
Vxi Hengellinen Wirsif
Tämänsuruttoman mailman pahudl sta jasyneistä,

loca ennen t«tä on prändntty W. »726.
Ia nyt Halullisille Sleluille hyvdytyrexi,

Rackaudesta
Wastndessa Z?lospan,d» j« ojettn y>. 17^6.
W. c. Thrifius ,a Apostolit aicanans «.

rmahda paällcm armias Jumala,
VW N) tall syndisell suruisell ajalla, Ennen

culns tulet duomiolle, Eekemään
Loppua luoduille, Maxamaan palc-

2. Jo caicki ne toveri tulewat, Cuin pyhät
kirjat puhuwat, Ett Jumaliset julkisesti, Luo-
tuin cans caictin yhteisesti, Tviwowat. loppua
totisesti.

z.lostaiwat ja pilwet Sais taittua. Au,
ring, Cuu tähdet alas astua, Medet caicki
wereximuutua Calat ja linnut puutua, jo he-kin tahdoisit sutua.

4. Tain tähden he taman tekisit Ettei ma<
ilman pahuutt näkisi, Synnei suuri ain
newän, Wanhurscaita wähenewän,Oik»ast us-
cost pois eriäwän.

5. Jumalattomat kilwan juoxewat, lomos
cadotuxeen caatuwat, Ci, he Jumalasta huolic-
kan, Ei helwetti luul olewanZan, Taick duo-
miot tulewangan.

6. Nyt Sodomaan synnit, cauhiat, Can-
sainseas aina pauhawat,, Jumalansanapa sar-

> Ma,



naita, Cuca synnin tawat caick sano taita. Tu-
le jo duomiolle Itzstj Christ.

7. Nyt wannowat taäll wanhat, nuoret,
Miehet, w umot, pienct, suuret pirun huo-
man itzens andawat, cadotupen päällens can-
dawat Tule duomiol! lEsu Christ.

8. Catz kirous sadatus cauhiast, Cuulu
heidän silstans haikiast, Pirun iäsenix ja omixi
CuftUwit Lähimmäist julmasti. Tule jo duo-
nuolle lEw Christ.

9. IEmM nimee sitä suloista, Sielun woi-
dett sangen iloista, Ei kilwan taa!! costan kij-

Eik siitä palju mitään pidetä Tule" jo
duomiolle lElu Christ.

.
is. Noidat ja welhot wiettelewät, Mm'l

helwettijn camans'pcttelewät,HEßran sanasia
luopumaan > Verke!en petsrijn suostuman. Tule
p duomiolle lUu Christ.
M silloju eteen oletan, Matta maalla merellä
aliMn, caick suuremmat si)nnitharjoitetaan. Tu-
le jo duomiolle lEsu Christ.

»2. Isa poica äiti ja tytär Nyt kestenans
wihas elä pyytä, Cateus causoja hallihe, Na-
buritten waiheilla lDallitze., Tule jo duomiolle
lEsu Christ.

,z. Corcko rahosta wwm cvreillaan Nickau-
desta riideilaan, wanhemmiU -cunmat, ei
W lumalata usrofcs pallvella. Tule jo duo-
miolle lEft Christ.

!4. Nackaus ja Laupills Se e-
läwa ufco myös cuollu,, Jumalan lapset ylvn-
tahottaan, Wiha waino Mo cannetan, Tu-
le jo duomiolle lE<u MP, 15. Im,



is. luoMM julmastiräyhatän, loea crou-
wisa ymbaW'ka»dähän, Mjna, oln, cortit ede-
sä Perkell sydämes suus ja kielesä, Tllls jo
duomiolle lEsu Ch ist.

16. Sitte cuin sieldä lähdetään, Huoruut
julki salaa tehdähän. Ei amoastans jouw wä-
ki, Mutt myöffin lasten Isa äiti, Tule jo duo-
miolle lEsu Christ.

17. Peiterms suckelast puhumat, Elt muutsen sit nijn uscowat,Ebk sastasus sydämes salas
maca, Ei waiwaiset siit ennen lacaa,cums
Tulet duomiolle lEsu Christ.

18. Nain eaikis säädyis nyt tekemät. Juo-
man huorudes metawät, ccmt Pois cunnian
toinen loiseldans sen kieldi sit määräll walal-
lans Tule jo duomiolle lEstl Christ.

19. Nyt waeeten cauhia coreus, Muodo-
toin häjy huoraus ruotzis ja suomes mallansaan istuttcm ihens pohjatt maal Tule jo duo-
miolle lEsu Christ.

20. ZApeys njj„ toisesa sädys
nijn maal cuin Caupungcisa, VHneus myös
coco mailmasa ylhäisis aihaisis mallan saa
Tule io duomiolle lEftl Christ.

21. Laiffuus on äiti köyhydelle, Isa elämälle
irsiaiselle, Waati monen nyt marastamaan ja
hirsi puuta noudattamaan Tule jo duomiM
lEsu Christ.

22. Lahjoi ottamaan malmit ollaan, Ryö-
stämään mieluifest tullaan, köyhän calu alas
arwataan mutt rickaan rijsta corwotetan Tule
jo duomiolle lEsu Chvist.

ch. Petos pienis ja suunsa MM, waimois
ML!-



wanhois nuorisa, Walhe heisä myös mallan
saapi Totuus ei enä mitään caapi, Tule jo>
huomiolle lEsu Ehrist.

24. Whsaus oppi määrin kaytetän , Synnir
armon aica wietetän, Kirottua himons täyttä
pyytä Helwetin piinan itzens riendä Tule jo
duomiolle lEsu Chnst.

«s. Nyt köyhätkin valio coreile Ia ricasten
rinnalle corwottele, trengit pijcat suuret ja pienet
Ei niist wioist wapat lienne Tule jo huomioil-
le lEsu Cyrist.

26. Jumalan sana heit nuhtele, Mutt ei
heidän tundons tottele, Pacanat heit pahimmar
arwawat eosc coreull himoisans edes' tuomat
Tule jo duomiolle lEsu Christ.

27. Muutam on jumalinen suulla ulconaisellTawall miellä muulla, Waan sydän synneis
makaa, Eik nijstä luowu ei pois lala Tule jo
duomiolle lEsu Christ.

23. Moni HERran tahdon hywin tietä,
Mutt juoxe sentään synnin tiesä, Suuttu' mail-
man kirottuun iloon, ilor sast.useen.
menoon, Tule ,o duomiolle lEsu Cbrist.

29. Taita kyll pyhä kirja luke Waick s>
dameens pois siitä sulkee, Muista Papin saar<
nat caick hywin, Anda kysymyxijn itzens sy-
wijn Tule jo duomioll lEsu Christ.

za. Näist Jumala mahla jo rangaista, Ett
eauhiat synnit on mallalla, Teco pyhyys ul-
oocullaisuus, Ia Phariseusten hapatus Ett
suingan tule taiwahan taloon.

11. O Ruotzin jk Sllvmen sielu paraat,
Cole «t M tunnosaw ole <waat> Mst julki jasa



salaifist sonneista loist harwat on woitw paäl
minut päästä ah auta auta lEsu Christ.

32. Woi Papit te sielun paimenet, los olet-
te cutzutut tvömiehet, ni»n manatut Kiiwamin
parannnreen, sonnin tundoon elämän coetnxeeu
nijn wäldätte sielunne cadoturen.

33. Oho sanan cuuliat Jos tahdotte olla
autuaat tehkäat nyt nopiast catumus Ia pa-
han elämän parannus. Muutoin on totisesi
cadotus.

34 Woi mixi sinä sun sieluises longa Christus'
osti omaxens Helwetistä callilla werellans Cäi)o?
tat sen pois walallas ja pahall elämäkerrallasi

zs. O onneloin orja O onneloin ios sinä cuo-
let catomaloin, Eynneisä suurisa surutöin l)e«
cumas häjysä häwytöin HERran sanalle »n>
comatoin:

36. Se olis sinulle paremb ollu. Ettes tan
mailman olis tullu, Waan äitis cohdusa coh-
ta cuollut ets HENrast hvwäst pois luowut
cuin sun caunist ombi luonnut.

37. Muista mitä sinä Castesa, Sijn caickeitt
pyhimmäs lijtosa,, olet itzcs luojalles luwannutomaxensa wannonut perkelen pojeS
mananut.

38. Jos tähän ast olet warin wannonut,
Turban luojas nimen lausunut, SynneisH
muisa suuris manu, Eik wielä mjstä pois la?
nu;. cadu nijt caikest sydamest.

39. Ala sentahden epäilvreell langee, El)k
piru sinua siihen ange, Jos olet sä ruwen jo
tammaan, Nijn turwa lEiuxen ansion waan,
Cmn muut on sinua amamaan,

, .

40. Ala



NEN

4<?. Ala pois luowu- lEsuxest, Lunastaja-
sta Christurest, Waan tule coht edes tuhla-
jan, cans siitiren syndisen pojahan. Ia Pieta-
rin pyhän Apostolin.

41. Ei yhtäkän syndia nijn suurta, Paha
teco mailmas muuta, lotei nijll ander anneta,
Cuin tumws ja sielus nijt sairasta, Ia lEsu-
xeld ero nijst pyytää.

42. Nucoile Isä juur nöyrästi, Sydämest
uscollisesti, Cuin tundos sua cowin calwa.
Ia Perkell syndis caick etees mala, HERra
lEsu wahwist mua auta.

4;. Sano o Jumal o!l armias, Mull wai-
wasell syichisell laupias, lEsnren Poicas tah,
den pyhän ann nndex welcan sitä pydän, all
ota mua oikeull etees.

44. Sun poicas kärsei, hirmuisen, Pijnan
mun täbten syndifen, Ristin ja catkeran kuole-
man, Ett minun piti tuleman. Jumalan lap-
leri olemaan.

45. Coscas itzes nain nöyryttänyt. Olet ja
armoja kerjännyt lEsureen totiseit mrwanut.Synneistä suurista pois laanut, Sitt sinä olet
armon sqanut.

46. Taiwas ja maa ennen huckupi Cum
HENran sana puutlwi, hänellä on armo awa-
ra ja sangen suuri, tawara autuas ain häneheu
turwaa.

47. Cosc Jumal full armons andavi Po<>ccms tähden synnit voistapi, Ala hänen awa-
ran armons paäl, Costan ena tee syndi tääll,se tiedä sinä o ihminen.

48. Muist ihminen kijtta Jumalala ja ha-



nen armons awarata siidamell snull ja kielellä,
Ei ainoastcms yhdcll erällä, Mutt caicken elin
cautena.

49. Costa sinä catzoe Taiwan paali ni>'n tun-
nusta aina cohta tääl sun HENras lumalas
hywntta, Ia awaran armon sywyttä cujn hän
sul suudisell osotta.

5<3. Nijn usein cuins näet taiwahasta
rinaon kijldäwän kireästä, Muista coht kijttä
lEsusta, Sit armon Auringot sulosta, Cuin
sielusas kircast walista.

fl. Ia cosca sinä catzot maan päälle, Nijn
ajattele siis nina sille, mullar ja ttchaax mu<
tuwas, Sitt HERran Duomioll tulewas,
sielun cans yhdes olewas.,

72. Cusa sinull palcka sit annetaan, Ia cun-
nia nijll waan cannetan, Cuin HERran paall
vn usconet, Häneldä armo kerjaneet, ja henges
ndcst vn syndyncet.

53. Mutta ne muut caick cadotetan ja wai-
wan siaan majotetan/ Noidat welhot cans
Viat, Ia juomarit jumalattomat, Wiel huorin
tekiät cauhiat.

54. Silloin he huikiast huutawat, Ici aiwanfurkiast suremat, Parcuwat pahalla - anella,
Sanowat myös tawalla talla, NiKpiMmon
chäimn päällä,

n. Moi woi synnin yrjoi onnettomsyMeit
MaiwaO lumalattomi Emme mailnms sanoja
tutelet, HERran neuws jydamem Met, Eik
Jumalan sana ustonee.

56. Se HERran wihan poista taita, Cuin
lEsuxen Mwijn ihens fam, WM synnin



himosa i'ulmia, Tunnon salasta, cauhla soi-
mua, Epauscv! helwetijn painawa.

5?. Näit rickaat köyhät pienet suuret, Mie»
het waimot Wanhat nuoret, Mahdaisit ma-
ilmas täal a/attela, Cuing Taiwaseen laiva-
isit tulla ilos siel ijaises olla.

58. Jumalan sanan saarna racastacam, Us-
coll wahwall wastan ottacam,- Sacramenti u-
sein nauticam Ia lEsuxell pijna muistacam,
Synnistä itzens suistacam.

w. O lEsu Christ meidän Lunastaiam,
Cuin olet tulewa duomitzeman, auta meit

caickia catumureen. Ia oickian elä-
män parannuxeen, Ay! lEsu tule

awuxem.


