
l Cari Christillista ja Henyellistä

M I R T T s,
-ykille Nisti-weljille jaSisarille rackari ylöss

fthoitureri Sielustani murhetta pitämään, oi-
kian katmnuxen ja Uscon järjestyxcsä.

s. lotw,
Jumalan Armon ja Pyhän Hengen johdatta-

, misen cautta,
~ heramisens jälken synnin suruttomuden unesta, ja
-, MneNiscu työnsä teLemijcn alla, ajaturisansa on co-

i, coonpanuut, ja sitten stmstans muilda ylös-
kirjoilta, ojendaa ja prändätä

„ andaKUt. -

Johan Erikin Poika.
Paimion pitäjästä ja Lasivolan NylästZ,

Wuouna 1764.

Se Ensimmäinen Wirsi/
Cawmuxesta.

W. c. Ah! HLRra älä wihasas.

johtu syndi Joit on mull
!WH monda aiwau, Joi!!' tiedän päällcn tuot»

tancen, liäisen cuolZon waiwan: Niin
mche täyttä sydämmen, Ia carwax joutuutunnollen
Etinen elämäni.

2. Woi cungan pakenen? Tainkaltaisesa
Hasj Kenelda apuu hakencn? Sill omatundo ras-

cast



caast Mun soimaa synnis saastaisex, Helwetin wckwan ansainer; Ah! armahd Jumal wlelä.
, 3. Jos catzon täsä eteeni, Nijn äckään turmelluren.Ia tiedän ett' on helwetti Duomicm rangaistuM,
long tiedän synnill ausaineen, Ia cuollon couriju joutu,
neen Sen ruman synnin cautta.

4. Jos käännyn taani katzomaan, Mun endistelämääni; Nijn murhell cowall hawait saan Ain suuriyjudejäui, Cuin lehdes maistuit makiax,Nytmumu>l
sapex catkerax; Woi cuca päästää nijsta.

5. Jos eahon siwull puolellan, Mull apuu halei,
sani; Nijn näen myöskin olcwan Perkeleu wiettcljäni;
long yliotyxen ottanut Mä olen, ja uiju tuottanut
Itzellen tämän tuscan.

6. Jos catzon ylös taiwaseen, Mun Jumalani
puoleen: Händ' wastan tiedän rickoneen, lost sydämen
nyt cuolee. Ah! raucka > ettän wihoitln Pyhän wan-
hurscan DuoMarin, Ia hywintekiäni.

7. Cuitengln tiedän wielä mull Mben/ Wpuoteen riennän! O lEsu! tygös itkusuul Tulen
ja armoo kerläu: Sull tunnustan caick ricoxen, Sil
tulit wälimieheren Minun ja Jumalana

8. Sä cuolit ristin hirsipuus Mun lunastujiexeni,
Ia sengin teet ett' lvalo uus Jo loistaa silmisäni,
longcautta waaran hawaitzen,la myöskin Armoil
istuimen, Weresäs uscon cautta.

9. O Isä armost/ andex ann, Mun syndin suuretcmgen, loill' olen sinun wihoiltan; Sijn toiwos
eteen langen, Ettäs ne andex annat mull, Ia N
tansian oikeul! Käy, Poikas piinan tähden.

ia. O Pyhä Hengi» lohduta Mun suruist sydän/
dän, Ia pelcoos aina taiwuca, Paranna Elämäni:
Sill oma työ ja apu myös. On tuHa HenZeUes
tpös, apuu Smtähden kerjän.

11. Nyl



n. Not kiitos olcon lumalall, Hän rucouxen
tuuli: Vlistys HERrall corkiall Cuin hädäs auxen
mli. Hän synnin tundoon minun toi, Armon ja
Ichdutuxen soi, lost woiton wirttä laulan.

Se Toinen Wlrfi.
<! Uscon Tilasta.'!

W. c. O 5 lEsu Christe sä autuden«.

, lEsu nma opeta rucoileman Täll wij-
i; meisell mmlman lopull, Cosc' ajaat sun lu-
i! lollas lopeteta»; Ol' lEsu Myös aina

nmil saapuill. Mä olen kyN syndinen woimatoinen,
,i Tee lEsu mull nijncuins tsit miehell mulnen, Cuin
ll halwattun wuotella macais.

i 3. Hän sydämmest halaisi synnist päästä, Ia
andexi andamust toiwoi; huollut nijn' pqljo hän

säästää, Elk suuttun tain mailman wai-
«min. Mutt lEsus, jold' sairaat caick' awun saa-z wat, HHn paransi sielun ja ruumin haawat; Ah!

catzos cuing laupias hän ombi.
, 3. Hän holhoo nljt' cuin hänen tyköns käywät
/Ia syndejäns catuwat caickl; Hän tekee ett' armon
il he käsittäwat, Myös elämät pitämän raittist. Näin
Mus heltd sonnit caick pojes candaa, laHengen-

t!il Pyhän helli' siaan andaa, Cuin hallitzee heitä
5 M elos.
l 4. Ah catzele lEsu myös minun puoleen, Sä

sondisi ennenkin autit, Cuin tulit ja sielustans pi-
dit huolen, Nijt taiwan tiell' käymähän» saatit; Mä

:terjän suld' armoo, siis awur riennä, Sun lau<

, M armosi.; >
'
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5. Ann'anderi syndiN/iotc'suuret owat, Joit ole,
taall tehnyt ain usiast, Ia paranna sieluni haliwo,
cowat, Mä rueoilen lEsu tast nsiast, Ctts Isä,
cantz sowitit minua tgäl, Mun welcan pois py
Sun kirjastas wi«l/ Ia armostas te mun n>l«hurl'cax.

6. Ah! puhdist mun sieluni werelläs nyt,
Sinua rucoilen nöyräst; Ann'anderi armostas
dint syyt, loist olen ?yl! joutunut köyhäx. Wielulcoo, toiwoo ja rackautta, Ma pyydän fuld'
st,, ja sydänd' uutta, Etts armostaZ annat mnl! nisä.

7. Myös wahwist mun ustzn O! lEsu jalo, G,
onjtos plläll turwaisin aina; Ia sytytä lydämmttn
Henges walo, Sun armos ja woimas mu!: laina,
Ett rippuisin Autudes kijnni täällä, nw
null ansaitzit ristin päällä, Coso' Siclmu lunaA
callist.

8. Wiel kärsimään lEsus mun wahwistacon, Cosc
kiusaus laaxohon tulin; Ia ujcoui wahwari perusta,
kon. Ett lapsi häld' ostettu olen; Ett olisin ulcM
kärsiwäinen, Ia lEsurcn awuu pääll luotiawainet!/Sill se paras neuwo mull ombi.

9. Aut' lEsu ett racastan lähimmäisiä',!, Hä!l h!><
wää, enin itzellcn, soisin; Ia sowinuoll cohtaisiu wi<

M andcxi andaa häl! woisin Mutl mitä
tääl! tehden meild plcaisiwes, niist älä mcit rangais
wanhur'candes, Waau armostas uckin mm' ander.

ic>. Nyt iloitcat canZani racklit caicki, lotc' unde<
stasi:nd:)neetoltt,lolEsus nyt miiiuugin siihen laid
ti. Hän herättä syunisä cuolleel; long cdcst händ st>
dämest mahdan kijttä, Eit caitzez, heisi
murhslt pitää, Ia pelastaa syngiäst corwest.

il. <Mjs Jumalat palwessa ulahdamme laäl'.'
Hand' spdämmefi Njtiä mpos s«ng.n; Ia uscola



llachea lEsuren pääll, Ehk' heicot taall' usiast k»U
ln!,gem : Han meillen on mieluinen woimaa tuomaan,
M' sitä cuin ha'wn on aicoin saamaan, luur can-
Z,.it ja hitaat kyll olian.

12. Mc annmlla unesta heräwäiset, Coht rucoilla
mahdamme muistaa, Ett olisim päiwäu taas scisowai-
stt, Ia wihollist woisim pois suistaa: Sili mailma
wihaa, ja perkel cokee, Cosc' meidän taäl! horjuwax
hcikox näkee, Sentaödeu ol' apuna lEiu.

13. Cosc ehlo wiel joutuu,ja päiroä lassee, Nijn
Jumalat ?nahdam mvös, kutta, caikis cuin sie-
lun in mumisi toffee,. Hän isällist-luruu mcist pitää,
amnul! ett olemme ranhas maanneet, Ia päiwänkin
uuden häld' nähdä saaneet, 101 l wircam työt toinnt-
ta taidam.

14. Nyt siuna o IFsu mun käteni työ, ja caick'
Muttomns pois estä Itz wcwrat ja wahlngot tacai,
ssli loö, Ann wonnan suli armosias iestää, Mu!t ol-
c«n tas cuitengin tahtos sinnn, Sä tarpeet knN pa-
rchin arwat minun; Sentähden M haldnus caick'
luinan.

15. Munt Muni tarpeet mull anna Jumal, Su'
cuin suld' pzzdäu ja anon; Ia wwitze hända D vc-
W sanall: lost lElus mcit neuwoo ja sanoo :

etzikät Jumalan maldaeundaa, Tcil! maallisia ricka«
ut Jumal andaa/ Ia ruuniinne tarpeita kyllä.

:6. O Junnila sinua myös Esiwaldaa, Ia Cn«
limgast snntta ja racast; Pois polstamlian njää','!,t<

maalda, Ett claisim wahivast. Häll
pitkää myös ikää ja onnee laina, Ett lewos jaranh?/cl
elämiini, ja lumalislius mcisä w2b'.in'st.

17- Mult Inmaliius on mus hcicko wawa, Si.a
.minun tundmi mu:! soimaa, Ia sicluida po<
jes ajaa, Nijl! ettei ol' uscolla womaa; Muti ftluin',
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luota spn lEfuxes pääll', Hän edestas käynyt y,ä
Golgachan mäel, Cosc' pijnan ja cuoleman karsea ä

18. Mun jvoämmen cowutt' mä walltan wiel, A>c
etten maan langeis, Cuin minun poiserytäi u
autuuden tieM I Ann' lEsu mull sun Pyhä Hcnges
Cuin otajs pois sydämmcn kiwest cowast, Ia annM
mull sydämen uuden lihasi, Nijncuins itzc luwan»
nut olet.'.' l»<

19. Mix olet mun sielun wlel murhellinen, lasaa<l>
tat tään itzelles luseaa; Sill lEsus on syndisill armol.
linen, Cuin catuucaicksyndins ja uscoo, EttlEsureVt»
weri wuot' Krodimaasa, Ia cdcsiam Ristin paä!!!i
Golgathasa, Cutz, sieluni, lunaftust suuna.

22, Mel lEsus nyt rucoilce Isää taiwaas, Iq»
sydämesi racas on totta: Cuin ristin pääll ollefans
waikias waiwas^ Nijn.wielakin waari meist otta; Hän»'
andexi andamujt meille anoo, Ia sielu auluuM
aina janoo, Catz' rackautt' märätöind' suurta!

älkäm sijs ajatelko täs nijn/ Ett'Mflä cowa on sydän, Meit lapsians cohtan, cuin ripm
fijnn',Ain'Poicansaansios pyl)däm. lEsus Ewange<l
linmis neuwoo meitä: Myös Isakinracastaa itze teitä/!
Ia Ppicqns teill qwuren annoi. '

22. Siis eläkäm Christuren uscosa tääll. Cm»!
meist' paljo waiwaq on nähnyt, Ia meit' perillistä
miwahan wiell, On piinall jc> cuolemall tehnyt; Jo >Wälttäkäm syndi cuin wetää meitä. Sen iiäisen
man cauhioi teitä, Joit uscotoin sieluu Mli kaypi/
'23. Min hurscastj eläkam qrmon ajqas, Ett cun<l

yias cuöleman hstkeli, Engell'meidän sielum weis iloon!
faiwaqs, Pois mailman pahaida pelkeld; Am MM
stmn, ett taiwaisa palcka on s«nL,Mutt ijaisesitens
W rangaistus juux, Cuzng' elämä ollut on Mä,
N.D Ehristitt'! sen päälle sijs ajatus Wnn', kli



o, ämän nyt elämänrahdus, Tääll tsinen inick toinen lll,st
Metään: Ia tiedä sijt ett' se on turhuus/ Josruumijtas

», chot cuin cuölewa on, Mutt' sielusi et huoli cuin
~, Wlematoin. O kyhmyttä sokeutt' suurta. . .

,

s n. Wiel' mckaasti Christityt neuwon teitä, Cuin
~ OUehcn ulcon pääll luotat',- Ett' rucoilett' lEsust!

»ston, joll elo on lEsufesa, Ia lahjat muut juuret
,<l»'totudcsa, Cuiu walmts on ottamaan waftan.- ,
>, 26. Tas usco ja toiwo ta rackaus wicll' On Tai-
iMa suurimmat lahzat, Ia karsnnys lEjureu affel-

ymme catzoco muiden päälle, Sill' mcitt' esimcrcki
täällä > Cuing elämät käyttämän pitä.

s 27. Aut' lEsu'. ett'uftoft loppuun asti, Nain kijn-
niijuur rippuisim wahwast; Ia tusiisa seisomaan
aMsti, Meit wahwista lUu am taiwast,Losc' Sa-
B nyt säamatan ymbär' maata , A?aick moni on

I,Mmbi pacanata, Meit syudisi armahd O Jumal,
a 28. Oun Hengelläs walais myös opettajan,, Ett
Areansa wiriäst tekisit; Ia lambaitans hanastl cai-
,M am, Heit' hedetlmalliseri näkisit, la, enas mjt
>l»os ain'lähetäisit, Cuin sieluia autuuteen käalyx

ssOt, Ia taiwan tiell'käymään heit ncuwois.
c,, 29. Ah tule nyt tygönt Isä, Poica, ja asu ain'
MmmcsamlAH tule nyt tule sä Hengi woipa, Ia
<chtä halamiseni, Ain' sinua suuresti racasiamaan,useon cautt' sinulda caicki saamaan, Ia rucous«musa kehoit.
Maisuus, itz' asm! O autuast ihmist las syndises
»aas, Cuin Taiwasta on saanut, loca
Men hengens cantz' todisiapi, Ett' cmluan ilon hän
most saapi, Ia lEsureld' cruununkiu caninn.
lj 31. Cole



31. Cost' aicas O: lEsn! on tänne tulla, Sun
omias ottaman täaldä, Am' silloin ett'mabdaisin wal»
uus olla. Ia cmHa sil' juloista aända, 101 l oik,c>,N
vnoll' seisowat wirwoteta», Nyt tulcat te sisälle wal,
dacundaan, Cuin walm!!lett teille on ennen.

32. O sitä simtt iloo cuin siellä cnuluu, Cost' päa/!
stinme näkemään näitä; Gtt' ijäiftä suloista riemu''
humun, Ia caritzau omia häitä. Sicl'woitori
su juur llllisansa, Mun sieluni ylkans lEsuxensa, Ia kijcosl hä?! ijäti laulaa.

33- Mä Ccmtzcm häihijn jo cutzut' olen, Kyll'
ca sitt' jo joutuu: Mä riemusta raurcu cosc si«<'
ne tulen, En taida mä olla M' omo: Cost' lE<sus mun suloinen olkämiehen, Mun kädestä talutta
jä'.l mij.-izcin, cruunulla cruunaa mun pääni, l

34. O armo työt hywää cuins lEsu mM teit, En
sinua kijttä nnu taida: Wast' minä tä'n äjkön llyt
su-ircxi liäln, Ia tarpcllifexi mull aiwau;Ett's wel,
canl werclläs maran olet, long cautta mä wäldän
cack pirun nuolet, Cosc' uscosa ripun sus kiinni.

3s. Ma Wan siis mielestä nöyrimmästä, Ett's e,
lct tain auttmnmul! ansmn'; Ia »listan sinun sydäm,
mcftä: Ane' lEsu fAN Henges mun ca»§an, Cui»!
rueo!l,s kijcäifi mmus sinun, Ett's lahzolllas siunaa
liut olet mÄuu. Wiel lulewaist auon myös armoo.

36. Jo lopctnn wcisun sill' lanZeis äänen. Ia cai<
taa t.et culkmman lähden; Ah nicoilcat lEsust emckt
jälkcu läänet, G:' tundisitt' sondinne nähden. Ml

lEju nn: armosas, pysymähän. Ia muita sun
HengcUas sijhcn myös käänn', Sun

cnuniarcs ijäti! Amen.


