitzen, Ia myöskin Armon
istuimen, Werests usion kautta.

9. O Isä armost, andex ann, Mun syndin suu.
ret sangen, loill' olen sinun »vihoitta»; Siin toiwos
etees langen, Ettäs ne ander annat mull, Ia älä
kantzan, oikeull Kay, Poikas piinan tähden.

"

,o. O Pyhä Hengi lohduta Mun suruist sydän,
däni, Ia velkoos aina taiwuta. Paranna Elämäni:
Sill oma työ ja apu myös. On turha Hengellises
työs, Sentähden apuu ker/än.

11. Nyt kiitos olkon lumalall, Hän rukouxenkuuli: Ylistys HERrall korkiall Kuin hadäs auxentuli. Hän synnin tundoon minun toi. Armon ja
lohdutuxen soi, lost woiton wirtta laulan.

Se Toinen W i rs i.
Uskon Tilasta.

W. e. O! lEsu Chliste s« «uluden lt

<") v. I.
lEsu mua opeta rukoileman Tall wiimelsell

mailman lopull, Kosi' ajaat sun tulollas lopctetan;
Ol' lEsu myös aina mull saapuill. Mä olen kyll
syndinen woimatoinen, Tee lEsu mull niinkuinS
teit miehell muinen, Kuin halwattun wuotella makais

2. Hän sydammeft halaisi synnist päästä, Ia an»'
dexi andamust toiwoi; Ei huollut niin paljo hän ruu
mins säästää, Eik suutun tain mailman waiwoin.
Mut lEsus, jold' sairaat kaikk' awun saawat.
Hän paransi sielun ja ruumin haawat; Ah! katzos
kuing laupias han ombi.

3. Hän



3. Hän holhoo niit' kuin hänentyköns käywat IasyndejanS katuwat kaikki; Hän tekee ett' armon hekäsittäwät, Myös elämät pitämän raittist. Näin lE.sus heild synnit kaikk pojes kandaa, Ia Hengensä
Pyhän heillVsiaan andaa, Kuin hallitze heitä täs elos.

4. Ah katzele lEsu myös minun puoleen, Sä syn»
dist ennenkin nutit, Kuin tulit ja sielustans pidit huo«
len, Niit taiwan tiell' käymähän saatit; Mä kerjän
suld, armoo, siis awux riennä, Sun laupiat kaswoS
mun puoleen käännä, Ia kuuldele minua armosi.

5. Ann' andexi syndin,jocr' suuret owat, Joit olen
tääll tehnyt ain usiast, Ia paranna sieluni haawat ko»
wat, Mä rukoilen lEsu täst asiast) EttS Isäs kansi
sowitit minua tääll, Mun welkan pois pyhi Sun
kirjastaS wiel, Ia armostas te mun wanhurskax.

6. Ah! puhdist mun sieluni werelläs nyt, lost
Sinua rukoilen nöyräsi; Ann' andexi armostas syn»
dini syyt, loist olen kyll joutunut köyhäx. Wiel
uskoo, toiwoo ja rakkautta, Mä pyydän suld' IE»su, ja sydand' Uutta, Etts armostans annat mull niitä.

7. Myös wahwist mun uskon O! lEsu jalo, Ett
ansios päll turwaisin aina; Ia sytytä sydämmeen
hengeo walo,Sun armoS ja wolmas mull laina, Ett
rippuisin Autudes kiini täällä, longas minull an»
saitzit ristin päällä, Koff' Sieluni lunastit kallist.

8. Wiel kärsimän lEsuS mun wahwistakon, Koffkiusaus-laaxohon tulen; Ia uskoni wahwaxi perusta»
kon. Ett lapsi häld' ostettu olen; Ett olisin uskoja
tarsiwäinen, Ia lEsuxen awun paäll luottawainen,
Sill se paras neuwo mull ombi.

9. Aut' lEsu ett rakastan lähimmäisiän, Hall hy»
wää, kuin itzellen, soisin; Ia sowinnoll kohtaisin M«
hamicstan, Ett andexi andaa häll woisin Mutt mitä
tääll tehdän meild pikaisudes, niist älä meit cangais
wanhurskaudcs, Waan armostas nekin ann' andex.

!0. Nyt



io. Nyt iloitkat kansiani rakkat kalkki, lotk' «u.
desta syndyneet olet, Jo lEsus nyt minungin siihen
laitti, Hän heratta synnisä tuotteet; long edest hand
sydämesi mahdan tiiltä, Ett lambaitans kaitzee, hcist
mnrhett pitää, Ia pelastaa syngiast korwest

11. Siis Jumalat palwella mahdamme tääll',
Händ' svdämmcst tiiltä myös sangen; Ia ustosa kat>
sella lEsurenpääll, Eht' heikot tääll usiast kyll lan.
gem: Hän meillen on mieluinen woimaa tuomaan,
Sill' sitä kuin hywä on aitoin saamaan, luur kan.
giat ja hitaat tyll ollan.

12. Me aamulla unesta heräwäiset, Koht rukoilla
mahdamme muistaa, Ett olislm päiwa taas seisowai»
set, Ia wihollist woisin pois suistaa: Sill mailma
»vihaa, ja pertel kokee, Koff' meidän tääll hor/uwax
heikox näkee, Sentähden ol apuna lEfu.

13. Koff ehto wiel joutuu ja päiwa laffee, Niin
lumalac mahdan myös tiiltä, Ett' taikis suin sie.
lun ja ruumist koskee, Hän isallist suruu meist pitää.
Ia aamull ett olemme rauhas maanneet, Ia pai»
mäntin uuden hald' nähdä saaneet, 101 l wirkam työt
toimitta taidam.

14. Nyt sluna o ICsu mun katenr työ, ja kaikk'
onncttomus pois estä Itz waarat ja wahingot takaista
lyö, Ann woiman sun armostas kestää, Mutt olkon
täö kuicengin tahtos sinun, Sä tarpeet fyll parahin
arwat minun; Sentähden sun halduus kaikk' annan.

«;. Muut sieluni tarpeet mull anna Jumal, Sit'
kuin suld' pyydän ja anon; Ia rawitze händä stll py.
Hall sanall: lost lEsus meit neuwoo ja sanoo: Enst
etzikat Jumalan waloakundaa, Telll maallista rikka-
ut Jumal andaa, Ia ruuminne tarpeita kIM.

16. O Jumala smna myös Esiwaldaa, Ia Ku»
ningast suurta ja rakasi; Pois poistamaan wäaryt»
tä Isän maalda, Ett pelwosaS eläisim wahwast.

Häll



Häll pitkää myös ikää ia onnee laina, Ett lewos /«

rauhasa eläm' aina, ja Jumalisuus meisä wahwist.
17. Mutt lumalisus on mus heikko »vajaa, Sill

minun tundon mull soimaa, Ia sielulda lewongin po-
jesajaa, Niin ettei ol' uskolla woimaa: Mutt stc»
luni, luota jun lEsuxes pääll', Hän tdestäs käynyt
on Volgathan mael, Kosk' piinan ja kuoleman kärsei.

18. Mun sydämmen kowutt' ina walitan wiel, Ah
etten waan pensiäx langcis, Kuin minun poisexytäis
autuden tield'! Ann' lEsu mull sun Pyhä Henges:
Kuin ottais pois sydämmen kiiwest kowast, Ia annais
mull sydämen uuden lihasi, Niikuins itze luwannut olet.

19. Mix olet mun sielun wiel murhellinen, I»
saatat tääll itzelles tuskaa; Sill lEsus on syndisill
armollinen, Kuin katuu kaikk syndinS ja uskoo. Ett
lEsuxeld'weri wuoi' Kryydimaasa, Ia edestam Ri»
stinpääll Golgathasa, Katz, sieluni, lunastust suurta.

20. Wiel lEsus nyt rukoilee Isää taiwaas, Ia
sydämesi rakas on totta! Kuin ristin pääll ollesanS
waikias waiwas, Niin »vieläkin waari meist otta;
Hän andexi andamust meille anoo, Ia sielu autuut»
ta aina janoo, Katz' rakkautt' määräcöind' suurta!

21. Ah! älkam siis ajatelko täs niin. Ett' Isal.
la kowa on sydän, Meit lapsianS kohtan, kuin rippua
kiinn', Ain' Poikansa ansios pyydam. lEsus Evan.
geliumis neuwoo meitä; Myös Isäkin rakastaa itze
teitä, Ia Poikans teill awuren annoi.

22. Siis eläkäm Christuren ustosa täall, Kuin
meist' paljo waiwaa on nähnyt, Ia meit perillisesi
taiwahan wiel. On piinall ja kuolemall tehnyt; Ia
wälttäkäm syndi kuin wetäa meitä, Sen ijäisen kuo«
leman kauhioi teitä, Joit ussotoin sielun tääll käypi.

23. Näin hurstasti eläkäm; armon ajaas, Ett kun»
nias kuoleman hetkell, Engell' meidän sielum weis iloon
taiwaas, Pois mailman pahalda retkeld; Ain mui»

stain



ftain ett taiwasa palkka on suur, Mutt ijätses itkus
ain rangaistus juur, Kuing' elämä ollut on täällä.

2/z. O Christit'! sen päälle siis ajatus käänn', Ett
tämän nyt elämän rahduS, Tääli toinen taikk toinen
Niist käsitetään: Ia tiedä siit ett'se on turhuus, Jos
ruumistas holhot kuin kuolema on, Mutt' siclust et
huoli kuin kuolemaloin. O tyhmyttä sokeutt suurta.

26. Wiel' rakkaasti Christityt neuwon teitä, Kuin
tuollehen uston pääll luomt', Ett'rukoilett' lEsust'

kuin autta meitä, Ia Pyhällä HengellänS tuotta,
Meill' uston, joll elo on lEsuxesa, >a lahjat muut
fturet sill' tvtudesa, Kuin walmis on ottamaan wastan.

26. Täs usto ia toiwo ja rakkaus wiell' On Tai»
wasta suurimmat tahiat, Ia kärsimys lEsuxen astele
dcn tiell; Kuin uudesta syndyneet saamat. Siis äl»
kämme katzoko muiden päälle, Sill' meill' esimerkki
on lElus täällä, Kuing elämät käyttämän pitä.

27. Aut' lEsu! etl' ustosa loppuun asti, Näin kiin,
Ni juur rippuistm wahwasi; Ia tusti>a sei omaan kär-
slwästi, wahwista lE>'u ain taiwast, Kost'Sa»

nas nyt saarnata», ymbär' maata, Waikk moni on
pahembi pakanata, Meit syndisi armahd O Jumal.

28. Sun Hengelläs walais myös opettajam, Ett
wirkansa wiriäst tekisit; Ia lambaitans hartasti kai«
tzisit ain, Heit' hedellmälliseki näkisit, la, ettäs niit
eloos ain' lähetäisit, Kuin sieluja autuuteen käätyx
saisit, Ia taiwan tiell' käymään heit neuwois.

29. Äh tule nyt tygöni Isä, Poika, ia asu ain'
sydämmesäni! Ah tule nyt tule sä Hengi woipa, Ia
sytytä halamiseni, Ain' sinua suuresti rakastamaan.
Ia uston kautt' siiiulda kaikki saamaan, Ia rukous
winusa kehoit.

30. O aUtuast sielun ja ihmisten last, losas, Kol»
Minaisuus, itz' asut! O aumasi ihmist täs syndises
maas, Kuin Taiwasta Hengen on saanut, Joka

hänen



hänen hengens kansi' todistavi, Ett' amuan ilon hän
armosi laapi, Ia lEsureld' kruununkin kaunin.

3i.Koff'aikas O! lEsu! on tänne tulla, Sun
omias ottaman tääldä, Aut' silloin ett' mahdaisin
walmis olla, Ia kuulla sit' i «loista äändä, 101 l oi-
klall puoll' seisomat wirwotetan, Nyt tulkat te siiälls
wa!d>,rundaan, Kuin walmistett teille on ennen.

32. O M luuri iloo kuin siellä kuuluu, Koff"
pääsemme näkemään näitä; Sitt' i'äistä suloista rie«
mu humuu, Ia karihan omia häitä. Siet' woiton
weisa iuur iloiscmsa, Mun sieluni ylkän lEsuxen
kansia, Ia kiitosi Hall i'äti laulaa.

33. Mä Karihan häihiin jo kutzut' olen, Kyll' ai»
ka sitt' pian jo joutuu: MH riemusta rauken kost
sinne tulen, En taida mä olla siell' outo: Koff'lE«sus mun suloinen ylkämiehen, Mun kädestä talutta
sisäll wiimein, Ia kruunulla kruunaa mun pääni.

3/j. O lyöt hywää kuins lE'u mull teit,
En sinua kiittä niin taida! Wast' minä lä'n äffön
nyt Nlurexi näin, Ia tarp llisexi mull Elt'S
welkani werelläs maxan oler, kautta mä wäl-
dän kaikk pirun nuolet, Koff' uffosa ripun sus kiinni.

35. Ma kiitän siis mielestä nöyrimmästi, Ett'S
olet tain autuun mull ansain; Ia ylistän sinua sydälli:
mestä: Ann' lEsu sun Hengcs mun kansian, Kuin
rukoilis kiitäisi minus sinuu, Ett'S lahjoillas stunan»
nm olet minuu. Wiel tulewaist anon myöö armoo.

36. Jo lopetan wei<un sill' langnS äänen, Ia kai<
taa tiet kulkemaan lähden; Ah rukoilkat lEM kaitt
jälken jäänet, Ett' mndi.tt' syndinne nähden. Aut'

lEus muarmosas pysymähän, ja muita sun
Hengelläs siihen myös käänn', Sun

kunniaxes ijäti! Amen.
«n»». >5 '-^«Ä


