
Ra« ChrlstMistH jo sengelllsi<j
Wtrttll,

Kaikille Risti-Veljille ja Sisarille rakkaariylöskehoiturerl Sielustans murhetta pltä.
maan,oikian katunnixen jaUffon jarjestvresa.
Jotka, Jumalan Armon ja pphan Hengen johdatti

misen kautta, Heramistne jawen spnnin suruttomu-dcn unesta, ja huonellisen työnsä tekemisen alla, aja«
tuxisansa on kokoonpamiut, ja sitten suustans muile
da xlöLkirjsita, ojendaa ja prändätä andanut,

Johan Erikin polka.
Paimion Pitäjästä jn Kaswolan Kylästä, Wuonna 1564»

Se Ensimmäinen Wirsi,
Aammuxesta.

Weis. kuin: Ah! Herra älä wihasas ic.
johtu sondi mielehen joit on mull

l«>M« monda aiwan, JM tiedän päallen
tuottaneen, Ijäisen kuolion waiwan:

Nijn murhe täyttä sydämmen, Ia karwar jou-
tu tunnolle» Entinen elämäni.
2.Woi kuiteng kungan'pakenen? Taittkaltaisesa

tuffas;Keneldä apuu hakenen?SM omamndo
raffaast Mun soimaa synnissaastaiser,Helwetin
waiwan ansainex; Ah! armahd' Jumal' wielä.

3. Jos katson täsä eteeni, Niin äkkään turmel<
luren, ja tiedän ett' on helwetti Duomittu rangai«
stuxen,long tiedän synnill ansaineen,lakuoUo«
kouriin jomuneen Sen ruman synnin kautta.

4. Jos käännyn taani katsomaan. Mun endls!
elämääni;Ni: n murhell kowall ha-wait' saan Ain
suuri synde?äni,Kuin lehdes maistuit makM,NM
muutuit sapex katttraz; Woi kuka pMa6 nFä.5. M



s. Jos katson siwull puolella», Mull apuu Ka»
keisani; Nljn n.len myöskin olewcm Perkelenwietteljäni; long yllytyxen ottanut Mä olen, za
uijn tuottanut Icsellen tämän tuffan.

6. Jos katson ylös taiwaseen,Mun Jumalani
puoleen:Händ'wastan tiedän rikkoneen, lost sy>
dämen nyt kuolee. Ah! raukka, ettän wihoiti» Py-
hän wanhurffan Dnomarin, Ia hywän tekiani.

7. Kuitengin tiedän wielä mull Mhden, iong'
puoleen riennän! O lesu! tygös itku» suu! Tulen
m armoo kerian: Sull tunnustan kaikk likozen,

tulit walimieheren Minun ja Jumalani.
8> Sä kuolit ristin hirsipuus Mun lunastuxere,

ni. Ia sengin teet ett' walo uus Jo loistaa s,lmi>
säni, long kautta waaran hawausen, Ia myös»
kin Armon istuimen, Weresäs uffon kautta.

9 O Isä armost, andex ann', Mun syndin suuretsangen, loill' olen sinun wihoittan;Siin toiwos
etees langen, Ettäs ne ander annat mull, Ia älä
kal,sscm oikeull Kay, Poikas piinan tähden.

«o. O Pyhä Hengi lohduta Mun suruist sy«
dändäni Ia pelkoos aina taiwuta, Paranna Elä-mänt: SiU oma työ ja apu myös, On turha HemgelUses työs, Sentähven apuu kerjän.

11. Nyt kijtos olkon lumalall,Hän rukouxen
kuuli: Ylistys Herrall korktall Kuin hädäs auren
tuli. Hän synnin tundoon minun toi, Armon ja
lohoutuxen soi lost woiton wirttä laulan.

Se Toinen Wirsi.
Uffon Tilasta

Weis. kuin: O! lesu Chrisie sä autuden «.

5> lesu mua opeta rukoileman Täll wijmeisell
mailman lopul!,Koff' ajaatsun tulollas lo<

petetan; Ol' lesu myös aina mull saapuill. Mä
olen



olen koll fyndinen woimatoinen, Tee lesu mull
niinkuins teit miehell muinen, Kuin halwanun
wuotella makais.

2. Hän sydämmest halaisi synnist päästä, Ia
andefl andaMust toiwoi; Ei huollut niin pallo
hän ruumins säästää, Eik suuttun tain mailman
waiwoin. Mutt lesus, ioild' sairaat kaikk' awun
saamat, Hän paransi sielun ia runmin haawat;
Ah katsos kuinga laupias hän ombi.

Hän holhoo ni<t' kuin hänen tyköns käymät
Ia syndejans katumat kaikki; Hän teke ett' ar»
mon he käslttäwät, Myös elämät pitämän rait»
tist. Näin lesus heild synnit kaikk pojes kandaa.
Ia Hengensa Pyhän heili' siaan andaa. Kuin
hallitsee heitä täs elos.

4. Ah katsele lesu myös minun puoleen, Sä
syndist ennenkin antit, Kuin tulit ja sielustans
pidit huolen, Niit taiwan tiell' käymähän saa»
tit; Mä keriän suld' armoo, siis awux riennä,
Sun laupiat kaswos mun puoleen käännä, Ia
kuuldele minua armost.

s. Ann' andexi syndin, jotk' suuret owat Joit
olen tääll' tehnyt ain usiast,la paranna sieluni
haawat kowat, Ma rukoilen lesu täst asiast,
Etts Isäs kanss sowitit minua tääl, Mun wel<
kan pois pyhi Sun kirjastas wiel, Ia armostas
tee mua wanhurstax.

6. Ah! puhdist mun sieluni werellas nyt, lost
Sinua rukoilen nöyräsi; Ann' andexi armostas
syndini syyt, Joisi olen ky!l joutunut köyhäx.
Wiel uffoo, toiwoo ja rakkautta, Mä pyydän
suld'lesu, ja sydänd' uutta, Etts armostas an-
nat mu!! niitä.

?. Mvös wahwist mun uffon O! lesu salo,
Ett ansios pääll turwaisiu aina; Ia sytytä sy.

t><un<



dämmeen henges walo, Sun annos ja woimas
inull laina, Ett tippuisin Autudes kijnni täällä,
longas minull ansaitsit ristin päällä, Koff'Sie«
luni lunaKit kallist.

8. Wiel kärsimään lesus mun wahwistakon,
Kost kiusaus laarohon tulen; Ia uffoni wahwari
perustako», Ett lapsi häld' ostettu olen; Ett olisinussosa kärstwäinen. Ia lesuren awun pääll
luottawainen, Sill se paras neuwo mull ombi.

9 Aut'le,u ett rakastai, lähimmäistän,Häll hy»
lvaa, kuin itsellen, soisin; Ia sowinnoll kohtaisin
»vihannesta», Ett andexi andaa häll woisinMuttmitäjtääll tehdän meild pikaisudes>Nijst älä meit
langais wanhurstaudes, Waau armostas nekin
«un' andex.

'Q.Nyt iloitkatkanssani rakkat kaikki, lotk' uu«
destasyndyneetylet,lo lesus nytminungin siihenlaitti, Hän heratta synuisä kuolleet; long edesthand' sydämesimahdan kijttä,Ett lMbaitanskait»
see,hcist murhettpitää,la pelastaa syngiästkorwest.

''. Sijs Jumalat palwella mahdamme tääll',
Händ' sydämmest kijttä myös sanyen; Ia uffo.sa katsella lesuren pääll, Ehk' heikot tääll usiast
kyll langem: Hän meillen on mieluinen woimaa
tuomaan, Sill' sitä kuin hywä on aikoin saa»
maan, luur kangiat ja hitaat kyll Man.

12. Me aamulla unesta hara'wäiset,Koht rukoss»
la mahdamme muistaa, Ett olisim päiwän taas
seilowaiset, Ia wihollist woisim pois suistaa: Sill
mailma wihaa,ia perkel kokee, Kolk'meidän tääll
hormwax heikoz näkee, Semähden ol' apunalesu.

13.Koff ehto wiel joutuu japäiwä lastee,Niin
humalat mahdam myös kijttä, Ett' kaikis kuinsieluu ja ruumist koffee, Hän isällist suruu meistpiM. Ia aamull ett olenzme rauhas maanneet,



Ia psiwcknkin uuden hald' nähbs saaneet, 101 lwirkam työt toimitta taidam.
14.Nyt siuna o lesu mun käteni työ, Ia kaikk'

ennettomus poiseitä; Its waarat ja wakingot
takaisin lyö, Ann woiman sun armostas restckä,
Mutt olkon täs kuitengin tahtos sinun, Sck
tarpeet kyll parahin arwat minun; Sentähdensun halduus kaikk' annan.

,5. Muut sieluni tarpeet mull anna Jumal,
Sirkuin suld' pydänja anon;larawitse händäsi!l pyhäli stlliali: lost lesus meit neuwöo ja sa-
non: En'st etsikät Jumalan waldakundaa, Teili
maallista rikkaut Jumal andaa, Ia ruuminne
tarpeita kyllä,

'6.0 Jumala siuna myösEsiwaldaa,laKu<i
ningast suurta ja rakasi; Pois poistamaan wää,
ryttälsän lnaalda,Ettpelwofas eläisim wahwast.
Hall pitkää myös ikää ja onnee laina, Ett lewos
ja rauhasa eläm' aina, Ia Jumalisuus meiss
wahwist.

1?. Mutt lumalisus on mus heikko wajaa,
Sitä minun tundon mull soimaa, Ia sielulda
'lewongin pojes ajaa, Nijn ettei ol' ustolla woi>
maa: Mutt sieluni, luota sun lesches pääU',
Hän edestäs käynyt on Golgathan mäel, Koff'
pijnan ja kuoleman kärsei.

18. Mun sydämmen kowutt' mä walitan wiel,
Ah etten waan pensiäx langeis, Kuin minun
pois exytäis autuuden tield'! Ann' lesu mull
Pyhä Henges: Kuin otais pois sydämmen
tiwest kowast, Ia annais mull sydämen uuden
lihast, Nijnkuins itse luwannut olet.

19. Mix olet mun sielun wiel murhellinen,la
laatat tääll itselles tulkaa; Sill lesus on syndi,
M armollinm, Kuin katuu kaikk syndins ja us,



koo,Ettlesureld' weri wuot'Krydimaasa, Ia
edeffäm Ristin vaäll Golgathasa, Kats, sieluni,
lunastust suurta.

22. Wiel lesus nyt rukoilee Isää taiwaas,
Ia sydamest rakas on totta: Kuin ristin pääll
o lescms waikias waiwas, Nijn wieläkin waari
weist otta; Hän andez-i andamust meille anoo.
Ia sielun autuutta aina janoo, Kats' rakkautt'
märatöind' suurta!

-I.AH! älkäm si,s ajatelko ta's nijn, Ett' Isäl.
lä kowa on sydän, Meit lapstans kohtan, kuin
rippua kijnn', Uin' Poikansa ansios pyydä M le<sus Ewangellunns neuwoo meitä: Myös Isäkin
pakastaa itse teitä,la Poikans teill awuxen annoi.

22.Sijs eläkäm Christuxen uffosa tääll,Kuin
mcisi' paljo waiwaa on tFhnyt, Ia meit' perilli»
seri taiwahan wjell, piinall ja kuolemall
tehnyt; Ia walttakclm syndi kuin wetäa meitä',
Sen iiäisen kuoleman kauhioi teitil, Joit usto<
toin sielu tMI faypi.

23. Nain hurffasti eläkäm armon maas, Ett
kunnias kuoleman hetkell, Engell' meidän sie«
lum weis jloon taiwaas, Pois mailman paha!»
da retkeld; Wn muistain ett taiwasa palkka onsuur, Mutt ijäises itkus am rangaistus juur,
Kumg' elämä ollut on taäUä.

24.0 Christitt'! sen päälle sijs ajatus käänn',
Ett tämän nnt elämän rahdus, Täall toinen
taikk toinen niist käsitetään: Ia tiedä sijt ett' se
on turhuus, Jos ruumistas holhot kuin kuolema
on, Mutt' sielust et huoli kuin kuolematoin. O
tyhmyttä sokeutt' suurta.

25. Wiel' rakkaasti Christityt neuwon teitä.
Kuin kuollehen ulkon pääll luotat', Ett' rukoilett'
lesust' kuin autta meitä, Ia Pyhällä Henget.

läns



lckns tuotta, Meill' uffon, joll elo on IMesa,
Ia lahjat muut suuret sili' totudesa,Kuin wal»
mis on ottamaan wastan.

26. Tas usto ja toiwo rakkaus wiell' On
Taiwasta suurimmat lahjat, Ia kärsimys le>suren asteiden liell; Kuin uudesta syndyneet saa,
wat. Siis älkämme katsoko muiden päälle, Sill'
meill' esimerkki on lesus täällä, Kuing elämät
käyttämän vita.

27. Aut' lesu! ett' ustosa loppuun asti, Min
kiinni juur rippuisim wahwast; Ia tustisa seis»'maan kärsiwäjti, Meil wahwista lesu ain tai»
wast, Kost" Sanas nyt saarnatan ymbär' maa»
ta, Waikk moni on pahembi pakanata, Meit
syndisi armahd O Jumal.

28. Sun HengeUäs walais myös opettajam/
Ett wirkansa wiriäst tekisit; Ia lambaitans har<
tasti kaitsisit ain, Heit' hedellmällisez" näkisit,
la, ettäs nijt eloos ain' lähetäisit. Kuin sieluja
autuuteen käätyr saisit, Ia taiwan tiell' käy»
mään heit neuwois.

29. Ah tule nyt tyköni Isa', Poika, Ia asu
ain' sydHmmesäni! Ah tule nyt tule sä Hengi
woipa, Ia svwtä halamiseni, Ain' sinua suuresti
rakastamaan, Ia uston kautt' sinulda kaikki saa«
maan, Ia rukous minusa kehoit.

30. O autuast sieluu ja ihmisen last', losas,
Kolminaisuus, its' asut! O autuast ihmist tas
syndises maas, Kuin Taiwasta Hengen on saa»
nut, Joka hänen hengens kanss'todistapi, Ett'
autuan ilon hän armost saapi, Ia lesureld'
kruununkin kaunin.

zl.Koff' aikas O!Iesu! on tänne tulla,Sun
omias ottaman tääldä,Aut silloin ett' mahdaisin
walmis olla, Ia kuulla sit' suloista Mnds, loil»lti«!l



oikiall puoll' seisomat wirwotttan, N»t tulkat
te sisälle waldakundaan, Kuin walmistet teille
on ennen.

O sitäsuurt' iloo kuin siellä kuuluu, Kolk'
pääsemme näkemäin näitä; Sitt' ijäistä suloista
riemu humuu, Ia karitsan omia häitä. Siel'
woitoxi weisa iuur iloisansa, Mun sieluni ylkäns
lesuzen kanssa, Ia kijtost häll ijati laulaa.

33. Mä Karttsan häihijn kutsut' olen, Kyll'
aika sit' pian jo joutuu: Mä riemusta rauken
koz? sinne tulen, En taida mä olla siell' outo:
Kolk' lesus mun suloinen ylkämiehen, Mun
kädestä talutta sisäll wijmein, Ia kruunulla
kruunaa mun pääni,

?4- O armo työt hywää Mn lesu mull teit,
En sinuakijtä nijn taida: minätän äffön
nyt suureri näin, Ia tarpellisezi mull aiwan;
Ett's welkani werelläs mazan olet, long kaut-
ta mä.wäldän kaikk pirun nuolet, Koff' usko»sa ripun sus kijnni.

35. Mä kiitän s«s mielestä nöyrimmästä, Ett's
olet tain autuun mull ansain'; Ia niistän sinua
sydckmmestä: Ann' lesn sun Henges mun kans«san, Kuin mkoilis kiltäist minus stnuu, Etts
lahjoillas siunannut olet minun. Wiel tule«
waist anon myös armoo

;6. Jo lopetan weisun sill' langeis äänen, Ia
kaitaa tiet kulkemaan lähden; Ah rukoilkat Ie«
sust kaikk iälken jäänet, Ett' tundisitt' syndinne
nähden. Aut' Icsu mu armosas pysymähän, Ia
muita sun Hengelläs siihen myös käänn', Sun
kunniazes iläti! Amen.

Wasasa,pr6ndstty G. W. Londicerildck.


