
Bri Uusi Hengellinen

WZNSI,
Men Humalan Lapsen Kuo-

lemaan walmistMst/ M otolli-
sella ajM/

Se on:
Yhdestä totisesta kaandnmisestä, totisesta ja
clawastä uffusta, ja Jumalisesta elämäin,'st- oar-
joims sydämellijcn l!lösheränn'sen jälkcn ,yun'oi n
waarm ottamisesta/ iaaumudenwalikapp,>lttenoi<

kein käyttäiniftsta, odotuxesta lEsmen mkmi«sen ja wiimnsen ilniöituxell perän.
Nitn myös,

Toinen
WZRS I,

Zllmalattoman erosm tästä
mailmasta/

Joka Ruotzin kielestä on Snomexi kaatty
ja enauy suruttomille waroitUMi; jotka, Wirm

Nyt ynnä, tarpellisen ylitze katzomisen jalken,
edellä Muonna i?49.

K On prämiin andanur

TURUSA.Orandätty Wmnna 1736,





Ensimmäinen Wirsi.
W. k. Näy nyt sielun kaiket mielet ie.

E u su'Ull kol'en wa!wan Aina waikiast wa,
ntan. Kuhun' o!c-t milnin T'iwaa" Ai>

wan ojfiaan Haminaan. Were!'as Mun l,
Sana':', s mun omillls, H lälic par. n ,U»

kantza tn!it aurm.
Kuilun

Oman miclen rackaudes Curutcinen !y'ni-> ,!>s,
Ilman pelmot waclsin, Umon wolon ly'iä!sin,
E.äuffo laman tcki, KliblleN ustd',! myötämaki.

z. Sl-Mn armos , Csu huusi:Kc'ä: ny, koan"y
syndlnen, Parcn'.ux?n elo lmsi On snll ai:v<n
tarpeinen: Ostais olen werellan, Sinun oiwan
jyndiftn Käänny, käänny mms jaat eia Taalla
en'sc, M sitten siellä.

4-TämH ääni, lEstl rakas, Kawi la:i <i?d?'-
til< n: Niin tu don, ioka Mok>"'s H'ra sy-
lös hirmuinen, kainm kauhiax Sy< din nm,
dui kuolemar; Elon autuus mulda puu mis. Sie-
lun suri/ syndim suutluis.

5, Henqen d«omw
ti, Määrän buLauden aisiis, Alasiv!nan ennät-
ti, Wäärän duvmion itzestän, Ibsa luolin

):(s sten,



~ Sulkcis ulos hengen woima, Kuoller löysin
itzee aiwan.

6 Tälä murhes', lE'u salo, Simm HeMs
armias Ewangcliunnst toi löytäxeni haa-
woilas, Uffon kauna elämän, Togös armon istui/
men. Weresäs,, o lEsil. Ehriste! Ilsion kauna,
ilman estet.

.

7. Io!a duomio waldc.M Tuis. ja myös ka-
dotus Elon anmns kohdcnuri, ansios
lunastus; Sin e riensin Uffon halull
sima saan Annon >elon lEurcsa, Eläwaja us-
kon ttlsa-

8. Tasa Juvan lalopcuras Löysi Sielun hu-
najat, Siliä, lEm, olit teuras Edestämme:
Sinä saat Erywä'sen lambaan kiin, Oillensa o<
nt niin, Saacit laumaan uffowaisten. Elon am '

noit ekwaiftn.
9. Silla kosi' mä haluisesti Armo laxin Krjä,

maan, lEsus synnin duomiost päästi. Tundon
rauhoitt' elämään, Syndin' annoi cn der mull,
Werens woinian andoi MU' Sydäineni puh!ijiu-
«r, Elon uuden rakennus.

iQ. Tämä tuntui armo suuri Walos, armon
elämäs, Uffos, lunnon rauhas ,uuri,Lewon löyt-
U)is sydämes,lEsures: Ei mailmas' Eikä synnis
kawalas; lAus raekaudell täytti Sydämen, Ia
«rmon näyni.

i sittt kaicki katkeis, Wapaar M-
sm, haawoissss, Epänston or us ratkeis, Hmaen
uffo wi'Kols taas: lom löydän elämän, Sinus
"Ml si?lolnsn', Henges huudan Abba Isa, Ra-

lEsu uffoo !ilä!
12. Esll> anna Hdämeni Sinun tygös wal-

Bciso c>ma edesäni Wastan HERranduo-
niw



mlon: Sinun Weres Sowinnos Lövtä Sielu
elandons, Sydän elä ustos aiwan Wcrcs woi'
mast tiellä Taiwan.

13. Muu' nyt lEsu heickoudm, Mna tiellä
peljattä, Ei mun oman surkeuden, M nu luffist
säilytä; lEsu siis mua auttele, Arinosas liin saat-
tele, anna woima, lue, wahwist, ain

puhdist!
14. Sinun haldulls annan Sielun, Smull uh»

ran sydämen, Sinull taiton, tcchton nnclcn, Ia
kaick ruumin jäsenen, Silmän, korean, kielen,
juu, Wercs ansioll on sinun, Katen, jalkan,

kaicki huomaas Jätän lEju, hengen suomaa.
15. Puhit', eroit' kaicki kaikis, Tiestä jumalat-

tomain Heuges wuimall wahwist, waikut', Kaima
tiet ett' kuljen ain, joka saattc» elämään Ahtaan
portin lapitzm, Että HZNraa taidan palwell',
KewäL', suwell, s>xyll, talwell.

16. Joka päiwa, joka heckl, Hengts ja myös
tomdes, walttää epäuston recke, Ustl,n liesa lläi
was, Elawätä JumalatPalwelisin lackamat, Tääl»
lä en'st ja sitten sieUa, Koffa woito kuolloi' niele.

1?. HERran nimee sydänlesän Aur ett' aina
pyhitän, HERran sanaa uston tielä Rakastan:
ja petoxen Waldän pahan mailmaN/Pabcnnuxen
kauhian: Sanas walon zalkain eteen Wahwist,
niin en velka ketän.

1.8. Wanhennnat niin kmmias vidan, lulliiaa
sisun waldän myös, KatnMäymist hyl-an niidci»,
Jotka kulke synnin yös, Walistmu arnwliac; Ae
wullas mu wahwist taas Lihan saastaifntta WÄ»

sian. Werelläs mun olet ostan.
19. Wäarast kalust, elawM. Mua I3s>, war,

iele. Pahain lulnoin liikmuret Tutautta, Stiojele
'):(Z Ml-



Wilplttomäs uston ties, Anna uffsn hedcknäs,
'' a, Hywi töitä kafnM^a.

hcs 'iU)ö>'', Tuiwos, '»lhzitz pois cch» ratkais Käy'
pö js ia ltzz työs. Wiä/är est Mun.m
suu'an, picämäst, Totuus ja pauhas.lalos. AIM
Winull l>,ng s waks!

2l,Kftickein. hinul! ritttaudcst, Puhdjst sMnz
WcrMs, Am,.; elo w.lstaudest! UudistetUs syda<
mes< Hi'M!!r,l n waiwa'ii'en, Sl!Mld atmo ctzi«
nen- MSU, IE minu auta, Smun kok
lin Kuoilos k,!U^

22. Minu' ai'M onihi tärcki, Kun U nuoli
lendawa-Koffa knollo nnnu lärke, Eume! uffon
elämiä! H,'awoi!ns, ?n su'a§ar«
mosas, Weves puhdistu. s aiwa:, Tahdon kul»
kee nem Taiwaau.

2Z.lHsus clon kuolioa nastan, lEsus armox?
istuin on- Niinkuin saantt o! n Kasten, Niin nyt
HmZes h,ilitkon, siin liitos waellan, Kastm
woimHN oman, Uudetz luonnos, uudes

ydamcs ja kielesi
24. sttä Si nz, Jumal! Man, Armon kam-

ta lElmen, Uffon kaut.m itzen listan.Cinus,lEH
su, elämän, Sanas wo man autudex, Wast an
otan suloi ex, HZRran Ehtollista halaan Sydälw
Mstan perän palaan.

25.Halaan Ruumis, Wercs Men, Ussos si-
tä namitzm, Ei sielun kuole n lkän, Wcmnsaa uuden elämän, Joka tundu sndcmnus, Uu»
histetux uffon t-es, Syndein andcp saamista,
honi pubdisiup xi.

26. Täs, HERran sshtoll-s s, MastoinLia, MinuU Mimaa ZEsus lisä, Terwen jo saan



nautita, Sielun wirwolujexi, Rmdai, wasM stu-
xex< Pyhäx Templix lEsuxelle, Kal!§a.aejcx us-komille.

27.Kuin on lEsus aina elon Eläisän fa kuol<
lesan, Niin mä ajaan merta meloon, Hywas
turwas amian: Ei sitt akist kuolema Minu m-dasaawutta, Kuin on lEsus saawutettu, Uffon e-
los omistettu.

28.IEsu Sinun tulcmises Halaan, toiwon, o-
down; Ikawö lM uffon tiesä, Ilmoitlixes raka<
sian: lEsu tule.' joudu jo, uffowilles apu luo:
Miuä tulen lEsus sanos, Ustowaisn lEsust m-
no. Anuni

Toinen Wirsi.
Meifttan kuin Ruotzmlielinengin: eli kuin:

8«r wäl wcrld, far wä! ic.

WMb Duomotlzo täys, Mun Sawuan oran
MM jo Jumal nyt löys: Se, ijailm,.kosto on

taseeni tuli, Kuin elmsan ennen aiu u')M»
W mult; Nyt Helwmn liech'pM yml)>,ri lyö/
O nainen yo!

2.Mä kirottu,- näin Nyt kiroust käyn
helwettlin päin, Mun pukun ja pamn.täys
M lie., Mun sielun ja ruumin kaick kipus pie;Slll Korkiamman Laki mun Mölli knick,E!Muu<w, taick, taick.

3. Ma lltato jakoi, lot' kalMine repimä vure,
wa woi, Obol mikä rmdani a.atiW? Mik' y<
times poltta ' mtk' korwille lyö? Mun kalwaNa
YW nyt HMs, woi/ woi! M ttmo )a k°i'

4- Nyt



4. Nyt wliadltan w?e! Mä Duomarin eteen, jo,
kuulumi c al, Basunac kaick pallhawan:
käy. Oho! eipä kusan mu!l apua näy; Kaick'we-
pset synoi»' stum, ja niin Am pitäwat kiin.

f. Ml Perkelen myös, Täys alumasia ain so-
kaitzes ty°'s,En palwell en Otellut waick
Mi KByt kyll tifflu - «M tenunatan kaick Mun
ew.n mä palwelm kuldaa, eng' huol', Waick o»
lisin kuoll'.

s.Mun itzcni paN Mä lMtin,ja pqlwelm wa-
täa!l,En Jumalaan turwata tain,

Mun omahan woimaani turwaiun ain. En lu-
«nalat pe!jän, en rakastaa, en Moös totella tien.

7 En Alulla myös Ma vuolengan sy>
damen wös: M<n ftndi:;' mull rackambi o!i kuin
H-n: Mitt' niainta kyll taisin mä ftn,
S.'n P')hälnmän Nimcn, se mainittin suus, Waick
sVdäno'M'ms.

8. Mä kaupitzin ain Mun sydämmen tuhanneill
PerkMl, maan Jo ny: se on osttttu, jo nyt on
myyt, UZ awaisin porun; ei muilla oi'syyt. Nyt
«wat ne tuhannen heltmis siell'; Woi! sydam«
zn>n wiel.

9.0! kiuckua t.iDn Se kuMa sydän, kuin
lewon on loyn, Sun' kiroilian myrkys, ett' kie-
leni paäll. Ain lewitin rumia hengin si.ll, Nill
Kastecni liiton pois kielsin juur ftus, Jok' ru-
mia huus.

iQ. Niin Sabbathin myös Wei juopumusnnö'
tärs; mun w.'li.'eni wiis/ N? »nnä muu kansan
joit, tä'Käistt niin, Ett' Miinasta röylMlim yöl<

Kikin siin; Wiinpikmit, kannut, M yhteen meill
Wt' Nun paljo» kuin wy>t.

li. M



ii.Mä juomari mZ,IoN Munasta usein 'cp
kumann Jok' ainjl-n huusin: mun Sieluni
juo snn' Pikarin kulkee: Nyt Perkele tuo, Mull
tuesta palawan maljan, saas tääld; Ei kukan
juo paäld.

12.Ei kukan juo paäld, Mun täyty juod wii-
meiftngin ropongin sield. Ei anna mull kukan
nyt pisaraa Wett', Jok' jähdytcis kielen, kahtulista katt', Wiel mrjoo se ruma: jo käteni Mi;
Kaick iloni jäi.

lz. MH syndlnen suur. Kuin kiroilin Isäni,
Äitini juur, Ia sydämmes usein heit tapoin ia
soin, Heill niin paljon paha kuin ikanans woin,
Mond' karwaa mä harmar heill surusta tein, Siis
purtan ma näin.

14. Mä murhexi heill, Sie! olin, ja waelfin sim«
nisien tei!l/Eng' totellut heitä.' nyt täytyvi kunll',
Ia totell', joit ennen en ol si luull', Siel! nisiä i-
Min, Nyt kynsiä iuur, Niln kostu on suur.

i5.Wä pttoei: kons, K»in raacein lambat, Ci
heidän 01l syyns, Nlld kövhild ma kcr-hin wilMt
kaiek pois, Waick wuodalic en nvt
sois; Ne kyynelet kuumene Sieluni p.W, Kaick
kuumenee taäll.

i§.Kuing ahneus sai mun ylitzen wallan, Eng
ikanäns wai Mä ollut, ain waadcjn ja riidoin kuin
woin, lulk' köyhäin Meristä hikce mä join, Nyt
kosto sen »litan muld wKatipi laall, Kuin mittai>
fin siell.

17. Muu kaluni kaick, Kaick kulda ja kupaf
kuin kokoisin, waick Cicläa','ett makais, nythuw
tapi niin. Ia soima mun warkar'; pid' warkaa»
sta kiin: Niin huum se pew kuin ennen o!' wai,
Jo nyt Mnm sai.'

>.(K «z. WU



iF.Wiel» vlpcytt täyn, Mä olin: sill itzeenikorjari loin, Mu«l silkis, jos woen, kaickkiils, Nyl"Samna! sahrat muu sycammcn wiils,
Se killdöw.z pramais sydämmeu pääll', Nyt pol-
hemn' tää'!.

19.,
wuos haiNast sM', Käyn walhe t', ja petosta'ja
panttust suun Am löycmn; nur Satanas rimdele
lu n, n»k walhelicn ija mun pmi ja pM«'. Smtstd xi jätt',

20. Kuing' mi>!!«''än wiel', Mä kumarsin port<
tos, ja Hmch nö»räst,ia himoiftn,
andelin siuir ! fadell', kuin kuiten-
gin wum palwelii, jok'Nstiupuus
Nun desiä!-, buus.

!l!N)tt on näm Mnll aiwan jo karwap
1K- rackcrax k
ston zazn, Se tuu.nisin luqun vn hirmuin» ain:Nyl wc-isec k'yllcieel siimistän käy, Eik lohdu»lujt' >

22, surku!,' tul!, Cl sydammcu pchmilm'«
Waitt' uun!: ?)r surusa näändywa SieluM la kmnmm n krrja suld laupeutt caae;Nyt lu!N'l nosti kuhi polwmi Mk',Mun im

', Mun kitan sen köyhim»wc, orwoi ma wäjyill, ja
HyMe>; iv ka pois kyliD, mm waa^
tytta tein juonls muut waiwaiftra

m, 10-ig, wcchMa kowen«HU' WiMcklnn.iuu, Ell waarifa waloisa pancixi
pann',.GHc' ra an Siemn, c« sila mull'
am? ?°eyl Mr?c!', wa«n stn kaupan pääll
Wis ruuulini wku i



k'.wnttten paä. Kuin wihaisisi tittst
kr, n vaminen sää, Su' siimillän murhaisin,

tui'.: o!l hau!'. Ia minua Jumalan Mawax laus,
lyiyinm sydän nyt punan, Wmck

ftwä on haut',
26. Ma synnistän tänn', Pois ttwmatan

fiin; kyll ansaitzm sen, Maa lewittä kicans a we«
riftil suuns,la surkiast mun ain pvhiacoin
kuuns, Katz syngia sywyos sitt' itzms lyö auk',
Mu wastan mä iMck',

27. Ma wapisen kcuck', Koff muistan kulng ku-
lui mun armoni aik', En Jumalan armosta wttll
e!>g' pyvn', Itz autuuttan hakee; mun oman ol'syyn. Sen ylitz kuin neuwoi, I»t' itkisin nyt,
MUn wihani sylt'.

28, Kyli' kyyl-elit' wuo/ Mun silmän mailmaa,
paan ei synn n suot', Sit' mämmin surin, jos
koira nmld kuol', Kui!- kuollo. Sn.' en
Minä huol'. En murhett' mä tmmostcm' pitän','
Nyt wiel' Wk haawac yn sicl.

29, Mä paistetaan täall', Nyt i!oi'cs walkias,
kyykarmetten päall'; Mu« ymixirin kichl! kaick'
Perkelet la mlisill' pihdnll' ft hcid n on
työns Mun sydchnmcn repiwäc picner; oho! Ei
lypuckan jo,

-;O. Ryt uppowat niin Min jastnen tuliseen
wirtaan, ja sun Ain wmpuw.u !ywäld, ci poh-
ja eik maat' Tas löyta; o! snwys kun
sae,t, M? häilyn kuin kekal: rutts, waan cn W.asammu kuin hän,

zl.Nyc oppein ma scn Kuin cnncn cn toccUut
sppi;tul tänn O! syndineli, op, minusta lä!!.
Ett ommtzin osa on !:äll, Kuin JumalaMa ja lihansa työt, Am Mrapi myöt,

32. Nyt



32. Nyt autuuden port' On mull kiini suljett,
se surma sun sorc', Muut sisälle autuuden portista
kcy, Ei m «!l enä muuia kuin mimistuis näy, O
että mull Mll' wiel olis yx hetk', Kayd' aucuu»
den rctk'.
. 33, Mä huud.m jos woin, Mä huudos ja pa«

rus mt pakahm' koin: Te wuoret ja kuckulac,
langetkan paäl! Te tuliset aallot kuin lainehtitt' Ml,
Te päallen ja katkekät pois, Jos ijari wois.

34. Ea käcky. Woi, woi, Mun täyty käyd'
edes ma toucka ja lotk' jajenes rpsty mun
ruumilan; si!!' Ma täyiin kai k synnit tuin So«
doma, niil! Mä sidotan, satcmas limajan lie, Jo
helwettiin wie.

35. Nyt hywlsi! jää, Sek' Jumal, ett armo
ett sulmn.n sää, Jaa taiwas, jää walkeus, Enge<
lit Wyös, Jää ?!bra!)ani n helmat, täs hirmuisis
työs, Ia ain;n:s'/ lää kunnia, ja
tz.ul' svngcys tänn.

36.0 «jäistä y)c, O ijustä mato, knitts alAl
syöt o ijälstä s>wu !a ftngeyt suurt', O izäisys joll
ei ol' loppu sik n.urc, O i,aisys, ijaisys, nyt olet
sä m" Iliur mulll

Z?.N»c srw:lcen ratt", Ma kohdastans wm'«
tv»!:, eik piinapi 3ct", Woi ruumin,' woi sielun
lvoi jastuet Wöi luuni, sil! autuuden h:iljäi<
fin Se !l>u)! 01l tarjon, mun kuoleman tie,
Nyt hclnxuin w e

38. les haudallm käyt, Niin kymlil tutki nait kuo«
lenay teit, Ii ajattll kostas wiel sonnisä woit,'
Tät' werista kosto ja hclwuin soitt', Kuins kuulet
lnun kijuwan, kynekill st; Jo parar.mist tee.

39, Täys tosi on se, long' ajatus usein hand
htlwcmm wie, Se Milttä sin hinaan; ja pyrkikuin

woi,



woi, Sinn taiwahan iloon, jong I; ma!a lei, Jok'
«j tahdo koke tät' liecki, se siel Käy elämän mll.

40. Nyt syndinen suur, Pois käänny jo kaiki-
sta synnistä, juur: Jos et sinä 5.n kis ol' elänyt niin
Siin iulkiles mitäs: köli pitawät ki n, N? saki»
sei synnit se turmellus lnur, Kuin sinus on juur.

41.Kuin lEsmes pois, Ain lyck', kuin armo,
ja elwän tois, Kuin lEsuren wcren tääl lallan
ja juo Ain waarydm weu.i, ?ui'> jyndi se tuo.
Ia pyhyctä pilcka,,scn osa os, luur l>lw<«
tin suos.

42. Se uffo on kuoll, 101 l waclda surutöin
fyndilell juoll, Waick toiwo le taiwast, ni>n kuo»
leman lk Hand knicenqin akist sitt hclwettiinwie,
Koff wiimeincn hccki käy «des, se ipö Sun hel-
wtttlin lyö.

4^-Koff kuoliuna köyt, Jumalan pelMst>
ja tna'!mc<n le t Ain kul'et,' ja surutöin elät kuins
saat Nlins noudatat synN, >a menet oin naai',
Sun Christitty nimesi a!!a, se tie Sun h^lumin wie.

44 Niin kaänlw ryt pois, Siit syndisest e'a-
ertei se lois Sull ijöifta itku !'a parku, sis

taall Ain pelwossa loppusi paali: Mutc !0s
et sä käänny, niin hirmuincn >w Sun ylitM sys.

4'-O tulinen yö, Kun ylimcs prltta, ku!N'y»
dämes syö, Kuin sywytcen lackcmat Upotta ain,
Siin !awus on pimeys wa jn, Si.l madot
jaköpcl't repiwat luut, Kai'p'äsenet muui.

46 Et janosta paäs, Tas smmawas rvalklas
ja polttawas saas, Kun ic.l-o rn luurin nii» o,Mss wll, Se suuringn jano wast alkapi sirl:
mailm an pstäwa, sonues, «un»' fmu', Ia jäh-
öyt« niin.

47. Et



iahdytta woi, Sill' lähesty ktwhuwa tlllda,
s«koi, Se tulinen mivffy, stn jnnoistn suun,Wiel
mlella pulttH ja yt ni,n muun, Pnn' korwist ja
sllmist käy kipinät, las On kirous las.

48, Et s>umna saa. Siel suloista taiwast, sä
kirottu maa, v'ärs kirous hclwttin liekls on ain,
Sa kiroilta kiroi-st z>ki:it wain, Siel ijäineN/
nm kiroiuan Sun korwilles lyö.

49- Hm:d' ncn ään', Ei sinä woi hmktt
«i w sy,.sill h !, SeyHskuwan tulella hukuua kaick,
Sen wäjmttn r -vpomnn, wäick Se Mru,
je hunra, ei armo siel lu!, i? i laupeut kuu!.

52. Suu liitos on knol, kuins heiwctin sowi!!«i
lwspidtt, ei Hu-! Se ruma, wac.n pilcka
sun wiel Ecs jeuramt lända, ia wachetcc! taäll, Ets
hylj'istt totuden sa> an, m wcit Sun beiweiiu teit.

5 d!'oMnm myös, Sun toiwos wielpilka»
wm helweciN lyös; s rni'a rakastit kazchiati
näet, ne rewaise mlcs-, m nwötäns:, weil, «!n uo?
poman smvyteen, iiäres vös, Sun toös.

5 2.10s yhdmg!N N ois Sun wlliWns
ero«lm pois, Se o'is ?o kew-äml>,wa«n ecsapääs
Nljst-iiäisist sitcist tcs !N!i'es sHäs, Znn n nins, pnn
pilckas, ynn kiroust täyn, S n olet siin lönn,

sZ.Etts Pilckaisit t äl!', Wandurstasten rcckee,
ja karsasti paall' Ain kahoit nijt Cilui,kuin
luWuisit pois, S>jt' syndis st msnost, >u.'il mnil-
wa sois<, Kuin wäldit sun tMst sa Imnal,is Ml
Ain puisit niin.

54.5e pilkax' sull'k'y, Ia ijaiscr' h'l>i'x', sjk
tohdumst näy, SM' Perkclm! ilo ,a pilcka M'
on 'Vr, Pinen itku, itz duomittuin luon, Sunsun ustos sun helMttiin weij Siis pew,
M jöi.

fs. Siin'



' 55. Sim' ties, Jos vyrsi ai! kulkee, ja
' olla sm, mi's; S'- ku?l?man !öyfn mur i'ässtt sull'.
Et loppuu sm,' Irydä,. ci apua kuu!', G henaes
siin lopu, ei kuole se koi Kuin htlwenu toi.

ch.-Se löyhkä kuin käy, 11,, helwedst y!os,
jost ei loppuu näy, Se puhalda k lumaan hen-
Zes ain kans, Sun henges, sun siclus sicl aitt
ollesaus, E: jammu st tmi, ss tusin,m sää, Täys
kuolema jää.

' 57.J0s ttchanmn wuott' Sun sl vo'd:-
tais ja uöt ssik' jo olls syN suur k,ou ia
työ, Mutt' si-U' js?a httki sM Ei
lopu, ei lopu wicl' sitcek' je koi Kum i-äpi Woi.

58- Ah! wah ugo suur, Kum Me sun ijäijell
Si!u'->s juur; Ei mculman woitto sield lunastcla
woi, Ot' ajast' sus wami, tonq" Jumala wi,
Ia käam, nyt syucinen taka-sitt wiel', Tul kai'
dalleuell'.

Ma'th, >6:
Mira se aucca" ihmistä, jos hän kaiken

mailman woicra, ja sielullens saa wahingon?
Taicka mitä anda chminen Sieluns lunastuo
fexi.

i. loh. 2:17.
Mailma katoo, ja hänen himons:

ta joka teke Jumalan tahdon, se pysy i-
jcmkaickisest.

Sor. 9: 17.
Ula mielisty jumalattoman aiwommin:

silla ei he rule kostan ei helwmw
M asti. .

Eyr- 9' 39-
Mira-sina Mnäns teet, mm ajatttlc top»

pua ja niin er sinä kostan syndiä tee.
- E>'i



Esa,, 24.Ia heidän pita zzieneinän ulos ja kayeles
man niiden ihmistn: raatoja, jotka minua
wastan wäärin rcir: sillä ei heidän marons
pidä kuoleman, eikä heidän mlens sammu-
ma,», ja heidän pnä kaikille lihalle kauhistu-xexi oleman.

Psalm. 49: 15.
makawat helrverisa kuin lanibaat, kuo-

lema heitä kalwa! ja heidän öyckäyxens pira
hucku,nan: ja heidän täyry jäädä helrvetriin.

Hes. 18: 30,31,32.
Scnrähden käändäkär iyen, ja palajtkac

kaikesta roäärydestän, ettet te langeis pahan
tekonne tähden. Heicräkäc pois rykön kaickl

, jolla te rickonct olerca ja teh--Bäc teillen uusi sydän, ja uusi hentn': sillä mi-
xi pidäis" teidän kuolnuan sinä Israelin huo-
ne? Sillä ei minulla ole yhräkän ilo hänen
kuolemaans joka kuole, sano HiLßra, HER-

ra. Gencähden käändäkär iyenne, min
te saatte elää.


