
Christillista ja Hengellisiä

MFR TT s/
Me Nisti-wcljille jaSisarille rackaN ylös,
tcholtMn Minhetca' pltamäan, oi»

kian Zacumuxen ia Uscon järjestyxcsä.
I^tca,

Jumalan Armon fa Pyhän Hengen johdatta-
misen cautta,

«ämisens jälken synnin suruttomuden unesta, fci
«nellisen työnsä ttkcmljen olla, ajatuxiscmsa on co-
wonpauuut, i>i sitten suustans muilda ylös,

kirjoilta, ojeudaa ja prandätä
andanm»

Johan Erikin Poika.
Paimion pitäjästä ja Caswolan RMstä,

Muonna ,764.

Se Ensimmäinen Wirsi/
Cacumuxesm.

W> l. Uh: HLRra älä n>lhnf«s.

iohtu syndi lojt on mul!

mneen, liaisen cuollon walwan: Niin
che täyttä sydämmen,la carwax joutuulunnhUen
linen elämäni.
! W»i cuiteng cungan pakenen? Tainkaltaisefa
«si Keneldä apun hstkMN?Sill omsstnndo ms<

cast



caast Mun soimaa synnis saastaisex, Helwetin wl
wan ansainex; Ah! armahd Jumal w»ela.

z.los cahon täsä eteeni, Nijn äckään
?!a tiedän m' on hclwetti Duomittu ra„gaisture
long tiedän synnin ansaincen, Is cuollon courijn joul
neen Sen ruman synnin enma.

4. Jos käännyn taani katzomaan, Mun end
elämääni; Nijn murhe!! eowall hawait saan Ain s»!»
syndejäni, Cuin tchdcs maistuit m<?kiax,Nytmum«
saper calkerar; Woi cuca päästää nijstä. ,

s.Jos catzon silvull puolella», Mull apuu Hall
sani; Nijn näen myöskin oleman Perkelen wiettcljäi,!
long ylloiyxen ottanut Mä olen, ja nijn tuottaa
Itzellen tämän tusca». ,

6. Jos catzou ylös taiwaseen, Mun Jumala
puoleen: Häud' »vastan tiedän rickoueen, lost sydän,
nyt cuolee. Ah? raucka, ettätt wihoitin Pyhän m
hurscan Duomarin, Ii hywinlekläni.

7< Cuitenglu tiedän wielä mull Dhden, io>
puoleen riennän! Q lEsu! tygös itkusuul Tu>
ja armoo kerjän: Gull tunnustan iaick rieoxen,
tulit wälimieheren Minun ja Jumalani.

8. Sä cuolit ristin hirsipuus Mun lunasturerei
Ia sengin teet ett' walo uus Jo loistaa stlmisä!
longcaulta waaran hawaitzen, Ia myöskin Atm
istuimen, Weresas uscon cautta.

9. O Ifa armost, ander ann, Mun syndin sun
sangen, loill' olen sinun wihoittan; Sijn toin
eteen langen, Ettäs ne cindex annat mull, Ia i
lantzan oikeul! Kay, Poikas piinan tähden.

,Q. O Pyhä Hengi lobduca Mun smuist N
dän, Ia pelcoos aina taiwula, Pranna Elämä
Sill oma työ ja apu myös, Ontucha Hensell
lyös, apuu Sentähden kerjän.



,l. Nnt kiitos oleon Jumala!!, Hän rucouxen
»uli: Vlistys HERrall corkiall Cuin hadäs auxen

e,li. Hän synnin tundoon minun toi, Armon ja
' zhdutuxen soi, lost woiton laulan.

Se Toinen Wirst.
Uscon Tilasta.

W. c. <vl I3su CYriste sä autudeu «.

IHH» lEsu mua opeta rucoileman Täl! wij-
melsell mailmail lopull/ Cosc' ajaat sun tu-

ilWV lollas lopetetan; Hl' lEsu myös aina
MI saapuill. Mä olen kyll syndinen woimatoinen,

lEsu muN nijncuins teit mlehell muineN/ Cuin
>halwattun wuotella macais.
> 2. Hän sydammest halaisi synnist päästä,' Ia

onderl andamust toiwoi; Ei huollut nijn pal»o hän
Mmins säästää,,Elk suuttnn tain mailman wai»
woin. Mutt lEsus/ jold' lairaat caick'arvun saa-
gat, Hän paransi sielun ia ruumin haawat; Ah!

catzos cuing laupias hän ombi.
z. Hän holhoo nijt' cuin hänen lyköns käywat

Ia syndeiäns catuwat caicki; Hän tekee ctt' armon
he käsittäwät, Myös elämät pitämän raimst. Nain
lEms beild sonnit caick pojcs candaa, Ia Hengen,

fä Pyhän heill' siaan andaa, Eum haliitzee heila
las elos,

4. Ah catzele lEsu myös minun puoleen, Sa
svndisi ennenkin autit, Cuin tulitta sielustansa-
dit huolen, Nijt taiwan tiell' käymähän saatit; Ma
kerjän suld' armoo, sizs awur riennä, Sun lau-
piat caswos mun puoleen käännä/ Ia cuuwcle mi-
nua armost.

Ann. s.



.
f. Ann' anderi shndin, jote' suuret owat, Mctaäll tehnyt am usiast, Ia paranna sieluni haaw< >c«owat, Mä rucoilen lEsu täst asiasi, Etts Isz<°cantz sowitit minua tääl, Mun welcan pois pol <>Sun kirjastas wicl) Ia atmostas te mun wa>hurscar. ns. Ah! puhdist mun sieluni werelläs nyt,. I», s«Ginua Vueoilen anderi armostas "sy» ndini syyt, lolst olen kyir Mtuuut köyhäx. M hulcoo, toiwoo ja rackiutto, Ma pyydän suld'

ju, ia sydänd' uutta,,-Elts armoftas annat mull nifta. °

?. Myös wcchwist mun uscon O! lEsujalo, G,l!
ansios pää!! turwaisi,i aina; Ia sytytä !ydämmcc„o
hengen walo, Sun armos ja woimas mull laina,uEtt rwpuism Autudes kuuni täW, longas »ml,
null anfaitzit ristin päällä, Cosc' Sieluni llinaftralli st.

8. Wlel kärsimään lEsus mun wahwistacon, Cch sllusms laaxohon mlm; Ia ulconi wahwari perusta ckon, Ett lapsi hä!d' ostettu olen; E:t olisin uscosnkarsilväineil, Ia Issuren awun pääll luoltawainen,«
Sill se varas neuwo mull omdi.

9. Am' lEsu «t raca,wn lähimmä st,m, Häll hy«l
waä, enin »Kelien, soisin; Ia sowinnoll cohtaisinhamichän. Ett andexi andaa Hall moisin Mutt mitä ilääll tehdän meili) picaiftdes, niist älä meit rangais,
wanhurlcaudcss, Waait armostas nekin ann' ander.

10. Nyt iloitcat cantzani rackat caicki, Jote' mide-,
sta syndynect oltt, Jo nyt nnnungin siihen lait-,
ti, Hm heratta synaisä cuollcet; long cdest hand sy,,
damest mahdan kijtta, Ett lambaitans caitzee, heistmurhett pitää , Ia pclostaa syngiast corwest.

n. Siis Jumalat palwclla mahdamme
Hand' sydämmest kijtta myös sangen; Ia uscosa

catzella



>< catzella lEsuxen päall, Ehk' heicot Ml usiast kyl!
>< !a»g?m : Han meillen on mieluinen woimaa tuomaan,
ä Sill' sitä cuin häwä on aicoin saamaan, lum can-

>> giitt ja hitaat kyll ollan.
> 12. Me aamulla unesta hcrawäisct, Coht rncoilla

maljamme muistaa, Ett ollsim pälwän taas seisowai-
>j set, Ia wiholltst woisim pols suistaa: S»ll mailma
„ wihaa, ~i pcrke! cokee, Cosc' meidän tääll horjuwax
,t hcikox näkee, Sentähden oi' apuna lEsu.
Z 13. Cosc ehto wiel lolssun ja väiwa laffee, Nijn
. Jumalat mcchdam m»ös, kijttä, Ett' caikis cuin n'e,

ilin ja rliurmst cosiee, Hän isällist juruu mcist pitää. Ia
e>, acimull ec: olemme rauhas maanneet, Ia päiwänktn

uuden häld'nahdu saaneet, 101 l wircam työt toimit-
ii, ia taidam.
iil 14. Nyt siuna o lEsu mun käteni työ, ja caick'

onuttiomus po,s estä Itz waarat ja wahingot tacai-
lyö, Ann woiman sun armostas kestää, Mutt ol-
täs cnicengin tahtos sinun, Sä tarpeet kyll pc-

lnchin arwat minun; Sentähden <un halduus caick'

is. Maut sieluni tarpeet mull anna Jumal, Sit'
Y»lum suld' pydän ja anon; Ia ramitze handa sil! po<

»>'M sanall: lost lEsus m.>ic ncnwoo ja !ai?oo : En st
ta ltzikät Jumalan waldacundaa, Te-ll maallista rlcka-
is »t Jumal audaa, Ia ruumnme tarpeita kyllä.

16. O Jumala siuna myös Esiwaldaa, Ia Cn«
e<nmgast suurta ja racast; Pois poistan,aan wäaryts
lt< ti Isän maalda. Ett pclwosas eläisim wahwast. Häll

myös ikää ja mmee lama, Ett lemvs ja rauhafalst lläm' aina, ja Jumalisuus mcist wahwlst.
'7- Mutt lumalisus on mus hcicko waiaa, Sitä

minun tundon mull soimaa. Ia sielulda lewongiu po«
la!!s ajaa, N>jn ettei ol' uftvliawoimaa: Mutt sielunl,
la luoF



!» ca sun lEsuxes pääll', Hän edestäs käynyt o»
Volgathan mäel, Cosc' pijnan ja cuoleman karsti.

,8. Mun jydämmen cowutt' mä walitan wiel, Ah
etten waan pensiär lanaus, Cuin minun poisexytäis
autuuden tield'!Ann' Issn mull sun Pyhä Henges:
C>lin otajspois sydämmen kiwest cowast, Ia annM -
mull sydämen uuden lihast, Ntjncuins itzc luwan<
nut olet.

19. Mix olet mun sielun wiel murhellinen/ Ia saa,'
tat tääll ltzelles tuscaa; S>!! lEsus on syndisill armol,
linen, Cuin catuucaick'ylld!tis >a uscoo, Ett ICsurelh'!
weri wuot' Kwdimiasl, Ia edestäm Ristin pää!!
Golgathasa, Cotz, sieluni, lunastust suuna.

20. Wiel lEsus nyt rucollee Isää taiwaas, Ia"
sydämest raeas on totta: Cuin ristin pääll ollesanl
waikias waiwas, Nijn wielakm waari meist otta;Häii,
anhexi andamnst meille anoo, Ia sielu
ama janoo, Catz' rackauti' märätöind' suurta'.

2i.Ah! ulkam siis aittelko täs nijn, Ett' M
la cowa on sydän Meit lapsians cohtan,cmn r«ppu«
kljnn', Ain' Poicansa ansios pyydam. lEsusEwange,
liumis neuwoo meitä: Myös Isäkin racastaa itze teica
Ia Poicans teill awuren annoi.

22. Siis elökäm Christuren uscosa tääll. Cm,
meist' paljo waiwaa on nähnyt, Ia meit' perillise»
taiwahan wiell,On piinall ja euolemall tehnyt; 3< ,
wälttäkam syndt cuin wctaä meitä, Sen «'iäisen cnole
man eauhioi teitä, Joit useowin sielun tääll' käypi

2Z. Näin hurscasti eläkäm armon ajaas, Elt eun
yi 's cuoleman heckell, Ellgell'meidän sielum weis iloo
lmyaas, Pois mailmin pahalda retkeld; Ain mu
st iin ett taiwaisa valcka on suur, Mutt ijäises itcu
am ranqnislus juur, Cuing' eleinä ollut on tcW

34. O Ehristils! sen päälle sijs ajatus käänn', E '



«jmän «vt elämän rahdus, Täall toinen taick toinen ni-st
' käsitetään: Ia tiedä si,t ett' se on turhuus, Josrunmistas
. holdoc cuin cuolewa vn, Mutt' sielust cl lMli cuin

cuolematmn. i) tvhmytta sokeuta suurta.
. 25. Wiel' Christityt neuwon teitä, CuiN
' cuollchcn uscon pääll luotat', Ett' tuio'lctt' lEsnst'

luin aultamcltä/laPuhälläHengelläns tuotta, Meill'
' uscon, joll elo on lEsuresa, Ia lahjat muut juuret
D' towdcsa, Cuin walmis dn ottamaan wastan.
' 26. Täs usto ja toiwo ia rackaus wiell' On Tai,

, wasta suurimmat lahjat, Ia kälsimos lEluren astcl,
, den ticli; Cuin uudesta jyndyneet j-wat. <Kijs äl,

kämme catzoco muiden päälle, S'!!' nttlll' esimercki
on lElus täällä, Cuing elämät kaottaman pitä.

27. Aut' lEsu! ett' uftosa loppuu.'! crst, Nain kijn-
. tli juurrippulsim wahwast; Ia tusina 'eisomclan kär<

siwästi Meit wabwista lEsu am talw st,Cosc' Sa-
llis list saamntan ymbär' m^a:a, Wa ck Moni on
pMmbi pacanata, Meit syndisi armahZ O Jumal.

28, Sun Hengelläs walais myös opettajain, Ett
wircansa wiriäst tekisit Ia tamdaitans harlasti cai-
tzisit ain, Heit' hedellmälliseri näkisit, la, ettäs nijt
eloos ain' lähetäisit, Cuin sieluin autuuteen käatyp
ftlsit, Ia taiwan tiell' käymään heit neuwois.

29 Ab tule nyt tvgöni Isä, Poica, ia asu ain'
sydammesani! Ah tule nl)t tule sa Hengi woipa, Ia
shtptä halamiseni, Ain' sinua suuresti tacastamaan,
Ia uscon cautt' sinulSa iaicki saamaan, Ia rukous
tninusa kehoit.

30. O aumast sielua ia ihmisen last, losas, Col^
minaisuus, ih' afm! O aumast ihmist täs syttdises
maas, Cuin Taiwasta Hengen on saanut, Joe,;
hänen hengens can§' tobistapi, stl' autllan ilon hali
MMost saapi. Ia lEsureld' cruununkin eaunin.

Z». Tole



3?. Cost' aicas O! lEsu! on tänne' tnlla, Suis
omias ottalnan täaldä/ Aut' silloin ett' mahdaisinwal,
mis olla, Ia cuulla äändä, 101 l oikiall
puoll' scisow.lt wirwotccan, Nyt tulcat te sisiUle wal,
dacundaan, Cuin walmisiett teille on enllen.

32. O sitä sunrt iloo cnin siellä cunlun, Cosc' päa?semme näkemään näitä; Sm' ijäistä «suloista riemil
humuu, Ia caritzan omia hältä. Slcl'woitoxi »vei,sa junr iloisansa, Mun sieluni ylkans lEsuxen cans»sa, Ia kijtost häll ijäti laulaa.

3Z. Mä Caritzan häihijn jo cutzitt' olen, Kyll' a>>
ca sitt' pian jo joutuu: Mä rrrmusta raukcn cosc sin<
ne tulen, En taida mä olla sick' ouw: Cosc' lE<sus mun suloinen ylkämiehcn,>Mun kädestä tallitta sis
jall wijmetn, Ia craunulia cruunaa mnn pääni.

34. O armo lyöt huwäa cuins lEsu mull teit, M
sinua kijttä nijn taida: Wast' minä tä'n äston nyt
suurexi näin, Ia tarpcliiseri mull aiwlNl; Ett's wei-

werelläs maxan olet, long calltta mä waldäll
caick pirun nuolet, Cole' uscosu npun sus kiinni.

3s. Mä kijtan sijs inielestä nöyrimmästä, Etl's o-
let tain autunn mull ansain'; Ia ylistän sinna sydäm,
mesta: Ann' lEsu sun Henges mun cantzan, Cmn
rucoilis kijiäisi minus sinuu Ctt's lahioillas siunan-
nut olet minuu. W>cl tulewa,st anon myös armoo.

z6. Jo lopet.n weisun sill'langcis aanen. Ia cai-
taa tiet culkemaan lahden; Ab rncmlcat lEsust cmck
jchken jäänet, St' sondinne nahdcn. Aul'

lEju mu ormosas pysymöhan, Ia muita sun
Hengellis siihen myös k >ann', Sun

cunniares ijäti! Anun.


