
Vzi Uusi Hengellinen

W i r s i.
Yhden Jumalan Lapsen Kuolemaan
walmistuxest, sillä otollisella ajalla.

Se on:

Yhdestä totisesta käändymisestä, totisesta ja
elämästä «stosta, ja Jumalisesta elämäkerrasta
harjoitus sydämmellisen ylösherämisen jälken, ynnä
ajan waarin ottamisesta, ja autuuden
litten oikein käyttämisestä, odoturesta lEsuxen tu>

lemisen ja »viimeisen ilmoituren perän.

Niin mp«ss,
Coinen

Wirs i,
Jumalattoman erosta tästä

mmlmasta.
Joka Ruotzin kielestä on Suomexi kaatty
Ia enätty furuttsmille waroituxexi; fotka Wirret

nyt ynnä, tarpellisen ylitse katsomisen jälken,
Gn pränttun andanne
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Ensimmäinen Wirsi.
W. k. Käy nyt sielun kaiket mielel «.

sinull kaiken waiwan Aina waikiast wa»
litan. Kuhun' olet minun Taiwaan Aiwan

oikiaan Haminaan: Werelläs mun lunastit, Sa»
nallas mun omistit, Herätit mun parannureen,
Armos kantza mlil aupen.

2. Kuollun olin surkeudes EpäuffoS hirmui»
s<S, O nan mielen ratkaudes Suruioinen synnin
ties, Ilman pelwot waelsin, Armon walon hyljäi<
sm, Evauffo tämän teki, Kuollcn uston myötämäki.

3. Sinun armos lEsu huusi: Käänny, kään»
ny syndinen, Parannuren elo uusi On suli ai»
wan tarpeinen: Ostan' olen werellän, Sinun
aiwan syndisen. Käänny, käänny niin saat elä
Täällä enst, ja sitten siellä.

4. Tämä ääni, lEsu rakas, Käwi läpi sy.
dämen: Niin myös wndon, joka makais Herais
ylös hirmuinen, Lain kautta kauhiar Spndin
mndui kuolemax; Elon autuus mulda puultuis,
Sielun suri, syndiin suuttuis.

5. Hmgen duomio todistalsans Epäuskon il»
moitti, Wäärän hurffauden aisois, Alastoman
mnätti, Wäärän duvmion itzestän, losa luo»

tin



lin Sulkeis ulos hengen woima,
Kuoller löysin itzee aiwan.

6. Täsä murhes, lEsu jalo, Sinun Henges
armias Evangeliumist toi walon, löytäxeni haa»
woisaS, Uston kautta elämän, Tygös armon
istuimen, Weresäs, o lEsu Christel Won
kautta, ilman est«.

7. Jolla duomio wäldetyri Tulis, ja myös
ladoms, Elon autuus kohdatuxi, Kuollos an»
fioS lunastus; Sinne riensin murheisan', Uston
halull siinä saan Armon elon ICsuxesa, Elä»
wäsä uston tiesä.

8. Täsä ludan lalopeuras Löysi Sielun Hu»
najat, Sinä, lEsu, olit teuras Edestämme:
Sinä saat Erywäisen lambaan kiin, Olillensa
olit niin» Saatit laumaan ustowaisten, Elon
annoit eläwäisen.

9. Sillä kojk mä haluisesti Armo läxinkerjä»
mään, IClus synnin duomiost päästi, Tundon
rauhom' «lämään, Syndin' annoi ander mull,
Werens woiman andoi tull' Sydämeni puhdi»
stuxex, Elon uuden rakennuxer.

10. Tämä tundui armo suuri Walos, ar»
mon «lämäs, Uffos, tunnon rauhas juuri, 3e»
won löyltyis sydämes, IlKsuxes: Ei mailmaö'
Eikä synnis kawalas; lEsus rakkaudell täytti
Sydämen / Ia armon näytti.

~. Syndein suet kalkki katkeis, Wapaar
pääsin haawoisas, Epäuskon orjus ratkeis, Hen»
gen usto wirkois taas: losa löydän elämän,
Sinus IClu suloinen: Henges huudan Abba
Isä, Rakas lEsu ustoo lisä!

«2. lEsu, anna sydämeni Sinun tygös wal»
wo«, Seiso aina edesäni Wastan HERran



duomwla: Stnun We«S Sowinnos Löytä
Slelu elandons, Sydän elä uskos aiwan Me.res woimast tiellä Taiwan.

,3. Mult' nyt lEsu heikkouden, Mua tielläpeljättä, El mun oman surkeuden, Minu tuffistsallyta; lEsu sits mua auttele, Armosas ainsaattele, Anna woima, tue, wahwist, Werellasam pese, puhdisti
Sinun halduus annan Sielun, Sinulluhran sydämen, Sinull taiton, tahto» mielen,Ia kaikk ruumin jäsenen, Silmän, korwan,kielen, suun, Weres ansioll on sinun, Käten,jalkan, kalkki huomaus Jätän lEsu, hengensuomas.

'5. Pyhit', eron' kaikki kaikis, Tiestä juma.
lattomain Henges woimall wahwist, waikut',Kattaa tiet ett' kuljen «in, joka saatto elämäänAhtaan portin läpitzen, Että HERraa taidanpalwell', Kewäll', suwell, syryll, talwell.

»6. Joka päiwä, joka hetki, Henges jamyöslomdes, wälttää epäuskon retke, Uston tiesäelä-wäs, Elawätä Jumalat Palnxlisin lakkamat,Csälla en'st ja sitten siellä, Kosta woitto kuol«lon nlele.
»7- HERran nimee sydamesan Am' ett' ai.na pyhitän, HERran sanaa usson liesä Raka.stan: ja petoren Waldän pahan mailman, Pa.hennuren kauhian: SanaS walon jalkain eteenWahwtst, niin en pelkä ketän.
'B. Wanhemmat niin kunnias pidän, Iul«maa sisuu wäldän myös, Kantzakäymist hyljän

miden, Jotka kulke synnin yös, Walistettu av-mollas; Awullas mu wahwist taas Lihan saas-taisutta wastan. Werellas mun elet ostan.
»9- Wäa«



»9. Wääräst kalusi, «laturest, Mua lEsu
warjele, Pahan himoin liikuiuxet Tukamta,
Suojele Wilpiclömäs uffon ties, Anna uffon
hedelmäs, Laupiuden wihandella, Hywi töitä
kaöwatella.

20. Walhen siteet kaikki katkais, uffos rak.
kaudls myös/ Toiwoö, puheis pois ain ratkais
Käylöris ja itze työs. Wäärät todisturet «st Mi»
nun suusan pnämäst, Toluves ja rauhasjaloS,
Anna minull henges walos!

21. Kaikkein himoin limaud.-st, Puhdist IE«
su!
sydames, Hmgellinen waiwainen, Sinulo armo
etzinen: lESU, lESU, minu oma, Sinun
kaliin Kuollos kauna.'

21. Minun aikan ombi tärkki, Kuin hr nuoli
lendäwa: Kosta kuolio rinkat sarke, Suojelus»
kon elämää! lEsu Sinun Haawoisas, Tue su»
las armosas, Weres aiwan, T«h»
Von kulkee lietä Taiwaan.

23. lEsuS elon kuolloo wastan, lEsus ar»
monistuin on: Niinkuin saanut olen Kaste»/ Niin
nyt Henges hallilkon, E«' siin liitos waellan,
Kasten woiman osotan, Uuves luonnos, uuoes
mieles, UudeS sydänes ja kiles!

-4> Etti Slnu, Jumal! kmän, Armon kaut»
t« lEsuren. Usion kautta itz:n liitän Sinus,
lEsu, elämän, Sanas woiman amuder, Wa»
staan otan suloisex, HERran Elollista halaan
Vydämmestän perän palaan.

25. Halaan Ruumiis, Weres jälken, UffoS
sitä naulitzen. Ei sitt' sielun kllole nälkän, Waansaa uuden elämän, Joka tundu fyoämmes, Uu»
distewx uffon ties, Syndtin ander saamistri,
Tundoni puhdiftureri.

...

,6. Täsä



26. Mä HERran Ehtollises, Wastoln kiu«
sauxia/ Minull woimaa lEsus lisä, Terwen j»
saan tiaulita, Sielun wirwolureri,Rindanwah»
wistuteri Pyhär Templir IClurelle, Kantza*
Mljtr ustowille.

27. Kuin on lEsu aina elon Eläisän jakuol-
lesan, Niin mä ajaan merta meloon, HywäSmrwas ainian: Ei sitt äkist kuolema Minu tai<
da saawutta, Kuin on lEsus saawutetw/ Us-
kon elos omistettu.

28. lEsu Sinun tulemises Halaan, toiwon,
odotan; Zkäwöitzln uston tiesä, Ilmoituxes ra»
kastan, lEu tule! joudu jo, uffowilleS apu mo.
Minä tulen lEsus sanoo, Uffowaiset lEsuft
janoo. Amen.

Toinen Wirsi.
Weisatan kuin Ruotzinkielinengin: eli kuin:

Far wäl werld, far wäl «.

Hh Duomiot! jo täys, Mun Satanan orjan
jo Jumal nyt löyS: Se ijainen kosto on kätteni
lull, Kuin eläisän ennen ain uhattin mull; Nyt
H-lwmn liekki pään ymbäri lyö, Oijäinenyö!

2. Mä kirottu, näin Nyr kiroust täynäns käyn
helwetliin päin, Mun pulun ja paitan täys ki«
roust li«, Mun sielun ja ruumin kaikk kirous
wie; Sill Korkiamman Laki mun kiroili kaikk,
tHi muum, taitt, taikk.

3. Mä mato ja koi, lot kalwane repiwckpu»
rewa woi, Oho! mikä rindani alati syö? Mik'
ytimes poltta? mik'korwille lyö? Munkalwawa
wndon nyt heräis, woi, woi! Mä mato jakoi.

4- Npt



Nyt waaduan wiel Mä Dllomarin eteen,
jo kuulupi tääl, Basunat kaikk pauhawan: syn»
dinen käy, Oho! eipä kusan mull apua näy;
Kaikk' weriset syndini seura, ja niin Ain pitä»
wät kiin.

5. Mä Perkelen myös, Täys asumasta ain
jokaitzes työs, En Jumalat palwell en totellut
waikk Mä Kästyt kyll tiesin: nyt temmatan
kaikk Mun eleen mä palwelin kuldaa, eng' huol,
Waikk olisin kuoll'.

6. Mun itzeni pääll Mä luotin, ja palwelin
watzaani tääll, En Jumalaan ikänäns turwaca
lain, Mun omahan woimaani turwaisin ain,
En Jumalat plljän, en rakastan, en Myös to»
lella tien.

7. En lEsusta myös Mä etzinyt puolengan
sydämen työs: Mun sondin' mull rakkambi oli
kuin Hän: Mun' mainita turhaan kyll taisin
niä sen, Sen Pybämmän Nimen, se mainimn
suus, Waikk sydän ol' muuö.

s. Mä kaupitzin ain Mun sydämmen tuhan»
neill Perkeleil, waan Jo nyt se on ostettu, jo
nyt on myyt, Itz awaistn portin; ei muilla vl'
syyt, Nyt owat ne tuhannen helberis siell';
Woi! sydämmen wiel.

9. O! kiukkua täyn Se kiroilla sydän, kuin
lewon on löyn, Siin' kiroilian myrkys, ett'lie»
leni pääll» Ain lewilin rumia hengiä M, Niin
Kasteeni liiton pois kielsin juur suus, Jok' ru,
mi» huus.

,0. Niin Sabbathin myös W«i juopumus
myötsnö; mun weljeeni wiis, Ne ynnä mun
kansan joit, tääräisit niin, Ett' Miinasta röyh»

käilim



kailim yölläkin siin; Wiinpikarit, kannut, ne
yhteen meill soitt' Niin paljon kuin woit.

> i. Mä juomari mä, 101 l Miinasta «sein ol'
kumana pää, Jok' ainian huusin: mun sieluni
juo, Ann' Pikarin kulkee: Nyt Perkele mo,
Mull tulesta palaman maljan, saas täall); Ei
kukan juo pääld.

,2. Ei kukan juo pääld, Mun täyty juod mii»
meisengin ropongin sield. Ei anna mull kukan
nyt pisaraa Nm', Jok' jähdyläis kielen, katztulista kän'. Wiel tarjoo se ruma: jokäteni wei;
Kaikk iloni jäi.

»3. Mä syndlnen suur, Kuin kiroilin Isäni;
Ailini juur, Ia sydammes usein heit tapoin ja
soin, Heili niin paljon paha kuin ikänäns woin,
Mond' karmaa mä harmax heill surusta tein,
Siis punan mä nain.

'4- Mä murhcri heili, Siel olin, ja waelsin
synnisten teili, Eng' totellut heitä: nyt täytypi
kuuli', Ia totell', zoit ennen en olisi luull', Siell
nisiä imin, Nyt kynsiä juur, Niin kosto on suur.

>5, Mä petoen kyns, Kuin raatelen lambat,
Ei heidän 01l syyns, Nild köyhild mä keritzin
»villat kaikk pois, Waikk wuodatit kyynelit, jot'
en nyt sois; Ne kyynelet kuumene Sieluni pääll,
Kaikk kuumenee täall.

«6. Kuina ahneus sai mun hlitzen wallan, Eng
ikänäns wai Mä ollut, ain waadein ja riidoin
kuin woin, lult' köyhäin meristä hikee mä join,
Nyt kosto sen mitan muld waatipi täall, Kuin
mittaisin siell.

>7 Mun kaluni kaikk, Kaikk kulda jakupar'
kuin kokoisin, waikk Siel ääneti makais, nyt
humapi niin, Ia soima mun warkax'; pid' war«

kaasta



kaasta kiin: Niin huuta se peto kuin ennen ol'
wai, Jo nyt äänen sai.

18. Wiel' ylpehtt läyn, MH olin: sill itzeeni
korjaxilöin, Mun pukuni silkis, jos woen, taikk
kiils Nyt Satanan sahrat mun sydämmen wiils,
Se killdäwa prameus sydämmen pääll', Nytpol»
detan lääll.

,9. Mun huuldeni pääll', kyhkärmetten myrkky
wuos ha kiast siell', Täyn walhell', ja petost' ja
panetust suun Ain löylliin; nyt Sacanas runde»
le luun, nyc walhmen isä mun perei ja pään'/
Sen toden jäct.

20. Kuing'mielellan wiel', Mä kumarsin port»
tov/ ja palwelin siell', Händ nöyräst, ja himoi<san, andelin suuc' Sen saastaiset! kädell', kuin
kuitengin muuc Ai.i' lEsustans palwelit, jok'
ristinpuus Mun edestä» huus.

2i. S« l,imon on näin Mull aiwan jo kar»
wax ja katkirar käyn; Woi! woi sisä hetkee,
kuin suosion sain, Se tuhansin lugun on l>irmui<
sin ain: Nyc weriset kyyneleet silmistänkay, Eik
lohduiust' näy.

22. Oi surkuni tuli, Ei sydämmen pehminn',
waikk sanottin mull: Pr suruja naändywä Sie»
lu 01l maas, Ia tumartain kerja suld laupeutt
taas; Nyt Jumal sen nosti tuin pvlweni potk',
Mun sywytlen solk'.

,3. Mä peloon mi«l, Mun kitan sen köyhim»
män tawaran niel, Mond orwoimä wächin, ja
hywyden wcin kuin kotka poiskynsis, niinwää»
ryltä tein Mä kawala juonis muut waiwaiftr
s"n, Itz rikastuin ain.

24. Mä walvetten suu, Jona »valheista ko-
wendui sydän kuin luu, En wäärisä waloisa

pami»



pantixi pann', <Vht' raiffaa, waan Sielun, et
sitä mull' ann Nyt takaisin perkel', waan sen
kaupan päall Wie ruumini wiel.

25. Mä kärmetten pää, Kuin wihaifest tius»
kuin, kuin rajuinen sää, Sit' silmillän murhai»
sin, kuin oli haus', Ia minua Jumalan Pstä«wäx lous', Se tplyinen sydän nyt punan, eip'
aut' Waikk chwä on bauc'.

26. Mä synnistän tänn'. Pois temmotan liek<
kiin; kyll ansaitzen sen, Maa lewitlä kitans ja
werisen suuns, Ia surkiast mun nielee ain poh-
jatöin kums, Katz syngiä sywyys sitt'itzens lyK
auk', Mu wastan mä raukk'.

27. Ma wapisen kaikk', Koff muistan kuing
kului mun armoni ait', En Jumalan armosta
lotell eng' pyyn'/ Itz auiuuttan hakee; mun o»
man ol' syyn. Sen ylitz kuin neuwoi/ Ivt'it-
k,sin nyt, mun wihani sytt'.

26. Kyll' khynciil' wuot' Mun silmän mail»
maa, waan ei synnin suot', Sit' enämmin su»
rin, jos koira mulokuol', Kuin lEsuren kuolio,
Siit' en minä huol'. En murhett' mä lunno»
stan' pitän', nyt wiel' Auk' haawat on siel.

29. Mä paistetaan tääll', Nyt ijäisis walkiaS,
kyykärmetlln päall'; Mun ymbärin kiehu kaikk'
Peikelit myös, Ia tulisill' pihdeill' se heidän on
lyöns Mun sydämmen repiwät pienex; oho! Ei
lopukkan jo.

30. Nyt uppowat niin Mun jäsenen tuliseen
lvmaan, ja siin Ain waipuwat fywäld, eipoh»
ja eik maat' Täs löytä; o! sywys kuin Sieluni
saat, Mä häilyn kuin kekäle tules, waan en
Mä sammu kuin hän.

3». R»t vppein mä sen Kuin ennen en to«
ttllUt



tellur oppi; tul länn O! syndinen, opi nyt mi»
nusta jäll, Ett onneloin osa on wihingin häll,
Kuin Jumalaa pilkka ja lihansa lyöt, Ain seu.
rapi myöt.

32. Nyt autuuden port' On mull kiini sul.
im, se surma sun sort', Muut sisälle autuuden
portista käy, Ei mull enä muuta kuin julmi»
stuis näy, O että mull jalill' wiel olis yr hetk,
Kayd' autuuden reti".

33. Mä huudan jos woin, Ma huudos ja
parus nyt pakahtu' koin: Te wuoret ja kukku»
lat, langetkan päall Te tuliset aallot kuin lai-
nehti»' täall, Te langetkan päällen ja kätkckät
pois, Jos iiari wois.

34. Cn kälky. Woi, woi, Mun täyty kayd'
edes mä toukka ja koi, lotk' jäseneörysky mun
ruumisan; sill' Mä täytin kaikk synnit kuin So-
doma, niill Mä sidotan, satanas liettajan lie,
Jo helwettiin wie.

35. Nyt hywästi jaa, Sek' Jumal, ett armo
ett suloinen sää, läätaiwas, jäa walkeus, En«
gelit myös, Jää Abrahamin helmat, täs hir»
muises lyös. Jää amuus, jääkunnia, ja Enge»
lein ään': Tul' syngeys tänn.

36. O ijaistä yöt, O ijäistä m«o, kuins a-
lati syöt o ijäistä sawu ja syngeyt suurt', O ijäi-
jys joll ei ol'loppu eik juurt, Oijaisys, ijaisys,
nyt olet sä tull' luur kauhiax mull!

37. Nyt sywyteen ratk', Mä kohdastans wai»
wun, «ik piinapi katk'/ Woi ruumin, woi sielun
woi jäsenet kaikr" Woi luuni, sill autuuden hyl«
jäisin waikk Se mull oli tarjon, mun kuoleman
tie, Nyt helweuiin wie.

38. Jos haudallen käyt, Niin kyynelit tmki
näit



näit kuoleman teit, Ia ajatell kostas wiel synnisä
woit, 3at' meristä kosto ja helwmn soit', Kuinskuulet mun kilMwan, kyynelein sä Jo parannusttee.

39. Täys tosi on se, long'ajatus usein händheltvettlm wie, Se wälttä sen piinaan; japyr-ki kmn woi, Sinu taiwahan iloon, jong Iu«mala loi, Jok' ei tahdo koke tät' liekki, se sitlKäy elämän liell.

40. Nyt syndinen suur, Pois käänny jo kai<
lista synnistä juur: Jos et finä kaikis ol'elänyt
niin Siin julkises mitäs: kyll pitäwät kiin, Nesalaiset synnit, se turmellus suur, Kuin sinusen juur.

4>. Kuin lEsuxes pois, Ain lhkkä, kuin ar-
mon ja elämän tois, Kuin lEsuxen weren tääl
tallan ja juo Ain wääryden wettä, luin syndise tuo, Ia pyhytlä pilkka, sen osa on tuos,
Juur helwetin suos.

Se uffo on kuoli, 101 l waelda surutöinshndisell suoll, Waikk loiwo se taiwast, niin
kuoleman tie Händ kuitengin äkist silt helwtlciil,
wie, Koff wltmeinen hetki käy edes, se työ
Sun helwettiin lyö.

>Z3. Kosi kuolluna käyt, Pois Jumalan pel.
wost, ia mailman teit Ain kuljet, ja surutöin
«lai kuins saat Niins noudatat syndi, ja menet
ain maat', Sun Christmy nimesi alla, se lie
Sun helwettin wie.

44. Niin käänny nyt pois, Siit jhndisest elä»
mäst, ettei se lois Sull ijäista itku ja parku,
siis tääll Ain pelwolla ajatell' loppusi pääll:
Mutt jos ei sa käänny, niin hirmuinen yö Sun
ylitzes lyö.



45. O tulinen yö, Kuin ytimes poltta, kuin
ftdämes syö, Kuin sywyteen lattamat Upotta
ain, Siin ijaises sawus on pimefts wam, Siel
madot ja köpelit repnväl luut, Kaikk jäsenet muut.

Et janosta pääs, Täs surmawas walkias
ja polttawaS saäs, Kuin jano on suurin niin
alla se jäll, Se »uuringin jano wast alkapi siel:
kast', mailman ystawä, sormes, menn' sinn',
Ia jähdytä niin.

Ec jähdyttä wot, Sill' lähesty kuohuma
tulda, se koi, Se tulinen myrsty, sen janoisin
suun, Wiel tulella poltta, ja ytimen muun,
V"N' korwist ja silmist tay kipinät, läS Onki.
rous las.

48. Et siunata saa, Siel suloista taiwast, sä
lirottu maa, Täys kirous helwetin liekis on ain/
Sä kiroilla kiroust liekitzit wain, Siel ijäinen,
ijäinen kiroilian työ, Sun korwilles lyö.

49. Huud' hirmuinen ään', Ei sinä woi huoku
<i wäsy. sill hän Sen huokuman tulella hukmta
kaikk, Sen wäsynen repi ain uppoman, waitt Se
parku, se huma, ei armo siel tul, Ei laupem kuul.

50, Sun liitos on kuol, kuins helwetin sowin»
nos pidit, ei huol Se kiljuwa ruma, waan
pilkka sun wiel Ets seuraisit händä, ja walhet,
ta tääll, EtS hyljäisit toluden sanan/ ja weit
Sun helwelil, teit.

5,. Muut duomimt myös, Sun toiwoswiel
Maniat helwetin työs; Joit synnilä rakastit
kauhian näet, ne rewaise tules, ne myötänsä
weit, am uppoman sywyteen, ijäises yös, Sun
hirmuises työs.

s'. Jos yhdengin wois Sun weljistans taam»
b«ri «ottt» pois, Se olis jo kewiamb, waan



fH pääs Niist ijäisist siteist tas tulises saäs,Ynn synms, ynn pilkas, ynn kiroust täyn, Senvltt siin löyn.
53. E«s pilkkaisit tääll', Wanhursiasten ret.tee, karsasti pääll' Ain katzoit niic Si.lui.kuln luopuisit pois, Siil' syndises menosi, kuinmallma sois, Kuin wäldit sun teitäs: ja

malas kiin Ain pysyisit niin.
Pilkar sull' käy. Ia ijäisex' häpiär'«k lohdmust näy, Siell' Perkelen ilo ja pilkka

ftll on M, ljäinen itku, itz duomiltuin luon,Sun luulos sun ustos sun helwettiln wei: Siispetores jäi.
.

Siin syndises ties, Jos pyysi ain kulkee,,a olla fim Mles; Sä kuoleman löysit juur ijäi.W sull', Et loppu siin' löydä, el apua kuul',Ei hengeS siln lopu, ei kuole se koi Kuin hel<wetin 101. "

56. Se löhhtä kuin käy, Itz helwmst ylös,jbst «t loppuu näy, Se puhalda kuumaan hen!ges am kans, Sun henges, sun sielus siel ainVMfm/N!"" " '"'' '°""'" l"'
57. Jos tuhannen wuott' Siin tules sä pol.d«a,S päiwät ja yöt, Eik' jo olis kyllä suur ki.VU za työ, Mutt' siell' joka hetki sull tuhannexlyö, Ei lopu, ei lopu wiel' simk' se koi Kuinvan wot.
58. Ah! wahingo suur, Kuin tule sun ijäis.llSielulles Mr; Ei mailman woilto sield luna-

ftl, Ia kääny nyt spndinen takaisin wiel', 3ul«ldalle titll'.

Match.



Matth. 16: 26.

Mitä se autta ihmisiä, joo hän kaiken mail.
man woitta, ja sielulleno saawahmgone Ca.k.
ka mitä anda ihminen Sieluns lunajtuxex,.

1 loh. 2: 17.
Mailma katoo, ja hänen himons: mutta ,o-

ka teke Jumalan tahdon, se ppsp l,anka>kklsejl.
Syl. 9: 17.

Hla mielisip jumalattoman aiwoituxiin: sillä
ei he tule kostan hpwäxi, ei helwecingän asi,.

Syr. 9: 39.
Niitä sinä ikänäns teet, niin ajattele loppua

,a niin ett sinä kostan spndiä tee.

Esai. 66: 24-
"la heidän pita menemän ulos ja kaczeleman

niiden ihmisien raatoja, jotka minua wasian
«väärin teit: sillä ei heidän matons plda kuole,
man, eikä heidän tulens sammuman, ja het'
dan pita kaikille lihalle kauhisiuxerl oleman.

Psalm. 49: 16.

He makawat helwetisä kuin lambaat, kuole,

ma heitä kalma:, ja Widan
hukkuman: ja heidän täptp ,aada helwettnn.

Hes. 18: 3U, 31, 32.
Sentähden käandäkät iyen, ja palaitkat Kai-

kesta rväärpdesiän, ettet te langeis pahan tekon,

ne tähden. Heittäkät pois tpkon ka,kk. pllge-
kävminen, jolla te rikkonet oletM ja tehkat te.l-

len uusi spdän, ja uusi hengi: silla m.r»
«idän kuoleman sinä Israelin huonei S.lla
«i minulla ole phtäkän ilo hänen kuolemaans
joka kuole, sano HERra. HERra. Senmhdm

räändärät iyenne, niin te saatte elna.


