Dxi

Hengellinen

VIRSI,
Kaikille Risti Welijlle
-

ja Sisarille,

rattaaxi ylöskehoituxexi/ Sielustan-

pitämään/ näinä wijmsa murettamailman
lopun aikoina,

meiswa

Nijnkuin lesuS sanoi:
tvalwokat jarukoilkaysillä ett te tiedck,
millä hetkellä Ihmisen poika tulee.

Weif kuin:
iloisesi

Eija minun

jubilera:c.

Sielun juu»

Wo loppu se kallis armon aika,nytt
W kohta/ Ma annan Isalle waldaklmnan/wur totta,Tuon walitut tänn,
Am elämähän, Ia iloist wuorta nyt

iviettämaan ijaisest kansan.
2. Te woiman Engelit, basunat walmixi pangat/M'ä täyn jakatkoon poit
luonnon siteet )a langat/ Ia lopetan
nijn/Maall Taiwahan Mla helwettljy hukutan/ syndiset kast ilman armoo.
3.

M'st

3-M'ä sytytän tulen/kuin polttaja

sulatta kaikki; En enä nyt wiwn, jo
synnit maan rasitta ratki; Jo aika on
st/Et Harmat on ne kuin sydämmenS
täydellä todella minulle anda.
4.Ei enä ol' aika/ M' satan wihaa
suurt kanda/Han paadutta ihmiset/ettei heit taita paranda/ Jos heräwät
wiel/ Nijn nukkuwat jäll/ Ain seisahtain syndisten himoinsa pahalla retket.
5. Ah! aika on paha/ jos joku wiel
ojennuis tielle/ Nijn minä myös andaisin ijaisen autuuden heille. Ah! lval>

wokat Ia rukoilkat/ O! ihmiset rakkaat/ ja alkät nijn unduneet olko.
6.0 lesu:O lesu! aut walwon ja
waatteni kätken/Etten m'ä alasti käwiS

walmistus hetken/Karitsan häihin
Ei Wieds näihin/ Nijt jotka ej walMisna hcngesa ole ja walpaan.
7. Nijn neuwoo munlesuxen/jieluan
walttamään fitä/lot' satan nain wimeism aitoin turmella pytä< Aut! ettei
hän wois/Mua wittella pois sun ostoNyt

stas/

stas,lesu kuin autuuden ijaisen annat.
8. Waik aika on paha/ nijn tiedän

woiwan/Orattahinlesun kuitengin
anda taidon ja woiman,Etto-

su! mull
tuden tiell M'ä pysyisin wicl,la waltaisin wisusti wijmeisten aikain synnit.

opsun
pias/wijm?lfist aijoist/Ct nurjat ne o»
9. N'a pelkän/

kost tutkin

wot/tayn wiettelyf:,yltäisist waiwoist;

Sill pirun wiha/Mailma/liha/ Nyt
julmasti soti sun lastes sieluja wastan.
10. Woi maan, woi meren asuwit
lvnmcisin aitoin; sill satan fuurt' wihaa

kanda/taikkin paikkoin: Hän haukuttele, Ia wiettele; Kait mailman
lapset hän synnin uneen paina.
nyt

n. Ah! autuas ja onnellinen on,
kuin taita Nijn walwoo/ sotij ja rutoilla ettei hand' taata/ Mailman helmaan/ Sit' noudattamaan; Waan
statoin' sielunsa hekuman menost äin

saa-

pita.

12. Sill

Kaxi

kosta mailmahekumans ram

luule/Nijn duomio
3
"

akist halllan-

St/

ge,kmn hirmuistx tule; Nijn paljon

luin hän,On irstaisest elän,

Nljn

hä-

sisälle pannaan itkuu ja pijnaa.
iz.Sijs karta, walta ja wlhaa nyt
irstaista eloo,Poisheitä häjyn mailman hekuman meno. Ah! karitsan baat,
Nyt lahestywat, Sill' ole walmis, ja
tlrwot itseS mailman pauloist.
14. Jos sinun käänpi tämän mailman ansa,Nijn totisesi duomitux jakikanssa; Ej uutehen,
rotux tlckt
Taiwasehen, Ne päse, luin elaisänS
hywansä nauttimat ilox.
.15.0 Laupias lesu! m'un wapise,
sielun ja luuni,Kost mieleeni johdatan
satanän kawaleit juonii. Ah lesu! nyt
tuul'/Ia ilmoita mull' Ne synnit, kuin
Nittain wimmeisin päiwin weit kiusa.
16. Nyt wäawys jaa wallan;sijs
oikeut etsi ja kysy: Nyt rakkaus kylmene, pydä rattaudes pysy, Hekuman
meno Ia irstas elV,Nyt.ottawat mallan/waan pysy s'äluMlan pelgos.
nelle

sen

sen

.

sa

17-O Armias lesu! Us totuus mun

sydammeen paina/Ett rakkaudeS pysO
sin, henaes ja armos m'ull Klina/ Ia
eroita Pois mailma, Mun rakkaus

halust/ O Laupias lesu!
18.AH! hillitse Hengelläs hillitsematöin sadämmen/Etten m'a hekumat seurais/nijn irstaist/kuin ennen. O lesu!
ann',Ett waellan Am pelgos, ja katraadollisuuden päällen.
so mun
,9. Nytt ylönsyömist ja juomist ei
synnixi luulla;Sijs ratasta raitiut; ka«
wahda ettei ol' sulla Sydän rastautet',
Ia upotet' Ain juomisen haluun/ jost
duomio päälles <Vt lange.
deni

Tain elämän nu;rhe myös inone
da sydanda waiwa/ Fangixi otta,ja
20.

surkiast tundoa kaiwa;Kans luopumat
myös/Täs kauhias työs pois Jumalan

pelgost/ ja tawaroit panewat kokoon.
21. Ne wietellan alati/ ajatuxella
tällä: Ei tällä taivalla aikan tulla/
maan päällä/ Nijn pytäwät/ Ia ah-

nettiwat/ luur tundoonsa wastaan/
tain mailmsn kalua kokoon.
22. Ei
t3

Eji muista et pian pois kuolla
taitapi täldä,Nijn jäwat mailmaan/
kaikki tawarat häldä; Mutt hanezi pois
22.

wie Se hirmuinen tie/ Kuin helwetijn
saatta, jos' ei annet pisarat wettä.
23, Ah! karta sä ahneut/ tydy

sun

onnees/ja palwelluur hartaalla mielellä, lesustas kesäll ja ta!well;Äl' an-

na pettä/Ahneun wetaSuapauloins/
joill fatan juur wiekkast sielua solmce.
24.AH!Iesu,nyt suru mun sieluan
kiusaa ja Mtwaa;Aut ettan sen woitan, ett Galtaistn ijaisen waiwan. Ah?
ilahuta Ia tydytä Mun sielun/ ehk
muilla on MM ja jywia kyllä.
25.01e sä itse m'un tawaran/Laupias lesu! Pois rittaun halu, muld
wäkcwäll kadtllq rysu; Aut muistan
am/ Ett wiechfna wain/ Ma wähan
aikaa/ tas' mailman majasa lienen.
26. Wiel suruttomus ja uneliaisuus
mond pettä; Ia Zhristillisyden kaidalla tielda poiswietta?He lakkawatla
suultmvat. Ain mkoilemast/ jq kandaMäst Mssmens tygös.
27.

27. Sizs paiwäse tulee, juur
hin heidän paällens, Kuin suruttomuuden yöllä makawat; ay!jällen,Nytpys

sy walpaan/Ain rukoilemaan/Ettet s'ä

nukkuis/ja

hidastms autuden retkell.on

28.Ahl autuas st/ kuin

walpas
uneen muut waipuu

ajalla tällä/ Koff
nijn lampu on loistama hällä,la hän
wiedaän Karitsan häihin; Mutt ulos-suljetaankaikki/kuin makawan löytään.
29.AH!Iesu/ m'un sielun on heiko,
ja uneen pian waipu;Sijs tule l ja hengelläs heräät, ett tygös ain taipu ylityt Lampun Ia hengen halun, Cct löys
däisin Armostas ain walpauden ja
woiman.
Zo.Aut, ettan sydändan usiast koetell pydan, Ett walpaSna pysyisin, ja
sielulan elämän löydän. Aut' rukoilemaan Ia huokamaan, Etten m'a wasyissun tielläs/ja hukkahan tulis.
31. Mii näen, O lesu! ett monda on tas
taisin lanqen' P/lgosm, ja joutua snrnt'
tonmuteen mnös sangen; Lakkawgt sodastla
rukoilelnast. Aut, ettei m'un kätmi käanvis,
O! lesu, kuin heidän.
32. Aut

32. Aut sodtn, ain llljastl

suruttomuutta

wastaan,Ett palwella taivaisin sinua, ioka ett
m'ua lastaa. Aut pelgosa, luur walpasna,
Mun autuuttan,wisusti täydettä todella etsin.
zz.Wiel wijmeisin aikoin,.myös ihmisia tu«

lee,lotk'itsiäns rakastawat,ei wmchcnbaitls

vppi kuule / Kadehtiat Ia pilkkajat, Kiukkuiset,
jott lähimmäisellens ei mitään
ja paisunett, pettäjät, laittajat
34. Tuimat
«vielä,
irstaisij
paljon myös löytähän taa»
Ia
lä; Jumalattomat Ia haluttomat, Jott he»

suone.

tumat enä/tuin Jumalat rakastawat.

35. Waitt näkywät pitawäns Jumalista
menoo,Kuitengin wlettäwät uikokullatuu e>
lo; Nait' kawahd' sinä, Ett iveisin minä, Sun
Moin,kost nämat kaikki hukku, iloon.
on satanan ka.
36. Täs' wijmeises
Rvaluus suuri, Ia ihmisten sydämet mieluiset
Auramaan juuri; Sijs walwo nyt,ei ole mun
syyt', Jos itsts wietellä wiholliselda annat.
Henges auxett
37-AHlesu! Ah leiu»
wolsin,mull
armos tukena
tulkoon,, Ett seisoa
olkon. Ah! warnsta Ia wahwista Mun sieluni

sunms

sun

sodasa, wiholllstant wastaan.
zLOlesu, m'lm sydämmen kokonans hal«
duus saata, Händ uffoon jahartaseen walmi»
stuxeen auta, Etten m'a nuMis, Eng sinuun
fuuttuis. Kuul'lesu nyt armosta?, pijnas ja
hlolemas tähden. Amen.
MränMy Vuonna 1781.

