Eaxi Christillista

M

ja Hengellista

I R T T

Ä,

ykille Risti-weljille ja Sisarille rackaxi ylöslchoituxexi Slelustans jamurhetta pltamääi., °o>lian kacumuxen
Uscon jarjestyxesä.
Istca,
Jumalan Armon ja Pyhän Hengen johdatta-

misen cautta,
jälken synnin suruttomuden unesta, ja
Mölliscn työnsä tekemijen alla, ajamxistmsa on cocoonpanuut, ja sitten suustans muilda ylöstirioitta, ojendaa ja prandatä

httämistns

andanut.

Paimion

Johan Erikin Poika.

pitäjästä ja Laswolan Rylästä,
Havuna 1764.

Se Ensimmäinen Wirsi/
Cammuresta.

W. c. Ah! HLRra älä wihasas.

iohtu sondi mielehen, Joit on 'mull
mond.l aiwau, JM' tkdan paalien tuot>
taneen, liaisen cUollou waiwan: Niin

mhe täyttä sydammen, Ia carwax joutuutunnollen
Etinen elämäni.
2. Woi cuitelig cungan pakenen? Tmnkaltäisesa
l»scasj Kenelda apuu hakenen? Sill omatundo ms-

«aasi Mun soimaa

synnis saastailer,

Helwelln wai,

i

wan ansainex; Ah! armahd Jumal wielä.
3. Jos catzon tasä eteeni, Nizn äcköän turtnellurer,!
3a tiedän ett' on hclwetti Duomittu raligiNstum!,!
long tiedän synnil! ansaineen, Ia cuollon counjn joutu.«
neen Sen ruman synnin eautta.
4. Jos käännyn taani koomaan, Mlin e,!disi
elämääni; Nijn Murhe!! cowall hawait
Ain suuri
syndejäni, Cuin lehdes maistuit makiar, Nyt muutuit
sapex catkerax; Woi cuca päästää niisiä.
s.los catzon stwull puolellan, Muli apuu HM
sani; Nijn näen myöskin olewan Pörkelen wicttcljäni,
long yllylyxen ottanut Mä olen, ja nijn tuottanut

saan

Itzellen tämän tuscan.
6. Jos catzon ylös taiwasecn, Mun, lum.ilani
puoleen: Häud' wastan tiedän rickoncen, lost lydäme»

n»t cuolee. Äh! raucka, eitän wihoitin Pyhän wa»,

hurscanDuomarin, Ia hywintckläni.
7. Cuittngm tiedän wielä muU Dhdcn, iong
puoleen riennän! O lE!'u! tygös itkusuul Tnlcn
ja armoo ferjän: Sull tunnustan caick ricoren, Sä
tulit wälimieheren Minun >a Jumalani.
8. Sä tuolit ristin hltslpuus Mun lunassuremi,
Ia sengm teet ett' walo uus Jo loistaa silmisam,
long cautta waaran hawaitzen,,la myöskin Anmn
istuimen, Weresäs uscon cama.
9. O Isä armosi, andex ann, Mun snndin suuret
angen, lolll' olen sinun wihoittcm; Sijn toiwos
eteen langen, Ettäs ne andex annac mu!!, Ia N

eantzan oikeull Käy, Poikas piinan tähden.
w. O Pyhä Hettgi lobvma Mun suruist sydän,
dän, Ia pelcoos aina tmwuca, Parattua Elämäni!
Sill oma työ ja apu myös, On tmha Hengellises
työs, apuu Smähoen kerjän.

n. Not kiitos olcon Jumala!!, Hän ruconren
Wstys HERmll corrial! Cuin hädäs auren
,A
svnuin tundoon minun toi, Armon ja
i,

soi,

lost woiton

laulan.

Se Toinen Wirst.
Uscon hilasta.

W. c. V! FEsu Chnste sä autuden

HHM

lEsll mua

opeta rucoileman

ic.

Täll

mellell mailman lopull, Cosc' aiaat

wij-

sun tu-

MA) lollas lopetttqn; Oi' lEsu myös aina

mi» saapmll. Ma ole» kyll syndinen woimatoinen/
W lElu mllll niMujns teit miehell nminen, Cuin
Manun wuotella macais.
lydämmest halaisi synnist päästä, Ia
2.
Oeri andamu>i toiwoi; Ei huollut nijn paljo hän
iminjns jaästäa, Eck suuttun tain maNman wai»
wm. Mutt lEsus, jold' jairactt caick'cwun
m, Hän paransi sielun ja ruumin haawat; Ah!
!Otzos cuing laupias hän vmbi.
3. Han hollM nljt' cmn hänen tyköns kaywät
Za syndejans catuwgt caicki; Hän tetee ett' armon
hi käsittawck, Myös elämät pitämän raittist. Näin
lEsus heild synnit caick pojes candaa, Ia Hengenjj Pyhän he-ll'siaa» andaa, Cuin hallitzee heitä
G elos.
4. Ah catzele lEsu myös minun puoleen, Sä
hniXsi ennenkm antit/ Cuin tulit ja sielustanS vi/
iii huolen, Nijt taiwan tiell'käymähän saatit; Mä
kerjän suld' armoo, sizs awux riennä, Sun lauM caswos mun puoleen käännä, Ia cuuldele mi»ua armoji.
Anli' 5.

saa-

anderi syndin, jote' suuret owat, Joit ole» M,
.s. Ann'
tehnyt ain usiast, Ia paranna sieluni

tääll

haamua!!

Mä rucoilen lEsu täst asiasi, Etts MG,
cantz sowitit minua tääl,, Man welcan pois pi)h
Sun klrjastas wicl, Ia armostas te mun wan<
cowat,

hurscax.
s. Ah!

puhdist mun sieluni werelläs nyt,
uöyräst; Ann'anderz armostas sW w!
rucoilen
Sinua
dini syyt, loist olen kyll joutunut köyhäx. Wel
uscoo, toiwoo ju rackautta, Ma pyydän suld' JK
ju, ia sydänd' uutta, Elts armostas annat muil nistä. Z!
O! lEsujalo, Et!!u
7. Moös wahwist mun
anstos päai, turwaisin aina; Ia sytytä
henges walo/ Sun armos ja woimas mull lamani
Ett rippuisin Autudes kijnni täällä/ longas mi, li!
null ansaitzlt ristin päällä, Coft' Sieluni lunastit

uscon

callist.

.

°,

8. Wiel kärsimään lEsus mun wahwistacon, Cosc si
kiusaus laarohon tulen; Ia usconi wahwari perusta 1,
kon, Ett lapsi häld' ostettu olen; Cit olisin uscoja 1
kärsiwaiuen.. Ia lEsuren awun pääll luottawainen,«
Sill se varas neuwo mull ombi.
9. Aut' lEsu ett racastan lähimmäistan, Hall hy<«
wää cuin itzellen, soisin; Ia sowinuoll cohtalsin wihamiistän, Ett andexi andaa Hall woisiu Muttmjtä,
täall tehdän meild pieaisudes, nijst älä meit rang.us!
wmchlmcaudes,' Waaa armostas nekin ann' andex.
10. Nyt iloitcat canhani rackat caicki, Jote' unde»

I

,

sia sondyneet olet, Jo lEms nyt minungin luhen
ti, Hau herättä synnisH cuolleet; long edest hand sudamest mahdan kijttä, Ett lambaitaus caitzce, heisi
mmhett pitää, Ia pelastaa syugiäst corwest.
il. S"s Innalat palwclla mahdamme tääll',
Hand' sydälymest kijttä myös sa:?gcn; Ia r.scosa
catzella

pään, Ehk' heicot tääl! usiast M
~M lEsuxenmcillen
o:i mielumc-nwoimaa tuomaan,
Wgem Hän
cuin hawa on aicoiu saamaan, Inur
zMl'

l

-.

,

i

<

12.

Kltaat kyll ullan.
unesta heräruaisct,
Mc
«mustaa. Ett olisin: vä?<?ätt

Coht

rncoilla

scl, Ia wihoW woisim pois suistoa'. Slii mailma
wihaa, j i perket cokee, Cosc' meidän Ml! horjuwax

,

'l4. Nyt

!

'

,

>

!naii)am.

'

,

,

>

I

i'älee, Sentähdcn ol'
IE!n.
13. Cosc ehto wiel montun ja vaiwä lastee, Nijn
Jumalat mahdam m:>ös, kijttä, En' caikis cuin sieIM jaruumis! eosiee, Hän isällist juruu meist pitää. Ia
Wiun! ett olemme rauhas lnaauueet, Ia päiwänkm
hiiden häld'nähdä saaneet, Jo!! wircam työt toimit-

lEsll nnn: käteni tvö, ja caick'
p3!s estä Itz naarat ja wah-ngot tacai,

jmna o

ftlyö, Al>n woiman sun armostas kessää,Mmt olm tas cnitengin tahtos sinun, Sä tarpeet ky!! pa«hin arwat niinun ; Sentähden !nn halduus caick'
>n!!!uN.

15.

Minit sieluni tarpeet mull anna Jumal, Sn'

W sanall: lost lEsus meit neuwoo ja sanoo Ensi
eIM Jumalan waldacnndaa,
maaiNsta ricka<»
tarpeita
ruuminne
audaa,
Ma.
Jumal
Ia
16. O Jumala sinua myös Esiwaldaa, Ia Cw
mgast suurta ia racast; Pois voisiamaan wäärytti Isän maalda, Ett pellvofts eläisim wahwast. Hall
:

«

Mää «nyös ikää

ja onnee laina, Ett lewos ja rauhasi»
Mm'aina, ja Jumalisuus meisä wahwist.
17- Mntt lumaltsus on Mus heicko waiaa, Sitä
Uinun tundon mull soimaa. Ia sielnlda lewonqiu poB ajaa, Nijn ettei ol' uscolla woimaa: Mtt sieluni',
luot'

luota sun lEsuxes paali', Hän edestas käynyt o, >ä!
Golgatban mael, Cosc' pijnan la cuoleman kärsei. jHj
18, Mun jydämmen cowutt' ma walitan wicl, Uho
etttltwann pc!!sl>n- !<vM's, Cuin minun
autuuden tield'!Ann'lEsu muU sun Pyhä HencM

Cuin

otijs

rois

sydammen

kiwest

mull sydämen uuden lihast, Nijncuitts itzc luwGii!
Mlt olet.
,3. M-r oltt mun sielun wicl murheNinen, Ia siM
tat tääll »Kelles tuscaa; Sill lEsus on syndisil! armo!.
linen, Ci.m eatuucaickryndins »a uscoo, Ett lUurclH,
weri wuoc'
Golgath''sa, C«tz sieluni, lunasiust suuna.
22. Wcl lEsus nyt rucoilee Isää taiwaas, Joi
sydämest racas o>l totta: Cuin ristin pääll ollclani
VAjn wicläkin waarimeist otta;Hä» ,i
waiklas
anderi audamust meille anoo, Ia sielu autuutta i,
/

aina janoo, Latz' rackantc' m uätöind' suurta!
21.Ah! <ilkä>n ssjs ajttclko tas nijN/ Elt'lsäl<,,
lapsians cohtan, cuin ripM
lä cowa on sydän.
kljnu', Ain' Pe icausa ansios pyndäm. lEsus Ewange, <
liumis neuwoo »neiiä: Myös Isakin racastaa itze teitä,b
!
tc>l! «'.vuren annoi.
Ia
22. S.!s eläkäm Christuxen uscosa tääll, Cui»
on nähnyt Ia meu' penlliftxi
meist' paljH waiwaa piiuail
ja cuolemal! tehnyt; H
On
roiell,
taiwahan
synhi
cuin
wetäa
meitä,
wälttäkam
Sm iiäiscn cnole»
teitä,
man cuchioi
Joit uscotoin sielun tääll kM>>
23. Nai-i hmscastt eläkää armon asaas, Et eun»
niciL cuoleman helke.'!, ElMl'meidän sielum weis iloon
taiwaas, Pois m nlmin pahalda retkeld; Ain
valcka,on suur, Mlttt ijäiscs itcus
stain ett taiwaisajuur,
Cul,?s,' elämä ollut on täällä,
ssm ranaaNns
pM.; sijs ajatus käann', Ct,
sch.L'
,

sm

tö

o>Männyt elämän tahdus,Taäll toinen taick toinen «iist
Metäämla tiedä sijt ett' on turhuus, Il's ruumistas
Äi hchot enin cuolcwa on, Mun' sielusi et huoli cuin
'„B!cmato!l'. O tyhmytta sokeutt' suurta,
s! 2?. Wicl' rackaasti Chnstitot neuwon teitä, Cuin
liicwllehm uscon pääll luot.it', Ett'
Pyhällä HengcUans tuotlä, Meill'
n.M autta
«scon, joi! elo on lEsupesa, Ia lahjA muut luuret
li<,!il'toN'desa> Cuin walmis on ottamaan wastan.
>!, 25. Täs usco la toiwo ia rackaus wieli' On Tai,
i' »cha suurimmat lahjat, Ia kärsimys lEjuxeu astelil! ?,! tiell; Cuin uudesta jyndyneet laamat. Sijo älymme catzoco muiden päälle,
Meill' esimercki
la n lElus täällä, Cuing elämät käyttämän M.
>«
2?. Aut' lEsu! ett' useosaloppuun asti, Näin kisn,
!! ,i
wahwast; Icl tustlft seisomakin
lM lipouisim
o «rästi,
Meit wahwista lEsu ain taiws>ft,Cosc' S<l«<!s nyt faarnatan
macita, Wäick moni on
l-chcmbi pacanata, Meit syndisi armahd O Jumal.
>l 28. Sun He!'Zel!äs nwlais myös opettaj'M, Ett
wiriäst tekisit;
lambauans hartasti cai,O am,
hedcllmäliiseri näkisit, la, ettäs nijt
!!oos ain' lähetälsit, Cuin siclum'autuuteen käätyp
>!Bl/ Ia taiwan tictl'käymään t)eit neuwois.
-i 29, M mle nyt tygöni Isä, Poica, ia
l!Mmmesani! Ah tule nyt tule sä Hengi woipa, Ia
halamiseni, Ain' sinua suuresti racastamaan,

se

.

<

m:nsa

asu

eautt'sinulVa caicki saamaan, Ia ruMS

«musa kehoit.

itz' asut! O aunmst ihmist las spMes
°ws, Cuin Tiimasta Hengen on saanut, Zöea
lMen hengens ean§' todistari, Ett' autuan ilon hä»
!>nnost saapi, lEsuxeld' cmununkin caunin.

Ts<s

zi.

Cos:'

ajcas O? lEsu,! on tänne tulla,

omias ottaman tääldä, Aut' silloin
mis olla, lacuulla sil'suloista aanda, 101 l
plioll',scisowat wlnvotctml, Nyt tukat te sisälle wcil G
dacundaan, Cuin walmisiett teille on ennen.
Z2> O sitä snurt iloo cuin siellä cuuluu, Cosc' pää,
ftmme näkemään nänä; SittV ijäM suloista nmi,

humun, Ia caritzau omlq häitä. Siel' wonoxi wei<,
sa juur iloilansu, Mun sieluni ylkans lEsuren cans»

sa.

Ia

kijtuft häll ijäti laulaa.
Mä
33.
Ccmtzan hmhiin jo cutzut' olen, Kyll' ai'
pian
jo joutuu: Mä riemusta rauken
c.a sitt'
siiv h
ne tulen. En taida mä olla sieu' ouw: Cosc' M!»
mun suloinen-ylkämiehen, Mun kädestä talntta st
jall wijmcm, Ia crnunulla ccuunaa mun pääni.
34. O armo lyöt hiMaa cuins lEsu mul! teit, G
sinua kijttä nijn ,taida: Wast' minä tä'n astön »yl
suure),'! näin, Ia tarpelllsexi mul! anvan; Ett's wel<
eani wercilas maran olet, long cautta mä wäldÄ
caick pirun nuolet, Cosc' ustosa ripnn sus kiinni.
35. Mä ktjtan sijo mielestä nöyrlmmästä, Ett's o<»
lct tain autuunmull ansain'; Ia ylistän sinua sydcM
mestä: Ann' lEsu sun Henges mun cantzan, Cm
rucoilts kljtäisi miuus sinuu. Ett's lahjolllas siunalft
nut olet minnu. Wiel tulewaist anon myös armoo. ,
36. Jo lopetan weikin si!l' langels äänen, Ia M
taa tietcnlkemaan lahden; Abruco,lcat lEsust caick,
Men jäänet, E>t'.tu!'disitt', sondinne, nähden.- Aut j
lEsu nm armosas pysymähau, Ia muita
Hengclläs sijhcn myös käänn', Su«
cmmiares ijati! Amen.

cosc

sus

sun

