'

Mi UusiHengellinett

Wden Jumalan Lapsen Kw^
lemaan

walmistMest/ W«i vtMsilla ajalla/
Ge on:

Vhdestä totisesta kaandymisesta, totisesta

ja
harJumalisesta elackäkrrusti
joitus sydämellijen l)lösheran?isen jälkcn ynnä «iän
Waarin ottäinisesta, ia autuuden walikappalitteu oi'
kein kayttämlststä odoruxesta Isssuren tulema
sen K wiinieisen MloiiuM perän.
Niin >^ös>

eläwastä uffosta

>

ja

-

>

Koinen

Jumalattoman erosta tästä"
Mailmasta /

Joka Ruotzin kielestä on GuomG käatttz

ja enätty suruttomille warolmxe i; »olw^Wirm
nyt ynnä, tarpellist!, ylitz? katzomiscn jälken,
Pääsiäisen eVellä Wuonua 1749On prännin andanur

TURIISA, Prandätty Wnonna izäl.

Enstlnmäinm Wirsi.
W. k. AHy

sielun

nyt

kaikel mielel ic.

kaiken waiwan Aina waikiast wa<
>!U?E'lican.
u smullKlltzun
Aiolet. minun

wan oikiaan hamiman: Wer.lläs mun
Sanalws mun omistit > H ratit mun varanuu»
z,een > Armos kantzä tulit aupen.
2. Kuollun olin surkendis E)äuffos
Oman miclen
SurutoiNen sy min ties>
Armon walon yyljWn,
Ilman pelwot
El,'äuffö tänlni teki< Kuollen uston myötämäki.
3-Sinm! armös HEsu huusi: Mä <ny, käänny
syndinrn, Pacannuxen elo uusi Oi ftM aivaii
tarpeiiien: Ostan' rMn werellän,
qWali
lynöistn, Käänny, käänny niins <aat cia TaM
~

in'st>.ia sitten siellä.
tz Eamä äam/ lEsu rakäs, Käwi
.

,

läpi.slidis
mm: Niin myös tu-Lon/ joka
Herais
lös hirmuinen, Lain-kautta kauhiax S») M tuni
Elon autuus muldci puucckis, Oiedui
lun suti/ syndiin suutluis.
5. Hengen duoniio todistajsans EPäuffoil ilmöitii, löaarän hurstauden aisois> Alastoman ennW
ii, Määtän duomion itzcstän, los<i luolin walhji«

seew

'«en, Sutkeis Ulos hengen rootma, KUollep löysin

itzee oiwan.
s Tasa murhes, lEsu

jalo, Sinun Henges
walon,
EwangeliuMist
toi
löycajceni haäarmias
lvoisas, Uston kauna elämän, Togös armon istuimen/ Weresäs, o lEsu Chnste.' Usson kauna,
ilman estet.
7. Io!>a duomio waldetyxi Tulis, ja myös ka-

dotus, Elon auwus kohdatuxi, Kuollos ansios
lunastus; Sinne riensin murheisan', llsion halull
siinä saan Armon elon lEsuzlesa, Eläwäsä, uskon tlelä.
8 Täsä ludan latopeuras Löysi Sielun hunajat, Sinä, lEsu, olit teuras Edestämme:
Sinä saat ErywäiseU lambaan kiin, Olillensa ötit niin, Saatit laumaan ustowaistm, Elon annoit eläwaisen.
9. Sillä kofl mä haluisesti Armo täxin kerjä.

mään, lEsus synnin duomiost päästi, Tundon
rauhoitt' «lämään, Syndin' attnoj artzer mull,

Werens woimon andoi tull' Sydänieni puhdistu-

xex, Elon uuden rakennuxeji.
lo.Tämä tundui armo suuri Galos/ atmott
tlämäs, Ustos, tunnon rauhas suuri, Lewon löyt-

tins sydwes,lEsuxes: Ei mailmas'
synniS
kawalas; lEsus rackaudell täytti Sydämen,

mmon näytti.

.

n. Sondein

sitet kaicki katkeis. Mapaar pääsin haawo,sas, Epäuskon orius tatkeis, Henaen

«tz stilomen: Henges huudan Abba chsä RalEsu
kas lEsu ufföo lisä!
wjrkois

'

12.

wya,

"

?Esu, anna sydämeni. Sinun lygös wal,

Selso

edefäni Mastan HERrandUo.
mis

miota; Sinun Weres Sowinnos Löytä Sielu
«landons, Sydän elä ujkos aiwan Weres woi»
mast tiellä Taiwan.
13. Mutt' nyt lEsu heickouden, Mua tiellä
peljältä, Ei mun oman surkeuden, Minu tuffist
säilytä; lEsu siis mua auttele, Armosas ain saattele, anna woima, tue, wahwist, Werelläs am

pese, puhdist!

14 Sinun halduus annan Sielun, Sinull uh<
ran sydämen, Sinull taitun, tahton mielen, Ia
kaick ruumin jäsenen, Silmän, korwan, kielen,
M, Weres ansioll on sinun, Käten, jalkan,
kaicki huomaas Jätän lEju, hengen suomas»
is.P»hit', ervit'kaicki kaikis. Tiestä jumalaa
tomain Henges woimall wahwist, waikur, Kaima
tiet ett' kuljen ain, joka saatta elämään Ahtaan
portin läpitzen, Että HENraa taidan palwell',
Kewäll', suwell, syM, talwell.
16. Joka päiwä, joka hettt, Hengls ja myös
totudes, walttää epäuston retle, Won tiesä eläwäs, Eläwätä Jumalat Palwelisin lackamat, Taäl»
lä en'st ja sittel» siellä, Koffa woilo kuolion niele.
17- HERran nimee sydamesän Aut' eit' aina
pyhitän, HERran
usion tiesä Rakastan:
ja petoren Wäldän pahan mailman,Pahen«uxen
kauhian: Sanas walon jalkain eteen Wahwist,
niin en pelkä ketän.
18. Vanhemmat niin kunnias pidän, Julmaa
sisuu waldän myös, Kantzakäymist hyljän niiden,
Iotk« kulke synnin yös, Walistettu armollas; Awullas mu wahwist taas Lihan saastaistma w««
ftan. Werelläs mun olet ostan.
19. Wääräst kalust, elaturest. Mua lEsu war,

sanaa

jele, Pahain himoin liikmuxet Tukautta, Suojele
):(3

Wil-

Wllplttomas
Laupiuden

uffon ties, Anna uffon

Hywi töitä kasivatella.

Walhen siteet kaicki kätkais, ustos rackaudes, myös,, Toiwos, »uheispois ain ratkaisKäy,»
töxis ja ,tze työs. Määrät todistuxet est Minun
suusan, pitämäst, Tmudes ja raHas jalos, Anna
2Q.

Mjnust bengetz walös!

2i.Kaickein himom riettaudest, Puhdist lEsu!
Werelläs, Anna elo wastaudest! Uudistelus sydälMs, Hengellinen waiwamen, Sinuld armo ehi>
ven: IECU, IESU, minu. auta, Sinun
lin Kuollos kautta!
22. Minun alkan ombi ta«ki, Kuin vx nuoli
lendäwä-. Kossa kyollo, rinnat särky, Suojel uffon
elamaq'. lEsu S>nun Haawoisas, Tu> sulas ar«
mosa?, Weres puhd''stu/es aiwan, Tahdon kultee tietä Taiwaaiu
'"

--^

23.1W1s elon kuolloo,wastan, lEsus annlm»
Zstuin un: Niinkuin saanet olen. Kasien, Niin nyt
Hmges hMitkon, En' siin liitos waellan, Kastm
woiman osotan, Uudes luonnos, uudes mieles-,
Uudes sydämeS, ja kieles!
24. Että Cinu, Jumal! kiitän, Armon kaut'

IGsuren,. Uffon kautta itzen liitän Sinus, IE»
elämän, Sanas woiman autudex, Wastian
o«n sulojsex HERran. Ehwllista halaan Sydäm<

ta

su,

<

yt

stän perän palaan,

25 Halaan
ta nawitzen, Ei

Weres, jalken, Wos si«,
siss'sielun'kuole nälkän,
saa uuw>! elämän.Syndein
Joka tundu sydömmes, Uu«
ties,
distemx uffon
andex saamiseni, Tm,honi pubdifiuxexi.
26. Täsa HERran Ehtollifts, Mastoin kiusau,
ViH,MMss Woimaa lEsus W,Terwen jo saan

nautita, Sielun wirrvolmeri, Rilckan wahwistm
usxexi Pyyär. Templix lEfuMe,
komille.
27. Kuin on lEsus aIM elon Eläiscln ja kuol,
lesan, Niin ma ajaan merta meluon, HywaS
turwas
sitt akist kuolema Minu ta,da
saawutta, Kuin on lEsus saawutettu, Uffon e>
los,

omistettu.

28.IEsu Sinun, tulemises Halaan, toiwon, o»
dotan; Ikäwöltzen usion tiesa, Illnoituxes raka»
sian: lEsu tule! joudu jo, ustowilles apu tuo:
Minä tulen lEsus sanoo, Uffowaistt. IEW jano». Amen».

Toinen Wirsi..
Ruotzinlielintngin: eli
Far wal w«rld,,far wäl lc».

Meisatan kuin

kcka:

M»! h DWmiot! jo täys, Mun Satanan orjan

Jumal nyt löys: Se ijainen kosto on
käteeni tull, Kuin ell isan enen am uhat»
pclan ymb.äri, lyö,
tm WM; Nyt. Helwetin
O ijainen yö!
täynans käyn
2. Mä kirottu, nain. Nyt
yklwettiln päin, Mun pukun ja paitan täys. kiro»
ust lie, MunMelun ja ruumin kaick kirous
Sst KorkiamMn Laki mun Hroili kai<L, W muu»

OW

jo

taiclH

M, taick,
3. Ma. matoW

koi, lot' kalwane? repiwä
mikä
rlndani alati syö? Mik" y»
Oho!
wa
poltta?
times
mik' korwille lyö? Mun kalwawa tunt
do,n nyt lMsiF.woi, woi! Mä mato
koi>
4. Nyt

4. Nyt

waadllan wiel Mä Duomarmelem, M
kuuluoi t 'äl, Bnsunat kaick pauhawan: syrdinen
läy.Oho! eipä kusan mull apua näy; Kaick' metiset syndmi seura, ja niin Am pitäwgt kun.
5. Mä Perkelen myös. Täys asumasta M ioMtzes lyös,En humalat palwell en totellut waick
kyll tksin: nyt temmatan kaick Mun
Wä
«t«n, ma palwelm kuldaa, eng' huol', Waick y»
zism kuoll'.
6.Mun itzem paäll Mä luotin, ja palwslin wa,
haani tääll, En lum laan iklnans turwata tain,
Mun omahan woimaam turwaisin ain, En lu<
znalat peijan, en rakastan. en M»ös totella tien.
7. En lAsusta, myös Mä etzhHt puolengan sydämen työs: Mun syndin' mull rackambi oli kuin
kyll taisin ma
Hän: MM' mainita
suus, Waick
mainittin
Nimen,
se
Sen Pchämman
sydän oi?«nuus.
8. Mä kaupitzin ain Mun sydämmen mhanneill
PerkMl, waan Jo nyt se on ostettu, jo nyr on
portin; ei muilla ol'syyt. Nyt
vwat ne tuhannen helberis M; Woi! sydammyyt,

'tz awaisin

«nen wiel.

Se kiroilia sudan, kuin
lewon on töyn, Siin' kiroilian myrkys, ett' kieleni päall, Ain lewitin ru:nia heligiä sicll, Nliil
Kasteeni liiton pois kielsin juur.; fuus, Jok' rnmia huus.
io. Niin Sabdathin myös Wei juopumus Motäns; mun weljeeni wiis, Nr ynnä mun ka?
zbi.t,tääräisit niin, Ett' Miinasta röylMlnu yölläkin siin; Wiinpikarit, kannut/ M yhteen meill
soitt' Niin paljon kuin Mtt.
3.0! kiuckua

täyn

>

san

ii.

Ms

li. Ma juomari ma,IoII Miinasta usein ol
knmana pää, Jok' aiman huusin: mun Sieluni
juo, Ann' Pikiin kulkee: Nyt Perkele tuo, Mull
tulesta p lawan maljan, saas tääld; Ei kukan

juo päald.
kukan jno paald, Mun täyty juod wiimcisengin ropongin sield. Ei anna mull kukan
m)t pisaraa Wett', Jok' lahdyräis kielen, katz
tulista kätt', Wiel tarjoo ruma: jo käteni wei;

ni jäi.
syndinen
Mä
13.

Kaick

il,

se

suur, Kuin Eroilin Isäni,

Ia sydämmes usein, heit tapoin ja
paljon paha kuin ikänäns woin,
niin
soin. Heili
karwaa
mä
Mond'
harmax HM surusta tein, Siis
Äitini junr,

mä näin.
Mä
heili, Siel olin, ja wäelsin
»4.
teill,Eng'
totellut lMä: nyt täytypi klll!ll',
nisien
jolt
totell',
ennen en olisi luuli', Sieli nisin iIa
min, Nyt kynsiä iuur, Niin kosto on suur.
15. Mä pttoen k»ns, Kuin raatelin lambat, Ei
heidän oli syyns, Nlld köyhild mä keritzin willat
kaick
Waick wuodmit kyynelit,M' en uot
kyynelet
kmmieue Sieluni pääll, Kaick
sois; Ne
kuumenee tääll.
i6,Kuing ahneus sai mun ylitzen wallan, Eng
ibmäns wai?)?ä ollut, ain waadein ia riidoin kun»
woin, lulk' kövhäin weristä hikce ma join, Nyt
waachi lääll. Kuin millaikosto sen mitan

purtan

s»n«

sin siell.

kaluni kaick, Kaick kulda ja kupar'
kuin kokoisin, waick Siel ääneti makais, nyihuutapi niin. Ia soima mun warkax'; pid' warkaa«
sta kiin: Nim huum peto kuin ennen ol' wai,
17. Mun

Jo

nyt

äänen jai.

se

).(5

,8.

Wiel'

lB.Wl'el' ylpeytt eäyn, Mä olin,: sill itzeeni

korjaxi löin, Vun pukuni silkis, jos, wocn, kaick
Nyt Satanan sahrat mun sydammen wiils.
kiils.kijldäwä
prameus sydämmen pääll'. Nyt pok
Se

Hetan tääll.
19.. Mun hulildeni pääli', Kyykärnietten n,yr<ky,
wuos haikiast si»!!!', Täyn walhe l', ja petosi' ja
panetust suun Ain löyitiin; nyt Suanas rundele
lu>ln, nyt walheum isä mun perei, ja sääti', Sen.
'

tod.ri jqttV
20. Kuing' miel?!lan wi<l', Ma kum.arsin port<
too, ja palwelin. siei!',Hand yöyrcst, ja himoisan,.
andelin suut' Sm ftqstajsell kädell.', kuili kuitengin mum Ain'litsustans, palwelit,. jok'ristiupuus.

Mun cdestau buus.
21.

Se himon

on

näm Mull anvan jo

ja, kackerar käyii; NM! woi
sion sain,, Ge tu!)>,nstn luZun on hirmuisin ain:
Nyt weristt
silniistän kap., Eik lohdu».

tyst' növ.

,

Ei surkuni M,, Ei, sydämmrn pchminn',
waick
Ax surusa näändywa
Sielu
kerjää suld laupeutt
vll maaß, Iy
Nyt Jumal sen nosti kuin polweni pott', Mun sy».
wyteen sotk'«,
2Z. Mä petoon Uiel, MM kitan sen köyhim<
man tawaran
Mi?nd orwoi ma lpäjyin,, ia
wci,
luin
kocka pois kyusis, i iin wäähywydelf
22.

rytta

tein Ma

sain,,ltz
24. Mä

juonis,

M

mum

waiy.clen mu,long walheista ssowen»
sydän
dni
kuin iim, En wäarlsä waloift panrri
p,mn',Dht'rassaa, waan Sieluy, ci sna mu!l'
«in. Nyt takaisin pcrkel', waan
kaupan paalt
Wie ruumini wiel.
25,. MH

sen

NH. Mä Mwelten paä, Kuin wchaM tiusi,
Wn, kuin rajuinm sää, Gil'siliniNän murhaisin,
milma humalan Mäwäx laus',
tuin oli
sydän
tylyii:en
nyt purkan eip' om' Waick
S«
/

sywä on ham'.
26. Mä synnistän tänn', Pois temmatan luk«
kiin; kyll ansaitzenscn, Maa lewittä kitans,a we»
risen suuns,la surkiast mun nielee ain pohjatöin
kuuns, Katz syngia sywyys' sitt' itzms lyö auf',
Mu wastau ma ymct^.
27. Ma wapijen kajck',
muistan kuing kuormoni
aik)En
mun
Jumalan,
lui
armosta lvtell
eng' pyyn'/ Itz autuuttan hakee; mun oman ol">
syyn. Sen ylitz kuin muwoi, lot' itkisin nyt,
mun wihani sytt'.
28.Ky.li' klMelit' wuot'Mun silmän mailtnan,
tvaan ei synml» suot'/ Sit' enammill, surin., jos
koira muld tuo!'. Kuin 'lEsuxen kuolio, Sm' m
minä huol'. Ei» murhett' mä tunnostan' pttän',
nyt wicl' Auk' haawat »n M
2y. Mä paistetaan, tcläll', Nyt ijäj/es walkias,
kyykärmetten paall.' MM ymbärin kiehu kaick'
myös, Ig tulisi!!' pihdeill' se heid >n on
Perkelet
lyöns. Mun sydammen, repiwat pienex; oho.' Ei
ltzpuckan jo.
30. Nyt uppowat mm Mlm jäsettei, tuliseen
wirtaan, ja siin AM waipliwat lywald, ei poh<
ja eik MM' Täs löytä; o.! sywys kuin Sieluni
sa't, Ma' häi!»m kuin, kekäle tules, waan
Mä
"

>

han.,
sa.nmu kuinoppeiii
mä

sen.

Kuin ennen m totellut,
opt nyt minusta läll.
Vppi;m.!tgnn O!
Ett onneloin osa on witzingin Hall, Kuin Jumalaa
Mq ja.lihansa tyht/ Ain leurapi mpöt°

32.

M

32. Nyt autuuden port' On mull Mni
sun sort', Muut sisälle omuuden portista
käy, Ei mull enä muuta kuin julnlistuis uäy, Q
että mull «älill' wiel olis yx hetk', Käyd' autuu»

se surma

hm retk'.

zz.Mä huudan jos woin, Mä huudos ja pa<
rus nut pakahm' koin: Te wuoret ja kuckulat,

laugttkan päall
tuliset aallot kuin. lajnehtitt' taäl,
ja kätkekäc puis, Jos ijäri wois.
päällen
Te lanMkM
kätky.
Woi, woi, Muu täyty käyd'
34. En
<des ma toucka ja koi, Iott" jajencs ryffy mm
wumijan; sill' Mä täytin kajck synnit kuin So,
doma, niill Ma sidotan, satauas litttajan lie, Jo

helwettiin wie.

35. Nyt hywästi jää, Sek' Jumal, ett armo
<tt suloinen faä,läa taiwas, jäawalkeus, Enge<
lit myös,, Jää Abrahaiwn helmat,, täs hirmuiftch
työs, Ia autuus, jää kunnia, ja Engelein ään':

Tul' smgeys. Mu..

36.0 itäistä yör, O ijäistä mato, kuins al<m
syöt o ijäistä sawu ia songeyt suurt', O ijäisys joll
ei ol' loppu eik '.uurt, O ijäisys, i!Hist>s, nyt oler
luur kauhiax mull!
sä lul!'Nyt
smvuteen ratk', Mä kohdcistans wai37.
lvun,eik piinapi
Woi ruuniin, woi sielua
jäsenet
kmck'
Woi
luuni,
woi
sill aucuudm hytjäitarjon,
waick
Se
inull
mun kuoleman tte>
sin
oli

Nyt helwetizn wie',
38- Jos haudallen käyt, Niin kynelil tuiki näit klio»
leman teit, Ia ajatell kostas wiel syuuisl
Kät' werista kosto ja helwmn soitt'/ Kuills kuulet
r uii.kiljuwan, kynelull sä Jo parmmust tee.
;y. Täys tosi on se, long' ajatlis usein hand
h,!l?eUlin wie, Se wälttä stn piinaan; ja pylkikum

woi,

Mj, Sinu taiwchan ilöoN, joNS humala toi, Jok'
«i tahdo koke tät' liecki, st siel Kay elailUn ciell.
4Q. Nyt

syndinen suut, Poio käänny jo kaiki»

iuur-.los et smäkil'is o' elänyt NiiN
sta synnistä
Siin julkises mitäs: koll pitämät kin, N' salai»
set synNit, st turmellus sUur, Ku insinu? on juUr.
kuin armo,
41.Kmn lEsmes pois, 3lin
ja elämön lois, Kuin lEstiren wer»N mäl tallan
ja juo Ain waaryden röetti/ km»l jyndi st tuo,
Ia pyhytca pilcka, ftN osa on :uos, luur hclwei
lin suos,
42. Se Usso on kuoll,
waelbä surutöin
syudisell jUoll, Hiaick toiwo se taiwast, nim kud»
leman ne Hänb kuitengin ukist sitt helwettiiu wie,
Koff wiiineinen hetki kny edes, se iyö Gun hel«
wtttiin I»>ö.,
4;. Koff kuollutta käyt, Pois Jumalan pelwost,

ja majtman teit Ain kuti«t, ja surutöin elät kuins
saat Niins noudatat syndi, «a menet ain maat',
Sun Christitty Nimesi alla, se tie Sun hclwettin wie.
44. Niiu käann" uyt pM, Siit syndifest elatnäst, ettei tois Sull ijäistä itku m parku, siis
tääll Ain pelwolla aiattll' loppusi paall: Glutt fos
tt la käänny, nim hirmuimn !iö Sun ytitzes lyö.
45-D mtiNen yö, Kuin ytimcs poltta,kU!nsydames syö, Kuin sywyteen lackamal Upotta ain,
Siin iiäjses lawus on pimeos wa in, Siel madot
jaköuelit repiwät luut,
,'äsene^muUt.

se

46 Et janosta Ms, Täs surmawas walkias
ja polttawas saas, Kun jano rn suurin niin alka ,
ft jäN, Se suucingin »ano wast alkapi siel: oh',
mailman ystäwä,, sormes, mcntt' sinn'/ Ia jäh<
dyta niin.
47- tE

iähdytta woi, Sill' lähesty kuohuwa mldä j
myrsty, sen janoisin suun,Wiel
koi,
se Se tulinen ytimen
mmm, <Znn' korwist ja
poltta,
tulella
ia
käy kipinät, täs j)n
las.
4B. Et siunaca saa. Siel siiloista taswast', sa
kirottu maa-, Täys kiron? hclwerin liek<ö on ain,
Eä kiroilla kiroust licNtzit wain, Siel ijäinen/ ijäinm kimilian työ, Sun korwilles lyö.
49. Huud' hirmu.nen äau'. Ei sinä woi huoku
'N w .sy, sill hi'n Sen huokunenwlella hukutta kaick,
Sen wäsyuen «pj ai,i uppömon, waick Se parku,
se huuw ei armo siel tul, Ei laupem kuul.
52.Sun liitos on kuol, kuins helwetin sowinms pidit, ci
sun wielEls ftliraisit hanöa> iäwa!h?itatäall,E'ts
hl)lj>'lsit tomden sanon, !a weit Sun HMenntxlt.
5 i-MuUt duömiMt.yiyös, <Kun toiwos roielpilka»
wat helwetin työs; loic jVnniia rakastit kauhiaxi
näet, ne reväise tUles, ne myötäU, weit, mn uppomaN sywytcen)
vös, Sun hirmuis s t,^ös,
yhdcng!n
wois/Sun
52.10s
weliistän' iaambajci
iroitta pois, Se o!is >o kcw-amd, wac,n et sä päcs
NlistijMst stteist tas tilli 5 Yn,, ftnus, ynn
pilckas, ynn kiroust täyn, S i, olet siin löyn.
s).Etts pilckaisit c äll', Wan urstasten
jä karsasti päälle Ain kt-oit Uift Si lui, kuitt
luopuisit pois> Siit' shndisst menost win mailma sois, Fvili» wclldit sun teitäsi ja IMalas kiin
lin PysWt niin.
54.5e pilkax' sull'k'y,la ijäiftx'
löhduiust näy, Siell' Perkelm ilo :a pilcka sull'
on W, ijäinm itku, itz duomiltUin luon) Surr
luulos
ustos stm helMttiin wei; Siis peto,
.
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Mjöi<

sun

ss.SM'

ain kulkee, ia
olla slln mies; Sä kuoleman löysic ,uur iMt su!>',
Et loppuu siin' löydä, ei apua kuul', Ei henges
siin lopu, ei kuole le koi Kuin helvetin iou
56. Se löyhkä kuin käo, Ih helwei st ylös,
jost ei loppuu näy,, Se puhalda kitumaan hen,
ges ain kans, Sun hengee>
sielus fiel ain
ollesans, E> jamM tuli, tulinen sää. Täys
kuolema jää.
57. Jos tuhannen wiiolt' Sin tules si
tajs
ja yöt< Eik' jo olls kyllä stiur kivu lä
työ> Mutt' sicll' joka heikl siili uhann x lyö. Ei
lopu, ei lopU wiel',!sittek' <e koi
iiaxi woi..
58. Ah! wah-ngö suur, Ku-n tule sun ijäijcll
SieMes juur; Ei mailmqn woitw sield lunastaa
woi, Ot' a!ast'.siis waar',« iong' lumota <oi,
Ia kääny nyc syndinett tqkaisin wies> Tlll kai'

55-Siin' syndihs ties. Jos pyysi

se

se

sun

..

dalle tiellä

Match, 16: 26.
jos hän kaiken
Mitä se äutta
mailman tvoirra, jä sielulleiw sää rvahingon?
Taicka mitä anda ihnunen Sieluns lunastul.

Mailmä katoo

ta joka tete
janraickisestz

Zllä
silla ei

Jumalan

mielisty
he tule

gän asti^

Ntirä sinä

pua ja niin et

Jos). 25 i 7.
ja hänen

>

Svr.

himons:

mut-

tahvon, st pysy K

9: 17.

jumalattoman

kostan

aiwoicuxiin:

ei

hetwetuß

Syr- 9: 39.

Mnäns teet, imtt ajattele lo'p<

sinä kostan svndiä ree.

Esa,. 65:24.
pitä tNeNeinän ulos ja''. kayeKs
man niiden ihmisten racitöja, jotka minuci
wastan iväärin reic: sillä ei heidän Matons
pidä kuoleman, eikä heidän tulens sammuwa,y ja heidän picä raitllle lihalle kaubistw
xexi oleman.
Psalm. 49'-N.
He makawät helrverisä kuin lambaat> kuolema heitä kalwa: ja heidän öyckäyxeNs pitä
hllckunwn: ja heidän täyty jäädä helwettiin.
Hes.,lB: 39, zi,z2.
Gentähdcn kääydäkät i?,en, ja palaitkat
ettet te langeis pahan
kaikesta
tekonne tähden. Heittäkäc pois tykon kaicki
jolla te rickoncc otetta ja
kät teillen liusi sydän, ja Uusi henyi: sillä tehi
mi>
xi pidäis teidän kuoleman sinä Israclin hil«j
ne? Sillä ei Minulla ole yhcäkän ilo hänen
kuolemäans joka kuolle, sano HERta,
ra. Sentähden täändäkät iycnne/ njin
te saatte elää<

Ia heidän

.

