
' Vri Uusi Hengellinen

Wcn Jumalan lapsen Mo-
lemaan walmistuM/ M otolla

sella ajalla/
Se on:

Mesta totisesta täändymiststä, totisesta ja
läwästa uffosia, ja Jumalisesta elam-kerrasta har-
»iius sydameltilm uiösheramisen jalken; ynnä ajan
»aarin ottamisesta, ia autuuden wälikappalitten«i,
kein käyttämisestä, odoturestci lEsuren tulemi'sen ja wiimeisen ilmoituxen perän.

Niin myös,
Toinen

WZRSZk
Jumalattoman erosta tästä

mailmasta/
Joka Ruotzin kielestä on Suomesi käätty
j« Mitly suruttomille waroiluxeli; jotka

nyt ynnä, tarpellisen ylihe katzomisen jalken,
Pääsiäisen edellä Wuouna 1743.

On pränriin andanur
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Ensimmäinen Wirsi.
W. k. Ray nyt sielun kaiket mielet ic.

sirull kaiken waiwan Aina waikiast wa-
'ÄD «ttan. Kutzun' olet minun Taiwaan Ai-
wai, uikiaan Haminaan: Werelläs mun lunastit,
Sanallas mun omistit, Haalit mun parannu-
reen, Slrmos kansia tulit auxen.

2. Kuolllln ylin smkeudes Epäussos hirmusses,
Oman mklen rackaudes Surutoinen synnin ties,
liman pelwot waelsin, Armon walon hyljä<sm>
Euäusso tämän teki, Kuollen uffon myötämäki^

3.Suun armosiEsu huusi: Käänny, käänny
syndmen, Parannuxen elo uusi On full aiwan
tarpeinen: Ostan' olen werellän, Sinun mMn
lyndisen Käänny, käänny niins <a« ela MM»
en'st, »a sitten siellä.

4-Tämä ääni, lEsu rakas, Käwi läpi sydä-
men: N»'in myös tm dun, wka makais HcrAs'y-
lös hirmuinen, Lain kautta kauhiax Sy-diu mn-
duj kuolemax; Elon autuus mulda puutmis, Sie-
lun suri, syndiin suullms.

5. Hengen duomio todistaisans Epäuffon ilmoit»
ti, Määrän hurskauden aisois, Alastoman ennät-
ti, Wäärän duomion itzestän, I,sa lmtin palhe-
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sem, SulkeiS ulos hengen woima, Kuollex löysi»'

6. Tasa murhcs, lEsu ,alo, Sinun
«rmiab E vang liunnst tui walon, löytäreni haa-
woisas, Usson kautta elämän, Tygös armon istui,
men, Wcrcsäs, o lEsu Ehriste! Uston kautta,
ilman estit. .

. «

Jolla duoniio wäldetyr, Tulis, ia myös ka-
doms, Elm, aunms kohdamxi, Kuollos ansios
lunastus; Sn enensin murheisan', Uskon holull
«mä saan Llrmvn elon lEsuresa, Eläwälä uj«
ron llckä.

8. Täsä ludan lalope»,ras Löysi Sielun hu<
najat, Sinä, lEsu, olit teuras Edestämme:
Sinä saat Exywmsm lambaan kiin, Ol!Uensa o»
tit niin, Saatlt laumaan ujkowaisten, Elon an;
noit eläwiiiftn.

9. Silla kost ma haluisesti Armo tärin kerjä»
mään, lEslis synnin dnvmiost päästi, Tundon
rauhoitt' elämään, Syndin' antwi ander mull,
Werens woiman andoi tull' Sydämeni puh.i>lu<
rcx, Elon uuden rakennurcr.

ic>Tamä tunoui armo suuri WaloS, armon
elämäs, Usios, tunnon rauhas suuri, Lewon liyt-
tyis syd^mes. lEsures: Ei mailmaS' Eikä synnit
kawalas; lEius rackaudell täytti Sydämen, I»
armon näytli.

n.Svndcin sitct kaicki katkeis, Wapaarlpää«
sin haawoisas, Epärstvn ör us ratkcis, Honqm
usko wirkois losa löydän elämän, Sinus
lEsu suloinen: Henges huudan Abba Isa, Ra-
kas lEsu uffoo lisä!

»2. lEsu, anna sydämeni Sjnun tystös wak
w»il. Seiso aina edesäni Wastan HERran duo»



M'ota: G'NM'We«s Gowinnos Löytä Sielu
«landons, Sydän elä usios aiwan WereS woi»

tiellä Taiwan.
,z. Mutt' nyt lEsu heickouden, Mua tiellä

ptljattä, Ei mun oman surkeuden, Mmu tustist
säilytä; lEsu siis mua auttele, Armosasain saat<
tele, anna woima, tue, wahwist, Mcrellas ainpese, puhdist!

halduuS annan Sielun, SmuN uh-
ran sydämen, Sinull taitun, mhton mielen, Ia
kaick ruumin jäsenen, Silmän, korwan, kielm,
M, WereS ansioll on sinun, Kätcn, jalkan,
kaicki Hu maas Jätän lEsu, hengen suomas.

is,Pvhit', eroit' kaicti kackis. Tiestä jumalat-
tomain Henges woimall wahwist, waikut', Kauaa
tiet ett' kuljen ain, joka säatta elämään Ahtaan
portin lapitzm, Että HERraa taidan palwell',
Kewäli', suwell, syryll, talwell.

l<s. Joka paiwa, joka hetki, HeMs ja Myös
tvtudes, wältt'H epauston retkä, Usion liesä elä-
wäs, EläwätH ImualatPalwelisin
lä en'st ja sitten sieuä, Kofia woito kuollvn nieje.

HERran nimee Aut' ett' ain«
pyhitän, HERran sanaa uffvn tieä Rakastan:
ja pttoren Wäldän pahan
kauhian: Sanas walon Ukain eteen Wahwist,
niin en velkä ketän.

18. Wanhemmat niin kunnias vidan, lulniaaMu wäldän myös, Kantzakaymist hyliän niiden,
Jotka kulk« synnin yös, Walistmu armollao; A-,
wullas mu wahwist taas Lchan saastaisuna wa«
sian. Werelläs mun olet ostan.
. 19. Wäärast kalust, elatuxest, Mua lEsu war-
jele, Pahain himoin liikumret Tukamta, Sumele
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Wilpittömäs uffon ties, Anna uffon
Laupiuden wihandeNa, Hywi töitä kaswatella.

2O.Halhen siteet kaicki katkais, ustos rackau,
des myös, Toiwos, puheis pois ain ratkais Kay»
töxis ja itze työs. Wäärat todistuxet «st Minun
suulan pitämast, ranhas ialos, Anna
minull henges walos!

2i.Kaickein Kimoin riettaud,st, Puhdjst lEsu!
Werellas, Anna elo wastaudest! Uudisteius sydä<
mes, Hengellinen waiwainen, Sinuld armo ctzi«
nm: lESU, HESU, minu auta, Sinun kak
lin Kuollos kautta!

22. Minun aikan ombi tarcki, Kuin vx nueli
lttldawa: Kosia kuollo rinnat särke, Suoiel usion
elämää! lEsu Sinun Hoawoisas, Tue sulas ar,
mosas, Weres puhdistuxes aiwan, Tahdon kul,
kee tietä Taiwaan.

23. lEsus elon kuolloo wastan, lEsus armon>
istuin on: Niinkuin saanet olen Kastm, Niin nyt
Henges lMitkon, Eu' siin liitos waellan, Kast<n
woiman osotan, Uudes luonnos, uudes mieles,
Uudes sydämeS ja kiel«s!

24. Että Sinu, Jumal.' kiitän, «rmon kaut-
ta lEsuxen, W<m kauna itzen liitän Sinus, I5«su, elämän, Sanas woiman aumdex, Maston
eean sMser, HERra» Chtollista halaan Sydälw
mestän perön palaan.

35.Halaan Ruumiis, Weres jälken, Uffos si«
tä nautitzen, Ei sitt' sulun kuole nälkän, Maan
saa uuden elämän, Joka tundu sydämmes, U«»
distetur uffon ties, Syndein andex saamisexi, Tw
dvni puhdisturexi.

26.Täsä HERran Ehtollises, Wastoin kiusw
p'a, MinuU woimaa lEsus lisä, Terwm jo saan



«<Ma, Sielun wirwolumi, Rlndan wabwistw
Hex, Pyhär Templix lEsmelle, KantzanHex us-
komille.

27.Kuin on lEfus aina «lon Eloisan ja .ku»l«
lelan, Niin mä ajcmn mettä meloon. Hywas
turwas ainian: Ei sltt «'k st kuolema M nu taida
saawutta, Kuin on lEsus saawuteltu, Uffon e»
les omistettu.

28-IZsu Sinun lukmlfes Halaan, toiwon, o»
dotan; ustoi, tksä, Ilmcimxes raka«
sian: lEsu tule! joildu jo, uffowilles apu luo:
Minä tu en lEsus sanoo, Ustowaisa lEsuft ja,
no. Amm.

Toinen Wirsi.
Misatan lm» Rlistzinkielinengm: eli kuin?

Far wäl werld, far wäl »^

WVh Du,.'mitt.' jo täys, Mun Satanan 'vrsM<IW »o Jumal nyt löys: Se ljaiilck kdM on
käteeni luil, Kuin elMn eimett cki uhÄv>

lm mull; Nyt Hclwetin liecki ylMri iyö,
D ijöinm yö!

2. Mä kirotru, näin Nht kirönst täynänsräß
helwettlin päin, Mun pukun ja paitan täys t«»«st lie, Mun sielun ja ruumin kaick kirous wiczElli Korkiamman Laki mun kiroili kaick.Ei nmu.,
lu, taick, eaick.

3. Mä mato ja loi, lot' kalwane repiwswa woi, Oho! mikä rmdani alati syö? Mi? y<
limes pollm? mik' korwille lyö? Mun kalwawa tmv
M nyt heräis, wei, woi! M mato ja toi.

4.N,t



4. Nyt waaditan wiel Mä Duomarln eteen, j,
luuluoi taäl, Basunat kaick pauhawan: syiidinen!
käy. Oho! eipä kujan mull apua näy; Kaick'we/
ristt fhndini seura, ja niin Ain pitäwät kiin.

s. Mä Perkelen myös. Täys asumasta ain 10,
kaitzes <yos,En humalat palwell en totellut waick
Mä Käskyt kyN tiesin: nyt temmatan kaick Mun
eteen mä palwelin kuldaa/ eng' huol', Waick o,
lisin kuoli'.

6.Munitzeni paäll Mä luotin, ja palwelin wa>
haani rääll, sn Jumalaan ikänäns turwata tain,
Mun omahan woimaani turwaisin ain, En lu<
malat peljän. en rakastan, en Myös totella tien.

?.En lEsusta myös Mä etzinyt puolengan sy,
dämen työs: Mun syndin' mull rackambi oli kuin
Hän: Mutt' mainita turhaan kyll taisin mä ien,
Sen Pyhämmän Nimen, fe mainittin suus, Waick
sydän ol' muus.

8. Mä kaupitzin ain Olun sydämmen tuhanneill
Perkeleil, waan Jo nyt se on osimu, jo nyt on
Wyyt,ltz awaisin portin; ei nwilla ol'syot. Nyt
owat ne tuhannen helberis siell'; Woi! fydam«
«en wiel.

kiuckua' täyn Se kiroilia sydän, kuin
sewon on! Siin' kiroilian myrkys, en' kie»
leni päall. Ain lewitin rumia hengiä siell, Niil
Kasteeni liiton' pois kielsin juurz ftuS/ Jok' ru,
Mia huuS

,o. Niin Sabbathin myös Wei juopumus mnu<
täns; nmn Mljeeni wiis, Ne ynnä mun kansan
zoit, kääräisit niin, Ett' Miinasta röylMlim yöl,
Min siin; Wiinpikarit, kannut., ne yhteen meill
Mt' Niin paljon kuw wott.

«.M



n. Mä juomari mä, 101 l Miinasta usein ol
tumana pää. Jok' ainian huusin: mun Sieluni
juo, Ann' Pikarin kulkee: Nl)t Perkele tuo, Mull
tulesta palawan maljan, saas täald; Ei kukan
juo pääld.

12.Ei kukan juo paald, Mun täyty juod wii,
meismgin ropongin sielo. Ei anna mull kukan
nyt pisaraa Welt', Jok' »ahdytöis k-elen, katz
tulista kätt', Wiel tarjoo se ruma: jo käteni wei;
Kaick iloni jäi.

13. Mä syndinen suur, Kuin kroilin Isäni,
Äitini juur, Ia sydämmes usein heit tapoin ja
soin, Heili niin paljon paha kuin ikanans wom,
Mond' tarwaa ma harmax heill surusta tein. Siis
purtan nia nain.

»4. Ma murhen heill > Siel olin, ja lraelsinftn,
nisien teili, E"g' totellut heitä: nyt täuyvi kuuli',
Ia toM, jolt ennen en olisi luull', Siell nisiä i-
min, Nyt kynsiä iuur, Niin kosto o» suur.

i5.:Ma petoen kons, Kuin raatelin lambat, Ei
heidän oli syyns, Nild köyhild mä kcritzin willat
kaick pois, Waick Mwdatit kyynelit, jol' en nvt
sois; Ne kyynelet kuumene Sieluni paali, Kaick
kuumenee tääll.

i9.Kuing ahneus sai mun. ylihen wallan, Eng
ikänänS wai Mä ollut, ain waadein ia riidoin kuin
»voin, lulk' köyhäin weristä hikee mä join, Nyt
kosto sen mitan muld waatipi taäll. Kuin milmi»
sm siell.
'. »7. Mun latuni kaick, Kaick kulda ja kupar'

kuin kokoisin, waick Siel ääneti makais, nythuu-
tapi niin, Ia soima mun markat; pid' martaa-
sta kiin: Niin huuta se petl> tuin ennen ol' wai,
lonytWlmsai.

):(5 ;3.Wsl



lz.Mlel' ylpeytl taon, Mi olin: M izeeni
korian loin, Mun puknni Ms, woen, kaick
kiiis Nyt Satama' sahat mun sy. ämmen njils,
Se kijldäwä praMms sydcmmen päcll', Nyt pol»
detan taäll.

19. Mun huuldem pM', Kyykärmetttn myrcky
wuos haikiast sicll'. Vyn walhel', ja pctost' ja
panttuft suun Ain löyttiin; nyt Satanas nmdele
lul>n, nyt walhetten isä mun perei ja päätt', Sm
lod-xi jäcr.

20. Kujng' mielellan wiel', Mä kumarsin' port,
toe, ja palwelin M', Hand nöyrcst,ja himois n,
andelin suul' Sen saastaisen kädell, kuin luien-
gin muut Ain'lEsustans palwelit, jok'rlstiupuus
Mun edestan huus.

21. E e himon on näin Mull aiwan jo karwap
ja kackerax käyn;Woi: woi sitä h«kee, kuin suos
ston sain, Se tuhansin lugun on hirmuisin ain:
Nyt werjset kyyneleet silmistan käy, Eik lohdu»Nist' na:'.

22: Ei surkuni tull, Ei sydämmen pehmitin',
zvaick sanottin mull: I>v surusa naandywä Sielu
Lll maas, Ia kumartan kcrja suldlaupeutt'taa?;
Nyt Jumal sen nosti kuin polweni pott', Mun sv<
wvticn sotk'.

2?. Mä Moon wiel, Mun kitan sen köyhim»
Man tawaran niel> Mond orwoi ma wäjyin, ja
hywyden wein tuin kotka p,is kynsis, niin wää«
ryttä tein. Ma kawala juoniS muut waiwaiftxrikastuin ain.

24 Mä willyttten walheista kowen»
du» ftdan kuin luu, En waärila walvisa pantizi
pann.Pht' raiffaa, «vaan Sielun, ei sila mull'
«in, Nyt takaisin perkll', wa<M sen kaupan pM
Wie ruumini w«l» «z. Mä



25-Ma kärmetten pää, Kuin »vihaisesi tius»
kuin, kuin rajuinen saa, Su'siimillan murhaisin,
kuin oi haus',la minua humalan Mäwärlaus',
Se tylyinen sydän nyt punan eip' out' Waick
sywä on haui'.

26. Ma snnnistän tänn'/ P)is temmatan liek,
kiin; kyll ansaitzenscn, Maa lewittä kitans lawe»
riftn suuns,la surkiast mun nielee ain pohjatöin
kuuns, Katz syngia sywyys sitc' itzens lyö auk',
Mu wastan mä r uck'.

27. Ma wapilm kaick', Koff muistan kuingku,
lui mun armoni aik,Cn Jumalan armosta lo«ll
eng' pyvn',ltz aumuttan hakee: mun oman ol'
syyn. Sm ylitz kuin neuwoi, lot' itkisin nyt,
mun wihani sytt'.

28.Kyll' kyyuelic' wuot'Mun silmän mailmaa,
waan ei synn n' suot', Sit' «nämmin surin, jos
koira muld kuol', Kuin lEluren
minä huol'. En murhett' ma
nyt wiel' Auk' haawat on siel

2c). Mä paistetaan tääll', Nyt ijZi es Walkias,
kyykarmetten pääll'; Muu ymbarin kiehu kaick*
Perkelet myös, Ia tulisill' pihdei-l' se heidän o»
työns Mun sydammen repiwä: pimex; oho! <A
lopuckan jo.

30. Nyt uppowat min Mun jäsenen tulise?»
Wirtaan, ja siin Ain waipuwat iywäld, poh-
ja eik maat' Tas löytä; o! sywys kmn Sie!>mi
saat,'Mä häilyn kuin kekäle tules, waan «n Mssammu kuin hän.

31. Nyt oppein 'mä sen Kuin ennen en totellut
»ppi;tul tänn O! syndmen, opl Ni)t minusta jäll.
Ett onneloin osa on witzingin Hall, Kuin Jumalaa
pilclst ja lihansa työt, Ain seurapi mpöt.

32. N^



32. Nyt autuuden port' On mull kiini suljett,se surma sun sorc', Muut sisälle portista
kay, Ei mull mä mmua kuin lUmistuis näy, Q
että mull lälill' wiel olis yx hetk', Käyd' auiuu-
den retk'.

33. Mä huudan jos woin, Mä huudos j« pH»
rrs n>'t pakahm' koin: Te wuoret ja kuckulat,
langetkan päall T« tuliset aallot kuin lainelmtt' tääl,
Te lanankan päällen jakatkekät pois, Jos iiäri wois.

34. Eu kätky. Woi, woi, Mun täyty täyb'
edcs ma toucka ja koi, lotk' jäjenes rysty MUN
ruumi!an; sill' Ma täytin kaick synnit tuin So»

niill Mä sidotan, sacanas lienajan lie, Jo
hclwettiin wie.

iaa, Sek' Jumal, ett armo
ett sulcium sää, Jää taiwas, jää walkeus, Enge»
lit myös, Jää Abrahamm helmat, täs hirmuisS
työs, Iä aumus, iää kunnia, ja Engelein ään':
Tul' syngeys Kim».

36.0 iiäistä yöt, O ijaistä mat», kuins alati
syöt o i äistä sawu ja songeyt suurt'/ O ijäisys joll
ei ol' loppu eik luun, O iiäisys, iiäisys, nyt olet
sä tull' luur kauhiax mull!

37. Nyt sywyteen ratt", M kohdastans wai«
lvun, «ik piinapi ka tr", Woi ruumin, woi sielun
woi jäscnet kaick' Woi luuni, sill autuuden hyljäi-sm waick Se mull oli tarjon, mun kuoleman tie,
Nyt helwetiin wie.

38 Jos haudallen käyt. Niin kynelil tutki näit klis-
Kman teit. Ia ajatell kostas wiel synnisa woit,
Tät' meristä kosto ja helwetin soitt', Kuins kuulet
mun kiljuman, kyneleill sä Jo parannust tee.

39. Täys tosi on se, long' ajatus usein händ
htlwetliinM, Sewälttä sen piinaan; ja pyrki kuin

Mi,



Ml,Sinu taiwahan iloon. MZ Jumala loi, Jok'
<i tahdo kok« tclt' liecki, se siel Käy elämän tiell.

4 <i> »

4a. Nyt syndinm sum, Pois käänny jo kaiki-
sta synnistä >uur Jos ec sinä kukiS o!' eäuytniin
Siin iulkises mitäs: koll pitäwät ki n, Ne salai»
stl sy> nit se tilrmellus »uur,Kuin sinus on juur.

4l.Kilin lEsures pois, Ain lyckä, kuin armo,
ja elämän tois, Kuin lEsuxen wercn tääl tallan
ja juo Ain wääryden wella, kuin jyndi se tuo,
Ia pyhyttä pilcka, sen osa on tuos, Juur helwe»
li» suos.

42. Se uffo on kuoll, 101 l waelda surutöin
jyndisell suotl, Waick toiwo st taiwast, ni n kuo»
leman tie Händ kuitengin äkist sitt helwtttiiuwie,
Kost wiimeinen hecki käy edes, le työ Sun hel-
wltiiin lyö.

4,. Kost kuolluna käyt, Pois Jumalan pelwost,
ja mailman te.t Ain tullet, ja surutöin elät kuinS
saat N>ins noudatat synti, ja menet ai» maat,
Sun Christitty nimesi alla, se tie Sun helwmin wie.

44-Niin käänny nyt pois, Siit syndisest elä-
wst, emi se lois Sull ijäistä itku ia parku, s,is
lääll Ain pelwylla alatell' loppusi pääll: Mun jos
<t sä käänny, niin, hirmuinen yö Sun ylitzeS lyö.

45-O tulinen yö, Kuin ytimcs poltta,kuin!y<
dames syö, Kuin sywyteen lackamal Upotta ain,
Siin iiaiscS iawus on pimeys wain, Siel madot
jaköpelit repiwät luut, Kalck iäsenet muut.

46 Et janosta pääs, Täs suru,awas walkiasja polttawas sääS,Ku n jano on suurin ni<n aikase jän. Se suurina n jano wast alkapi siel: Koh',
mailman ystäwil,. sorlms, mmn' sum', Ia jäh-
öytä niin.

4?.Et



47.Et iähdytta woi, Sill' lähesty kuohuwa c,Uda /
st koi, Se tulinen myisty, sen janoisin wunWiel
tulella polna, ja ytim.n muun, Pnn' korwist ja
silmst käy kipinät, täs On kirous las.

48, Ec siunaca saa. Siel suloista taiwast, sä
kirottu maa, Täys kirous helwecin liekis on ain,
Sa kiroilla kiroust liekitit wain, Siel ijainen, iloi-
nen kiroiliail toö, Sun korwilles lyö.

49. Huud' hirmu nen aan'. Ei sins woi huokll
«i wäsy, sill h,'!n Sen huokuman tulella hukuita kaick,
Sen wäsynin repi ai» uppomon, waick Se parku,
ft huuta, ei armo siel tul, Ei laupem kuul.

50. Sun liitos on kuol, kuins Helmerin sowi>>»
non pidit, ei huol Se kiljuwg ruma, waan pilcka
sun wiel Ecs sturaisit handa, jawalhetta taall, Ets
hyll iisit tomden sanan, ia weit Sun helwenn mc.

si.MumduomilM myös, Sun toiwos wielpiW»
fvät helwetin työs; Joit s»lini<a rakastit kauhiari
Näe:, ne repäise tules, ne myötänsi weit,ainup<
voman sywyteen, iiäisesvös, Sun Kirmuiss t»ös.

52. Jos yt)d<ngin wois Sun weliistam taambari
erolta pois, Se olis jo kewiämd, waan et sä pääs
N'istijaisist siteist tös saas,2),'N s!'NN!s,yM
pilckas/ynn kirousttäyn, Smoletfiin löyn.

Etts pilckaisit taall', Wanhurffasten retkee,
ja karsasti vaali'! Aln katzZft nijl Sielui, kuin
luopuisit pM, S'jt' syndifest menost, lun mml,
M sois, Kuin wäldit sun teitas:ja lumal.s kiin
Am pysyisit niin.

54-Ss Max' suN'ka'y,la ijäisex'häpiäx', eik
tohdmust näy, Siell' Perkelm ilo ja pilcka M'
«n H Wn«n itku, itz duomitmin luon, Sun
lmUös, fu.n uffos sun helwettiin wei; Siis peto»

ss. Sun'



55.Sim' syndlles ties, Zos pyysi M kulkee, i«
dlla sim mies; Sa kuoleman löysit uur iiaiftt i»''',
Et loppuu sun' löydä, ei apua kuul', hengessun lopu, ei kuole se koi Kuin helwenn tri.

56. Se löyhkä kuin käy, Itz heiwetst y'ss,
jost ei loppuu näy, Se puhalda kilumaan hen«
9es ain kanS, Sun henges, sun sieluS sul am
«llesans, Ei »ammu se tuli, se tulinen sää. Täys
kuolema jää-

-57. Jos tuhannen wuolt' Siin tules sä po?hi»
lais paiwät ja yöt, Eik' jo oltS kyllä suur kiou ia
lyö, Mutt' siell' joka hetki sull tuhannex lyö, Ei
lopu, ei lopu wiel' stttek' <e koi Kun ilari woi.

58. Ah! wahingo suur, Kuin tule sun ijäijell
Siel»?leS juur; Ei mailman woitto sield lunastaa
woi, Ot' aiast' siis waari, long' Jumala joi,
Ia kääny nye syndinen takaisin wiel'. Tul kai«
dalle nell'.

Match, ,6: 26.
Mitä se autta ihmistä, jos hän kalke»

mailman woitta, ja sielullens saa wfihinFon"?TaiH» mitä anda ihminen Sieluns lunastu»rexi.
i. loh. 2:17.

Maitma katoo', ja hänen himsns:! mut*
ta joka reke Jumalan tahdon, zst pvs«i
jankaickistst.

9! 17M mielisty jumalacroman «iwoieuxiin:Mä ei he rule kostan hywäxi, ei holwercingH»
»st».

Sl)r. 9:39.NlieH sinä ikänäns reee, niin ajatttle lop,
ja niin el sinä kostan ftnM t«.

Elai.



Esai. 65: 24.
Ia heidän pitä menemän ulos ja kal?ele-

man niiden ihnlisten raatoja, jotka minua
ivasta wäärin reit: sillä ei heidän matons
pidä kuoleman, eikä heidän rulens sammu»
man, ja heidän pitä kaikille lihalle kauhistu»
xeii oleman.

Psalm. 49: 15,
He makawat kuin lambaar, kuo<

lcma heitä kalwa: ja heidän öyckäyxens pitä
huckuman: ja heidän räyry jäädä helwettiin.

Hes. 18: 30,Z1,32.
Sentähden käändäkär iyen, ja palaitkar

kaikesta wäärpdestän, ettet ce langeis pahan
tcksnne tähden. -Heittäkät pois rykön kaicki
yliyekä^minen, jolla ce rickonet olecca ja reh»
käc teillen llusi syHZn, ja uusi hengi: sillä mi»
?i pidäis reidän kuoleman sinä Israelin hu«»
ne? Sillä: ei minulla ole yhtäks»r ilo hänen
TuolemsaNs joka kuole, sano HERra, H^R»

m. Sentähden käändäkäc iyenne, niin
te saatte elää.


