
Kaxi Uutta
Hengellistä

Wlrttil,
Mailman lasten surkiasta sokeudesta,

Ia
HGRran Lasten turwaallisesta luot-

tamisesta, heidän Lunastajansa päälle,
jumalattomain kiukkua wastaan.

Ensimmäinen:
Surkiat ajat meill' owat totta, )e.

W/ k. Iloitkaat te Jumalan lapset, :c.

Toinen:
Sielut kuin kuljette helwetin tietä, )c.

W. k. Ms' kosto päiwä taiwaasa määrätty
lienee, :c.

OULUSA, IZ2B.
Präntätty Chr. Ev. Barckin tykönä. .





Ensimmäinen Wirfi.
W. k. Iloitkaat te Jumalan lapset, ic.

ajat meill' owat totta, Sen me,sen me, WMsti hawaita saamm';
Saatana joukkons kans tahtopi ottaa
Woiton, woiton, Vmbäri koko tain maan!
Uflo ja rakkaus lakastuu täällä, Eikarmon,
lapset saa rauhasa elä, Perkelen joukko
heit' ahdista, Mutta kyll lEsuskin wah-
wista, Ei ol' hätää, lEsus elää. Seiso-
tat rohkeina te joill on usto, Eipä teit'
wahingoit suuringan tusta, longa teill'
andapi mailma: Ilosta huutkaat, lEsu-res rohkiat: Wiholliset ei meitä woit'.

2. Saatanall ombi nyt suur hätä tasis,
Tietä, tietä Wahän aikaa olewan, Jouk-
kons kans efläpi niin ettei pääsis Kengän,
kengän lEsusta seuramahan: Sen pyhän
opin hän turhari tekee, Kusa nyt hawaitan
jumalist wäkee Kohta heist' wäarin tääll'
duomitan, Kuiteng' he HERrald' wahwi-stetan, Ettei lakka, Weren sakka. Seiso,
kat rohkeina te joill lc.

s.



3. Mailma wiha ja wainofti meitä,
Waan ei, waem ei, lEsus myös unhohda
meit': Kiukus he juoxewat helwetin tietä
Pois se, pois se, Että me seuraisimm'
heit'. Kiitos ja kunnia Jumalan olkon,
Hän on niit herättän suuren jo joukon Jot-
ka nyt, uskolla rohkiall, Tallawat perkelen
jalkains all' Halleluja, halleluja Walitut
walitut te joill' on usko Älkat te peljätkö
mailman tustaa, lEsus on kuin woiton
ott'. Kiittakät siis lEsusta päiwät ja
yöt.

4. lEsus kyll' wahwista omians ai-
na, Waikk'tääll waitt'tääll Mailma
pilkkaapi meit', Wihdoin hän pilkkaajat
helwettiin paina. Ia näin ja näin
Sitt puhuttelepi heit': Paetkat minust te
perkelen lapset Chk' kallill' werellän'
olette ostett'. Kuitengin helwetti nielle
nyt teit'; Kohta sitt' saatana talutta
heit', Kosk he täällä, Ylpiäst' elää. Sil-
loin he Heitetän tulisen järween, Kuin
armottomat tääll' oluvat meillen Waikka
me rakkautt', osotim' heill': Siell' on
itku, Huuto, parku, Kirouret, kiukkuja
woi.

5. Silloin wanhurstat wast' suu-
rella kunniall', Seisoo seisoo Wastan
wainojitans lotk' silloin katumat wai-
kiall', waiwall', Endist', endist', Kiroi-
lun hulluhuttans. O! kuinga mietim-
me tallin sen ajan, long'edest'saamme-

nyt



nyt helwetis majan, Mixi me olim, per-
kelen teura, Pilkkasim, ain pyhäin seuraa,
Kuin saa taiwan, Waan me waiwan:
Mixi me mailmas ollesam' wielä, Pi-
dim' heit' pilkkana; nauruna siellä,
Ia en itzeem' tundeneet; Duomar suut-tui, Armo puuttui, Helwetin suu aukeni
meill'.

6. Meit' he nyt hulluxi huutamat
puuflas, Mutta, mutta Katzos kuing'
lopulda käy Kosta he seisowat helwe-
tin tuflas, EM, eikö Heille sitt toisin
jo näy, Hullut ne owat kuin
le itzens Armons pois tuhlawat wetä-
wät päällens, Helwetin waiwan kau-
hian kiwun, Kuumasa liekis walitus
itkun, Woi, woi outoo, Surkeet muo-
too. Nyt te kyll' olette rörMt ja roh-
kiat, Mielestann' uljaat ja wahwat ja
wiisat; Kuitengin wiiweiseld' sanotte!
Me tott' hullut! Hulludena pidimme tai-
wahan tien.

7. Woi teitä surkiat mailman lap-
set! Mix' te mix' te Jumalan hyljäi-
lette? Perkelen, pauloisa olette rohkeet,
Ia niin, ja niin, Aikanne kulutatte.
Tall' tawall' hyljätte iloisen taiwaan,
Itzenne syöxette helwetin waiwaan, Ia
ette kuitengaan luule niin, Suruttomudesa
pysytt' kiin'. Aika tule, aika tule, Ett'maasa kansalle ahdistus lange. Pelwosta
täytypi kuiwettu sangen, Ihmistt.duomwn

wai-



waiwoisa, Silloin te kans, Niiden seas,
Kiroilette itziänne.

8. Wuoria huudatte langeman pääl-
lenn, Woi woi, woi woi, Kauheeta
hulluutta wiel': Jos ette tul' jumalisu-
den tielle, Niin teit' niin teit' Perkele
hukutta siell'; Me jumaliset waan sei-somme rohkian', Silla me olemme
ottan' tien oikian, Kost' emme seuran-
net ennen teit'. Taiwaas kirkkaan', Dn-
nest rikkaan', Kauheest' te hämmästyn'
mailman lapset! Aututta jot' ette ustoa
tainnet, Täällä wiel' yhdesä eläisänn',
Kylis, huoneis, kaikis kois. Autuat ne
jumaliset!

9. Kyll' HERra wi§isti tuleepi wii-
mein,, noutaan, noutaan Dmians koti-ansa. Silloin kaikk' yhdesä joukosa men-
nän, Pyhät hmstat, O minga rie-
mun he saa! Kost' lEsus asetta oikiall'
kädell', Ia itze huutaapi korkiall' aänell':
Isäm siunatut tulkat tann'! Kyll' te jo
kärseitte eläisänn' Ahdistusta, Pilkkaa,
tuskaa; Waan eipä se wahingoittanut
teitä, Mä edestänne itz' kärsein myös
näitä, Jopa nyt taiwas aukeni noin.
Muistakat niit', Iloillat siit' Lunastajar
ett tulin teill'.

10. Joudu ja riennä io lEsu Chrisd
rakas! Lopet', lopet' Mailman pahuus
kaikk' tääll', Pyhäs ne huMawnt jokait-

stö



seö paikas, Tahto tahto Tykönäs asuasiellä. Sinneppä minäkin kerran myös
tulen, Waikka wiel? milläkin tawalla
kuolen, Kuitengin kirkastett', nostesan',
Weisata häisa saan karitsan, Halleluja,
halleluja. Wahwifta >ZEsu waan loppuni
asti, Dpet' ain', sotimaan taitawammasti,
Sitte mä lähden juur' rohkiast'. Eng'
pelk' kuolloo, lEsus elo, Waikka waipuis
taiwas ja maa.

Toinen Wirsi.
W. t. Yx' kosto-päiwä taiwasa määrät-

ty liene, :c.
t. Sielut kuin kuljette helwetin tietä,

Jo! tatzokat kuitengin eteenne waan, Kuin
olette lEsureft' ollehet ulkon, Ia tallan-
net werensä jalkainne all', Ah wälttäkat
tääll', Taikk' ijat saatt' siell', Maat' hel-wetin liekisä kärmetten pääll'.

2. Ei Jumal' armahda HERraHERra huutawia, Waan hänen tahton-sa seurawia Ei hän anna itziäns pilkatakauwan, Waan syöre menemään kado-
tureen. Ia siellä he saa, ain nautita,
Wttä etzikko-ajallans' etzitthä.
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3. Woi teitä mailman maatuneet
marrat, Kuin ette. helwetin tulta karta;
Kofl' ette nyt taistele wiinamäes, Ett'
suinkaan saa weisat' myös karitzan hais,
Kusa taisteliat, Ain' saawat weisat', Ia
juopua autuuden mehusta.

4. Woi teitä! Mailman hekumas' te
riehutt', Ia ette siis ymmärrä synnin
nieluu: Te olette itzenne kuolettaneet kurjat,
Ia lEsuxen armon pois hyljänneet: Ia
niitäkin niin, Estää pyydätte, lotk' lEsu-xes rippuwat päiwät ja yöt.

5. Woi Ehristillisyden woiman pois
kieltäjät! long' warjos te kuljette kado-
tuxen tiet' Nimi teill' ombi nyt Christithn
totta; Mutt' ette huol' waaria siitä ottaa,
Kuing lEsus sais, Isän ja Hengen kans
Ain asua ja lewätä ja hallita teis.

6. Ah sieluiset andllkat teitänne no-
staa, Nyt synnin ja kuoleman pahasta
suost': Kofl' lEsus teit' koltutta ottakat
waari, Ia andakat armonsa saada siaa;
Kuin johdattaa wlel', Pois helwetin tielt',
Ett' lEsuxes kulkemaan autuuden tiell'.


