
Nxi Hellgellinen Wirsi,
Tämän suruttoman mailman pahudesta ja

synneistä,
Joka, ennttt tätä on prändättj> 17c>K.

Ia nyt Halullisille Sieluille hyödyxexi,
Nackaudesta

Wastudesta )Zlöspandua ja ojettu wounns 176^.
Weisatan kutn Christus ja Apostolit aikanans )c.

päällem armias Jumala, TMUD syndiseU suruisell ajalla,Ennen kuins tw
let huomiolle, Tekemään Loppua luo-

duille, Maramaan palkka mailmalie.
2. Jo kalkki ne toveri tulemat, Kuin pyhät

kwiat sanomat, Ett Jumaliset julkisesti, Luo»
tmn kautz kaikkin yhteisesti, Toiwowat loppu»
totisesti.

3. Jos taiwat ja pilwet Sais taittua, Am
ring, Kuu tähdet alas astua, Wedet kaikki
meresi muutun Katat ja linnut puutua, Jo he«

kin tahdoisit sutua.
'

4. Tain tähden he tämän tekisit Ettei mail,
man pahumt näkisi, Synnei juuri ain enänes
wän, Wanhurffalta wähenewän, Oikiast uskost
pois eriämän.

5. Jumalattomat kilwan juoxewat, loukos
kadotuxeeu kaatumat, El he Jumalasta huolik,
kan, Ei helwetti luul olewangan, Taikk duo,
miot tulewangan.

«. Nyt Sodoman synnit, kauhiat, Kansainseas aina pauhawat, Jumalan sana ja sarnaita,
« Kuka



Kuka synnin tawat kaikk sano taita. Tule jo
huomiolle lesu Christ.

7. Nyt wannowat tääll wanhat, nuoret Mie-
het, waimot, Pienet, suuret pirun huoman.itsens
andawat, kadoturen päällens kandawat Tule jo
duomioll lesu Christ.

8. Kats kirous sadatus kauhiast, Kuulu hei«
dän sustans Haitiasi,Pirun »äsenix ja omizi Kut<
suwat LWmmaist julmasti/ Tule jo duomiolle
lesu Christ.

9. lesuren Nimee sstä suloista, Sielun woidett
ftngeu iloista, Ei ktlwan tääll koffan kijtetä,
Eik sijlä paljo mitään pidetä Tule jo duomiolle
lesu Christ.

ia. Noidat jawelhot wiettelewät, Muit hel»
wettijn kansans pettelewät, Herran sanasta luo»
pumaan, Perkelen petoxijn suostuman. Tule jo
duomiolle lesu Christ.

11. Sabatin päiwät pyhät rikotan, Työt suu,
ret silloin eteen oletan, Matka maalla, merellä
aljetan, Kaikk suuremmat synnit harjoitetaan.
Tule jo duomiolle lesu Christ.

12. Isä poika äiti ia tytär Nyt keskenans wi«
has elä pyytä, Kateus kansoja hallitse, Nabw
ritten waiheilla wallitst/ Tule jo duomiolle Ie«su Christ.

1;.Korkko rahosta kowin koreillaan, Rikkau,
desta rijdellään,Wanhemmill kunniat ei anneta,
Eik Jumalala ustola palwella. Tule joduomiol,
le lesu Christ.

14. Rakkaus ja Laupius rauwennu,Seela-
wä usto myös kuotlu. Jumalan lapset ylönkat<
sottaan, Wiha waino tygö kannetan/ Tule jo
duomiolle lesu Christ.



,5. luowuM julmasti räohätän, Joka krou
wisaymb.iri käydhckn, Wiina, olu, kortit edesck
Perkell sydämes suus ja kielesä/ Tule jo duo,
miolle lesu Christ.

i5. Sitte kuin sieldä lähdetään, Huoruut jul»
ki salaa tehtyhän, Ei ainoastans »outo wäki,
Mutt myöstin lasten Isä äiti, Tule jo duomiol»
let lesus Christ.

17. Peitexens sukkelast puhumat, Ett muutsen stt nijn uikowat, Ehk sustaisus sydämes salas
maka, Ei waiwaiset sijt ennen lataa, kuins Tu»
le duomiolle lesu Christ.

18. Näin kaikis saädyis nyt tekemät, Juo,
man huorudes wetäwät, Kaut pois kunnian
toinen toiseldansSenkieldäsitwääräll walallans
Tulet jo duomiolle lesu Christ.

»9. Nyt wateten kauhia koreus, Muodotoin
häjyhuomusRuoLls ja suomes mallan saan Is»
tuttan itsens pohjan maal Tule jo duomiolle Ie»su Christ.

;c>. Mpeys nijn yhdeskuin toisesa Sädys niin
maal kuin Kaupungeisa, Ahneus myös koko mail'masa Vlhäisis! alhaisis mallan saaTule jo duo»
miolle leiu Christ.

21. Laiskuus on äiti köyhydelle, Isä elämälle
irstaiselle, Waati monen nyt warastamaan Ia
hirsi puuta noudattaman Tule i» duomiolle le-su Christ.

22. Lahjoi ottamaan malmit ollaan, Ryöstä,
maan mielusest tullaan, Kövhän kalu alas arwa»
taan Mutt rikkaan rijsta korwotetan Tule jo duo,
miolle lesu Christ.

2;. Petos pienis ja suunsa Miehis, waimois
wanhois



wanhois nuorisa, Walhe heisämyss wallan saa»
pi Totuus ei enä mitään kaapi, Tule joduomiol,
le lesu Ehrist.

24. Wijsaus, oppi wa'ärin käytetyn, Synnif
armon aika wietetcin, Kirottua himons täyttä
pyytä Helwetin vijnaan itsens riendck Tule jo
huomiolle lesu Christ.

25. Not köyhäkin paljo koreile Ia rikasten
rinnalle korwottele, Trengit pilkat suuret ja pie-
net Ei nijst wioist wapat tienne Tule jo duomiol»
le lesu Christ.

26. Jumalan sana heit nuhtele, Muttei hei,
dckn tundons tottele, Pakanat heit pahimmax ar«
wawat Koff koreull himoianS edes' tuowat Tule
jo huomiolle lesu Christ.

27. Muutam on lumallinen suulla Ulkonaiset!
Tawall lviellä muulla, Waan sydän synneis sy«
win makaa, Eik niistä luowu ei pois laka Tule
jo duomiolle lesu Christ.

28. Moni Herran tahdon hywin tietä, Mutt
zuore sentään synnin tiesä, Suostu mailman ki,
rotluun iloon, Perkelell ilor sastaiseen menoon /

Tule jo duomiolle lesu Christ.
29. Taita kyll pyhää kirja luke Waikk sydä»

mens pois siitä sulkee, Muista Papin saarnat
kaikk hywin, Anda kysymyrijn itsens sywiin Tu-
le jo duomiolle lesu Christ.

?<?. Naist Jumala mahta jo rangaista, Ett
kauhiat synnit on mallalla, Teko pyhyys ulko«
kullaisuus, Ia Phariseusien hapatus Ett suin,
gan tule talwahan taloon.

3,. O Ruotsin ja Suomen sielu paraat Kolk
ett w tmnwsan ole maat, Mst julki ia snlaistst

synneistä



synneistä loist harwat on woiton pääl tainut
päästs Ah auta auta lesu Christ.

32. Woi Papit te sielu» paimenet, Jos olette
kutsutut työmiehet, Niin manatkat kijwamm
parannuxeen, Sonnin mndoon elämänkoetureen
Niin wäldätte sielunne kadoturen.

33. Oho te sanan kuuliai Jos tahdotte olla
autuaat Tehkäät nyt nopiast katumus Ia pahan
elämän parannus, Muutoin on totisesi kadotus.

34. Woi min sinä sun sieluiseslongaChnstus
osti omaxens Helwetisiä tallilla werellens Kado»
tat sen pois walallas Ia pahall elämäkerrallas.

35.0 onneloin orja O onneloin jos sinä kuo-
let katumatoin, Synneisa suunsa surutöin Heku»mas häiysä häwytöin Herran sanalle uskomatoin.

36. Se olis sinulle paremb ollu, Ettes tän
mailman olis tullu, Maan äitis kohdusa kohta
kuollut Ets Herrast hywäst pois luowutKuin sun
kanuist ombi luonnut.

37. Muista mitä sinä Kastesa, Sijn kaikkein
pyhimwäs lijtosa,Olet itjes luojalles luowannut
Hänen omaxensa wannonut Perkelen pois ma-
nanut.zz. Jos tähän ast oletwärinwannonutTur»
haan luojas nimen lausunut, Synneisa muija
stmris maanu, Eik wielck niistä pois !aanu;Ka«
du nijt kaikest sydämesi.

39. Älä sentäyden epäilyfeen langee, Ehk pi«
ru sinua sijhen angä, Jos olet sä rmven jo katu»
maan. Niin turwalesuren ansioon waan. Kuin
tullut on sinua autamaan.

40. Ala' pois luowu lesurest, Lunastajasta
Christuxest, Waa» tule koht edes tuhlajan, Kanssuurm



suuren syndisen poiahan, Ia Pietarin pyhän
Apostolin.

41. Ei yhtäkckn syndiä nijn suurta, Paha
teko mailmas muuta, loteinijll andex anneta,
Kuin tunnos ja sielus nijt sairasta, Ia lesureld
ero nijst pyytää.

42. Rukoile Isa juur nöyrästi, Sydämesi usi
kollisest, Kuin tundos sua kowin kalwa, Ia per,
kellsyndis kaikketeesmaala, Herra lesu wah»
wist mua auta.

4). Sano o lumall 01l armias, Mull wai,
wasell syndisell laupias, lesuzen Poikas tähden
pyhän Ann andex welkan sitä pydan, AU ota mua
oikeuN etees.

44. Sun poikas kärsei, hirmuisen, Pijnan
mun lohten syndisen Ristin ja katkeran kuole,
man, Ett minun piti tuleman, Jumalan lapseri
olemaan.

45 Koffas itses nain nöyryttänyt, Olet ia
armoia kerjännyt lesureen totisest turwanut,
Synneistä suurista pois laanut, Sitt sinä olet
armon saanut.

46. Taiwas ja maa ennen hukkupi Kuin Her-ran sana puutupi, Häl<ellä on armo awara Iasangen suuri tawara autuas ainhänehenturwaa.
47. Koff Jumal sult armons andapi Poikans

tähden sunnit poistavia Alä hänen awaran ar-
mons pääl, Kostan enä tee syndi tääl, Se tiedä
sinä o ihminen.

48 Muist ihminen kiittä Jumalala Ia ha',
nen armons awarata Sydämell suull ia kielellä.
Ei ainoastans yhdell erällä/ Mutt kaikken elin
kautena.

49. Koffa



49. Koffa sinä katsot, Taiwan pääll Nijn
tunnusta aina kohta tääl Sun Herras luma»ilas hymyttä, Ia awaran armon sywyttä Kuin

chän sull syndisell osotta.
s<l. Nijn usein kuins näet taiwahasta Au»

ringon killdäwän kirkasta, Muista koht knttä
lesusta, Sit armon Auringot sulosta, Kuin
sielusas kirkast watista.

si. Ia kosta sinä katsot maan päälle, Niin
ajattele sijs aina sille, Mullar ja tuhaax mu»
tuwas, Sitt Herran Duomioll tulewas, Sie»
lun kans yhdes olewas.

52. Kusa sinull palkka sit annetaan, Ia knn»
nia nijll maan kannetan, Kuin Herran pääll
on u!konet,Häneldä armo ker,äneet, Ia henges
udest on syndyneet.

53. Mutta ne muut kaikk kadotetan Ia wai»
wan siaan wajotetan, Noidat welhot kalisko«
piat, Za juoniarit jumalattomat, Wiel huo»
rin tekiat kauhiat.

54. Silloin he huitiast huutamat, Ia ai«
tvan surkiast suremat, Parkumat pahalla änel-
lä, Sanomat myös lamalla tällä. Nyt pij»
nam on ijäinen päällä.

ss. Woi moi synnin orjoi onnettomi, Meit
waiwaisi jumalattomi Emme maiZmas sanom
totelet, Hercan neuwo sydämeem otellet, Eik
lunmlan sana uffonet.

56. Se Harran wihan poista taita, Kuin
lesuzen turwijn itsens laitta, Wältä synnin
himoja julmia, Tunnon salasta, kauhia soi<
mua, Epausso helwetiin painama.

s?. Näit rikkaat köyhät pienet suuret, Mie-
het



het waimot Wanhat nuoret, Mahbaisst mail»
mas täiil aiattela, Kuing Taiwaseen taidat,
sit tulla Ilos ssel ijäises olla.

58. Jumalan sanan saarnaa rakastakam, Ust
koll °wahwall wastan ottakam, Sakramenti u«
sein nautitkam Ia lesuren Pijna muistatam.
Synnistä itsems suistakam.

59. i) lesu Christ meida'n Lunastajan,, Kuin
olet tulewat duow,itseman, auta meit kaikkia ka»
tumuxsen, Ia oikkian elämän parannuxeen/
Ah! lesu tule awurem.

WASASA,
Prandatty Gorg Wilhelm Londicerildä; 1787.


