
Z)si Uusi Hengellinen

W i r s i,
Ihden Jumalan Lapsen Kuolemaan
waimistuzest, sillä otollisella ajalla,

Se on:
Mdesta totisesta käandymisesta, totisesta ja
elämästä ustosta, ja Jumalisesta elämäkerrastaharjoitus fydämmellisen ylösherämisen jälken, ynnä
ajan »vaarin ottamisesta, ja autuuden wälikappa.
litten oikein käyttämisestä, odotuxefta lEsuxen tu«

lemisen ja wiimeisen ilmoituren perän.
Niin M)?ög,

Toinen

B i r s t,
Jumalattoman erosta tästä

mmlmasta,
Joka Ruotzin kielestä on Suomexi käätty
Ia enätty suruttomille waroituxexi; jotka Wirrel

nyt ynnä, tarpellisen ylitse katsomisen jälken,
Gn pränttiin andanut

TUNUSA Wuonna 1827,

Wastuudest Prändätyt Frenckellin Kirja-Prändisä





Ensim mainen Wirsi.
W. k. Kay nyt sielun kaikel mielet :c.

sinull kaiken waiwan Aina waikiast
walitan. Kuhun' olet minun Taiwaan

Aiwan oikiaan Haminaan: Werelläs mun lu-
nastit, Sanallas mun omistit, Herätit munparannureen, Armos kansia tulit auxen.

2. Kuollun olin surkeudes Epäustos hir-muises, Oman mielen rakkaudes Surutoinensynnin ties. Ilman pelwot waelsin, Armon
walon hhljäisin, Epäusto tämän teki, Kuol-
len ufion mhötämäki.

3. Sinun armos lEsu huusi: Käänny,
käänny syndinen, Parannuxen elo uusi Ö«sull aiwan tarpeinen: Ostan' olen lverellän,Sinun aiwan syndisen. Käänny, niin saat
elä Täällä en'st, ja sitten siellä.

4. Tämä ääni, lEsu rakas, Käwi läpi
sydämen: Niin myös tundon, joka makaisHeräis ylös hirmuinen, Lain kautta kauhiap
Syndin tundui kuolemar; Elon autuus mul-
da puuttuis, Sielun suri, syndiin suuttuis.

5. Hengen duomio todistaisans Epäuffon
ilmoitti, Wäärän hurstauden aisois, Ula-loman ennätti, Wäärän duomion itzestän,
3osa luotin walheseen, Sulkeis ulos hengen
lwima, Kuoller löysin itzee aiwan.

6. Täsä



6. Täsä murhes, lEsu jalo, Sinun
ges armias Evangeliumist! toi walon, löy-
täreni haawoisas, Uskon kautta elämän,
Tvgös armon istuimen, Weresäs, o lEsu
Christel Uskon kautta, ilman esiet.

7. Jolla duomio wäldetyri Tulis, ja
myös kadotus, Elon autuus kohdatuxi, Kuol-
los ansios lunastus; Sinne riensin murhei»
san', Uskon hälull siinä saan Armon elon
lEsuresa, Eläwäsa uskon tiesä.

8. Täsä ludan lalopeuras Löysi Sie-
lun hunajat, Sinä, lEsu, olit teuras E»
destämme: Sinä saat Exhwäisen lambaan
kiin, Olillensa otit niin, Saatit laumaan
«skowaisten, Elon annoit eläwäisen.

9. Sillä koss mä haluisesti Armo lam
kerjämään, lEsus synnin duomiost päästi,
Tundon rauhoitt' elämään, Shndin' annoi
andex mull, Werens woiman andoi tull' Sy-
dämeni puhdistuxex, Elon uuden rakennurer.

10. Tämä tundui armo suuri Walos,
armon elämäs, Ujkos, tunnon rauhas juuri,
Lewon löytthis sydämes, lEsuxes: Ei mail>
mas' Eikä synnis kawalas; lEsus rakka-
«dell täytti Sydämen, Ia armon näytti.

11. Shndein sitet kaikki katkeis, Wavaal
pääsin haawoisas, Epaston orius ratkeis,
Hengen usko wirkois taas: losa löydän elä-
män. Sinus lEsu suloinen: Henges huu-
dan Abba Isä, Rakas lEsu ufloo lisä!

12. lEsu> anna sydämeni Sinun tvgös
walwoa, Seiso aina edesäni WastanHEß-
ran duomiota: Sinun Weres Sowinnos
Löyta Sielu elandons, Sydän-elä ustok
aiwan Weres woimast tiellä Taiwan.

IZ. Mutt'



13. Mutt' nyt lEsu heikkouden, Mua
tiellä peljattä, Ei mun oman surkeuden,
Minu tustist lEsu siis mua aut-
tele, Armosas ain saattele, Anna woima,
tue, wahwist, Bserelläs ain pese, puhdistl

14. Sinun halduus annan Sielun, Si-
null uhran sydämen, Sinull taiton, tahton
mielen, Ia kaikk ruumin jäsenen, Silmän,
korwan, kielen, suun, Weres ansioll on si«
nun, Käten, jalkän, kaikki huomaas JätänlEsu, hengen suomas.

15. Phhit', eroit' kaikki kaikis, Tiestä
jumalattomain Henges woimall wahwist,
waikut', Kaitaa tiet ett' kuljen ain, joka
saatta elämään Ahtaan portin lävitzen, Et-
tä HERraa taidan palwell', Kewall', su»well, syrhll, talwell.

16. Joka päiwä, joka hetki, Henges ja
myös todudes, wälttää epäuskon retke, Us-
kon tiesä eläwäs, Eläwäta Jumalat Pal-welisin lakkamat. Täällä en'st ja sitten siel-lä, Kosta woitto kuollon niele.

17. HERran nimee shdämesan Aut' ett'
aina pyhitän, HERran sanaa uston tiefa
Rakastan: ja petoren Wädan vahan mail»
man, Pahennuxen kauhian: Sanas walon
jalkain eteen Wahwist, niin en pelkä ketän.

18. Wanhemmat niin kunnias pidän, lul-
maa sisun wäldän Myös, Kansiakäymist hhl-
jän niiden, Jotka kulke synnin hös, Wali»
Wtu armollas; Awullas mu wahwist taas
Uhan saastaisutta wastan. Werelläs mun
olet ostan. 19. Waä.



19. Wäaräst kalust, elatuxest, Mua IE»su warjele. Pahan himoin liikutuxet Tuka.
utta, Suojele Wilpittömäs uston ties, An-
pa uston hedelmäs, Laupiuden wihandella,
Hvwi töitä kaswatella.

20. Walhen siteet kaikki katkais, ustos
rattaudes myös, Toiwos, Vuheis vois ain
ratkais Kähtöxis ja itze työs. Wäärät todi-,
sturet est Minun suusan pitämäst, Totudes
;a rauhas jalos, Anna minull henges walos!

Ll. Kaikkein himoin riettaudest, Puhdist
lEsu. Werelläs, Anna elo wastauudest!
Uudistetus shdames, Hengellinen waiwainen,
Sinuld armo etzinen: lESU, lESU,
minu auta, Sinun kallis Kuollos kautta!

ZZ. Minun aikan ombi tärkki, Kuin hr
nuoli lendäwä: Kosta kuollo rinnat särke,
Suojel uskon elämää! lEsu Sinun Haa»
woisas, Tue sulas armosas, Weres ftuhdis«
tures aiwan, Tahdon kulkee tietä Taiwaan.

23. lEsus elon kuolloo wastan, lEsus
armonistuin on: Niinkuin saanut olen Kasten,
Niin nyt Henges hallitkon, Ett' siin liitos
waellan, Kasten woiman osotan, Uudes luon»
nos, uudes mieles/ Uudes sydämes ja kieles!

24. Että Sinu, Jumal! kiitän, Armon
kautta lEsuren, Uston kautta itzen liitän
Sinus/ lEsu, elämän, Sanas woiman au«
tuder, Wastaan otan suloiser, HERran EH-
töllistä halaan Shdämmestän perän valaan.

26. Halaan Ruumiis/ Weres jälken, Us-
kos sitä nautitzen, Ei sitt' sielun kuole «äl-
län, Waan-saa uuden elämän, Joka tundushdammes, Uudistetur uston ties, Svndein
andep faamisexi, Tundoni puhdistuxexi.

26. Tasa



26. Täsä HERran Ehtollises, Wastoin
kiusauxia, minull woimaa lEsus lisä,Ter-
wen jo saan nautita, Sielun wirwotuxeri,
Rindan wahwistureri Pyhät Templix' lE-
suxelle, Kansiawelier ufiowille.

2?< Kuin on lEsu aina elon Eläisän ja
kuollesan, Niin mä ajaan merta meloon,
Hywäs turwas ainian: Ei sitt äkist kuole»
ma Minu taida saawutta, Kuin on lEsus
saawutettu, Uskon elos omistettu.

28. lEsu Sinun tulemises Halaan, toi.
won, odotan; Ikäwöitzen uston tiesä, ll-
moituxes rakastan, lEsu tule, joudu jo,
ustowilles apu tuo, Minä, tulen lEsus sa»
noo, Ustowaiset lEsust janoo. Amen.

Toinen Wirsi.
Weisatan kuin Ruotzinkielinengin: eli kuin:

Far wal werld, for »väl lc.

Äh Duomiot! jo täys, Mun Satanan or.
jan jo Jumal nyt löys: Se ijäinen kosto
on käteeni tull, Kuin eläisän ennen ain u«
Haitin mull; Nht Helwetin liekki pään ym-
bäri lyö, O ijäinen yö!

« . «
-

2. Mä kirottu, näin Nyt kiroust taynans
käyn helwettiin päin, Mun pukun ja paitan
täys kiroust lie, Mun sielun ja ruumin kaikr
kirous wie; Sill Korkiamman Laki mun ki-
roili kaikk, Ei muutu, taikk, taikk.

3. Mä mato ja koi, lot kalwane repiwa
purewa woi, Oho! mikä rindani alati syö?
Mik' ytimes poltta? mik' korwille lyö?
Mun kalwawa tundon nht heräis, woi, woi.'
Ma mato ja koi.

4. Nyt



4. Nht waaditan wiel Ma Duomarin e-
teen, jo kuulupi tääl, Basunat kaikk pauha.
wan: syndinen käy, Oho! eivä kusan mull
apua näy; Kaikk' weriset syndini seura, ja
niin Ain pitämät kiin.

6. Ma Perkelen myös, Täys asumassa
ain jokaitzes thös, En Jumalat palwell en
totellut waikk Ma Käflyt khll tiesin: nht
temmatan kaikk Mun eteen mä pallvelin kul-
daa, eng' huol, Waikk olisin kuoll'.

6. Mun itzeni pääll Mä luotin, ja pal-
welin watzaani tääll, En Jumalaan ikänans
turwata tain, Mun omahan »voimaani tur-
ivaisin ain, En Jumalat peljän, en rakas-
tan, en Myös totella tien.

7. En lEsusta myös Mä etzinht puolen-
gan sydämen thös: Mun syndin' mull rak-
kambi oli kuin Hän: Mutt' mainita turhaan
kyll taisin mä sen, Sen Pybämmän Nimen,se mainittin suus, Waikk sydän ol' muus.

8. Mä kaupitzin ain Mun shdammen tu-
hanneill Perkeleil, waan Jo nht se on os-
tettu, jo nht on myyt, Itz awaisin portin;
ei muilla ol' syvt, Nvt oivat ne tuhannen
belberis siell'; Woi! sydämmen wiel.

9. O! kiukkua tähn Se kiroilla sydän,
kuin lewon on löyn, Sun' kiroilian mhr-khs, ett' kieleni pääll, Ain lewitin rumia
bengiä siell, Niin Kasteeni liiton pois kiel-
sin juur suus, Jok' rumia buus.

10. Niin Sabbathin myös Wei juopumus
myötäns; mun weljeeni wiis, Ne ynnä mun
kansan joit, tääräisit niin, Ett' Wiinastaröhhkäilim hölläkin siin; Wiinpikarit, kannut,
ne yhteen meill soitt' Niin paljon kuin woit.

11. Mä



11. Mä juomari mä, 101 l Miinasta u-
sein ol kumuna pää, Jok' ainicm huusin:
mun sieluni juo, Ann' Pikarin kulkee: Nyt
Perkele tuo, Mull tulesta palaman maljan,saas tääld; Ei kukan juo pääld.

12. Ei kukan juo pääld, Mun täyty juod
wiimeisengin ropongin field. Ei anna mull
kukan nyt pisaraa Wett', Jok' jähdhtäis kie-
len, katz tulista kätt', se ruma:
jo käteni wei; Kaikk iloni jäi.

13. Vtä shndinen suur, Kuin kiroilin I«
säni; Hitini juur, Ia sydämmes usein heit
tapoin ja soin, Heill niin paljon paha kuin
ikanäns woin, Mond' karmaa mä harmax
heill surusta tein, Siis purtan ma näin.

14. Ma murheri heill, Siel olin, ja wa-
elsin synnisten tiell,.Eng'totellut heitä: nvt
täytypi kuull', Ia totell', joit ennen en olisi
luull', Siell nisiä imin, Nyt kynsiä juur.
Niin kosto on suur.

55. Ma petoen kvns, Kuin raatelen lam-
bat. Ei heidän 01l syyns, Nild köybild ma
keritzin willat kaikk pois, Waikk wuodatit,
kyynelit, jot' en nyt sois; Ne kyynelet kuu-
mene Sieluni päall, Kaikk kuumenee tääll.

16. Kuina, ahneus sai mun hlitzen mallan,
Eng ikänäns wai Mä ollut, ain waadein ja
riidoin kuin woin, lulk' köyhäin meristä hi-
kee mä join, Nyt kosto sen mitan muld waa-
tipi tääll, Kuin mittaisin siell.

17. Mun kaluni kaikk, Kaikk kuloa ja
kupar' kuin kokoisiin, waikk Siel ääneti ma-
kais, nyt huutapi niin, Ia soima mun war»
kar'; Pid' warkaasta kiin: Niin huuta se pe-
to kuin ennen ol' wai, Jo nyt äänen sai.

18. Wiel'



18. Wiel' hlpchtt täyn, Ma olin: sill
itzeeni korjaxi löin, Mun pukuni silkis, joS
woen, kaikk kiils Nyt Satanan sahrat mun
sydämmen wiils, Se kiildäwa prameus sy.
dämmen Pääll', Nyt poldetan tääll.

19. Mun huuldeni pääll', kyykärmetten
myrkky wuos haikiast siell', Täyn walhett',
ja petosi' ja panetust suun Ain löhttiin; nyt

Satanas rundele luun, nyt walhatlen
mun perei ja päätt', Sen toderi jätt.

20. Kuing' mielellän wiel', Ma kumarsin
portto, ja palwelin siell', Händ nöyräsi, ja
himoisan, andelin suut' Sen saastaisell kä-
dell', kuin kuitengin muut Ain' lEsustans
palwelit, jok' ristinpuus Mun edestän huus.

21. Se himon on nain Mull aiwan jo
karwar ja katkerar käyn; Woi! woi sitä het-
kee, kuin suosion sain, Se tuhansin lugun
on hirmuisin ain: Nyt meriset kyyneleet sil-
mistän käy, Eik lohdutust' näy.

22. Ei surkuni tull, Ci sydämmen peh»
minn', waikk sanottin mull: Yx surusa nään»
dywä Sielu 01l maas, Ia kumartain kerja
suld laupeutt taas; Nyt Jumal sen nosti
kuin polweni potk', Mun shwyteen sotk'.

23. Mä petoon miel, Mun litan sen koh.
himmän tawaran niel, Mond orwoimäwä'
jhin, ja hywyden wein kuin kotka pois khn»
sis, niin wäärhtta tein Mä kamala juonis
muut waiwaiser sain, Itz rikastuin ain.

24. Ma walhetten suu, long walheista
kowendui sydän kuin luu, En wäärisa wa-
loisa pantixi pann', Yht' raistaa, waan
Sielun, ei sitä mull'ann Nyt takaisin perkel',
waan sen kaupan pääll Wie ruumini wiel.

25. Ma



25. Mä kärmetten pää, Kuin wlhaisest
tiujkuin, kuin rajuinen sää, Sit' silmillan
murhaisin, kuin oli baus', Ia minua Juma-
lan Astäwäx laus', Se tylyinen shdän nyt
purtan, eip' aut' Waikk fywä on haut'.

26. Mä synnistä» tänn', Pois temmatan
liekkin; kyll ansaitzen sen, Maa lewittä ki-
tans ja werisen suuns, Ia surkiast mun nie-
lee ain pohjatöin kuuns, Katz syngiä sh-
whys sitt' itzens lyö auk', Mu wastan ma
raukk'.

27. Mä wapisen kaikk', Koff muistan
kuing kului mun armoni aik', En Jumalan
armosta totell eng' pyyn', Itz autuuttaa ha-
kee; mun oman ol' syyn. Sen ylitz kuin neu-
lvoi, lot' itkisin nyt, mun wihani sytt'.

28. Kyll' kyynelit' wuot' Mun silmän
mailmaa, waan ei synnin suot', Sit' enäm-
min surin, jos koira muld kuol', Kuin IC-
suren kuollo, Siit' en mina huol'. En mur-
hett' mä tunnostan' pitän', nyt wiel' Auk'
haäwat on siel.

29. Mä paistetaan täall', Nht ijäises wal-
kias, kyykärmetten pääll'; Mun ymbarin kie-
hu kaikk' Perkelet myös, Ia tulisill' pihdeill'
se heidän on työns Mun sydämmen repiwat
pienex; oho! Ei loppukkan jo.

30. Nyt uppowat niin Mun jäsenen tu-
liseen wirtaan, ja siin Ain waipuwat sy-
wäld, ei pohja eik maat' Tas löyta; o! sy-
wys kuin Sieluni saat» Ma häilyn kuin ke-
käle tules, waan en Mä sammu kuin hän.

31. Nyt oppein mä sen Kuin ennen en
totellut oppi; tul tänn O! syndinen, opi
nyt minusta M/ Ett onneloin osa on wisiin-

gin



gin Hall, Kuin Jumalaa pilkka ja lihansa
työt, Ain seurafti mhöt.

3Z. Nyt autuuden Port' On mull kiini
fuljett', se surma sun fort', muut sisälle au»
tuuden portista käy, Ei mull enä muuta kuin
julmistuis näy, O että mull jälill' wiel olis
pr hetk, Käyd' autuuden retk'.

33. Ma huudan jos woin, Ma buudos
ja parus nht pakahtu' koin: Te wouret ja
kukkulat, langetkaa pääll Te .tuliset aallot
kuin lainehtitt' tääll, Te langetkaa päällen
ja kätkekät pois) Jos ijäxi wois.

34. Cn kätky. Woi, woi, Mun täyty
käyd' edes mä toukka ja koi, lotk' jäsenens
ryffy mun ruumisan: sill' Ma täytin kaikk
synnit kuin Sodoma, niill Ma sidotan, sa»
tanas liettajan lie, Jo helwettiin wie.

35. Nyt hynMi jää, Sek' Jumal, ett
armo ett suloinen sää, Jää taiwas, jää
walkeus, Engelit myös, Jää Abrahamin
helmat, täs hirmuises thös, Jää autuus jää
kunnia, ja Engelein ään': Tul' shngeys tann.

36. O ijäistä yöt, O ijäistä mato,kuins
alati syöt o ijäistä sawu ja syngeht suurt',
D ijäisys joll' ei ol' lovpu eik juurt,O ijäi«
sys, ijäisys, nht olet sa tull' Juur kauhiar
mull!

37. Nyt shwyteen ratk', Mä kobdastans
waiwun, eik piinayi katk', Woi ruumin,
woi sielun woi jäsenet kaikk' Woi luuni,
sill autuuden hhljäisin waikk Se mull oli
tarjon, mun kuoleman tie, Nht helwettiin wie.

38. Jos haudallen käyt, Niin kyynelit
tutki nait kuoleman teit, Ia ajatell kostas
wiel synnisä woit, Tät' werista kosto ja hel-



wetin soit'/ KuinS kuulet mun kiljuwan, kyy-
neleill sä Jo parannust tee.

39. ,Täys tosi on se, long' ajatus usein
bänd helwettiin wie, Se wältta sen piinaan;
ja pyrki kuin woi, Sinu taiwahan iloon,
zong Jumala loi, Jok' ei tahdo koke tät'
liekki, se siel Käy elämän tiell.

40. Nyt syndinen suur, Pois käänny jo
kaikista synnistä juur: Jos et sinä kaikis ol'
elänyt niin Siin julkises mitäs: khll pitä-
wät kiin, Ne salaiset synnit, se turmellussuur, Kuin sinus on juur.

41. Kuin lEsuxes pois, Ain lhkka,kum
armon ja elämän tois, Kuin lEsuren we«
ren tääl tallan ja juo Ain wäarydenwettä,
kuin syndi se tuo, Ia pyhhttä pilkka, senosa on tuos, Juur helwetin suos.

4?. Se uflo on kuoll, 101 l waelda suru-
toin shndisell suoll, Waikk toiwo se taiwast,
niin kuoleman tie Händ kuitengin akift sitt
helwettiin wie, Kofi wiimeinen hetki käy
edes, se työ Sun helwettiin lyö.
, 43. Kofi kuoltuna käyt, Pois Jumalan
pelwost, ja mailman teit Ain kuljet, ja su-
rutöin elät kuins saat Niins noudatat syn-
di, ja menet ain maat', Sun Christitty ni-
mesi alla, se tie Sun helwettin wie.

44. Niin käänny nyt pois, Siit syndt-
sest elämäst, ettei se tois Sull ijäistä itku
ja parku, siis tääll Ain pelwolla ajatell' lop-
pusi pääll: Mutt jos et sä käänny, niin hir-
muinen yö Sun ylitzes lyö.

45. O tulinen yö, Kuin htimes poltta,
kuin shdämes syö, Kuin shwhteen lakkamat

upot»



Upotta ain, Siin ijäises fawus on pimeys
wain, Siel madot ja köpelit repiwät luut,

Kaikk jäsenet muut.
46. Ci janosta pääs, Täs surmawaswal»

kias ja polttawas sääs, Kuin jano on suu-
rin niin alta se jall, Se suuringin jano
wast alkapi siel; kast', mailman ystäwä, sor-mes, menn' sinn', Ia jähdyta niin.

47. Et jähdyttä woi, Sill' lähesty kuo-
buwa tuloa, se koi Se tulinen myrsty, sen
janoisin suun, Wiel tulella poltta, ja yti-
men muun, Inn' korwist ja silmist käy kipi-
nät, tas On kirous läs.

48. Et siunata saa, Siel suloista tai wast,
sä kirottu maa, Täys kirous helwetin liekis
on ain, Sä kiroilta kiroust liekitzit wain,
Siel ijäinen, ijäinen kiroilian työ, Sun
korwilles lyö.

49. Huud' hirmuinen ään', Ei sinä woi
buoku ei wäsy, sill hän Sen huokuwan tu-
lella hukutta kaikk, Sen wäshnen repi ain
uppoman, waikk Se parku, se huuta, ei ar-
mo siel tul, Ei laupeut kuul.

60. Sun liitos on kuol, kusns helwetin
sowinnos pidit, ei huol Se killuwa ruma,
waan pilkka sun wiel Ets seuraisit händä,
ja walhetta tääll, Ets hvljäisit totuden sa-
nan, ja wiel Sun helwetin teit.

61. Muut duomitut mhos, Sun toiwos
wiel pilkawat helwetin thös; Joit shnnisa
rakastit kauhiari näet, ne rewäise tules, ne
mvötansä weit, ain uppoman shwyteen, ijäi-ses hös, Sun hirmuises työs.
'52. Jos yhdengin wois Sun weljistans

taambaxi eroitta pois, Se olis jo kewiamb,
waan



waan et sä paas Niift ijäisist siteist tas tu-
lises sääs, Unn synnis, ynn pilkas, hnn
kiroust täyn, Sen olet siin löyn.

53. Etts pilkkaisit tääll', Wanhurstasten
retket, ja karsasti pääll' Ain katzoit niit
Sielui, kuin luopuisit pois, Siit' syndises
menost, kuin mailma sois, Kuin wäldit sun
teitäs: ja lumalas kiin Äin pysyisit niin.

54. Se pilkar' sull' käy, Ia ijäiser' ha-
piäx' eik lohdutust näy, Siell' Perkelen ilo
ja pilkka sull' on M, ijäinen itku, itz duo«
mittuin luon, Sun luulos sun ustos sun
helwettiin wei: Siis petores jäi.

55. Siin syndises ties, Jos pyysi ain
kulkee, ja olla siin mies; Sä kuoleman löy-
sit juurijäiset sull', Et loppu siin' löydä,
ei apua kuul', Ei henges siin lopu, ei kuole
fe koi Kuin helwetin toi.

56. Se löyhkä kuin käy, Itz helwetist h-
lös, jost ei loppu näy, Se puhalda kuumaan
benges ain kans, Sun henges, sun sielus
siel ain ollesans, Ei sammu se tuli, se tuli-
nen sää, Täys kuolema jää.

57. Jos tuhannen wuott' Siin tulessa
poldetais päiwät ja yöt, Eik' jo olis kyllä
suur kipu ja työ, Mutt' siell' joka hetki sull
tuhanner lyö, Ei lopu, ei lopu wiel' sittek'se koi Kuin ijäri woi.

68. Uh! wahingo suur, Kuin tule sun
ijaisell Sielulles juur; Ei mailman woitto
sield lunastaa woi, Ot' ajast' siis waari,
jong' Jumala soi, Ia kääny nyt shndinen
takaisin wiel', Tul kaidalle tiell'.

Matth.



Matth. 16: 26.
Mitä se autta ihmistä, jos han kaiken mail»

man woitta, ja sielullens saa rvahingon; Taik«
ka mitä anda ihminen Sieluns lunastuxexi.

1 Job. 2: 17.
Mailma kacoo, ja hänen himons: mutta jo«

ka teke Jumalan tahdon, se pz?sp »'iankaikkisesti.
Syr. 9: 17.

Ala mielistp jumalattoman aiwoituxiin: silla
ci he tule kostan hpwaxi, ei helwetingan asti.

Syr. 9: 39.
Mitä sinä ikänans teet, niin ajattele loppua

,'a niin ett sinä koffan spndiä tee.
Esai. 66: 24.

Ia heidän pita menemän ulos ja katzeleman
niiden ihmisten raatoja, jotka minua wasian
lväarin leit: sillä ei heidän matons pidä kuole<
man, eikä heidän tulens sammuman, jaheidän
pitä kaikille lihalle kauhistuxexi oleman.

Psalm. 49: 15.
He makawat helroetifä huin lambaat, kuole<

ma heitä kalma: ja heidän spkkäpxens pitä
Hukkuman: »a heidän täptp jäädä helmettiin.

Hes. 18: 30, 31, 32.
Sentähden käändäkat itzen, ja palaitkat kai-

kesta rvaarpdesian, ettet te langeis pahan tekon»
ne tähden. Heittäkät pois tpkön kaikki pliyekäp<
minen, »olla te rikkonet otetta /a tehkät teitten
uusi spdan, ,a uusi hengi: sillä miri pidäis tel»
dan kuoleman sinä Israelin huone: Sillä ei
minulla ole phtäkän ilo hänen kuolemaans jo«
ka kuole, sano HERra, HERra. Sentähden

käändäkat iyenne, niin te saatte elää.


