
M Hengellinen Wirsi,
Tämän suruttoman mailman pchudesta j,i syimeistä,

loca cnnen tätä on Plandätty W. ,706;

nyt HaalulliDe Sieluille hyööytyxcxi,
Rackaudesta

Wassundesta Z?l6spanou fa o/ettn N7. 17^.

W. c, Christus ja Apostolit aiccmans lc.

paatlem armias Jumala!
Tau' jurun ajalla, Cuin olet
tu!cw,i Tuomiolle, Tekemään loppuu 'D Maxamaan calch palcka ma-

ilmalle.
2. Jopa nyt edes caick' tulewat, Cuin pyhät

Kirjat puhumat, Jumaliset juur mlkis>.sia, luo,
tuin cmckein yhttisestä/ Toiwowat lcxp-. to-
tisesta.z. Jos Ta?was ja Pilwet ftis taittua, Aurin-
Zo, Euu, Tähdet alasastua, Wcdet caicki me-
ren muutlua, Caltt ia Linnut puuttua: Jo, jH
tahdoisit tääwa suuttua.

4. Taintähden he tott tämän tekisit, Ettei ma-
Aman pabuutt' näkisi, Synnei suur'! ain enäne-
wän., Wanhurscaita wiel wähenewan, Oikiast
Afcost pois puuttuman.

s. Jumalattomat nopiast jucxewat, Itzens ca-
dotm.en soörewat. Ei he hclwetist hurlickan, Elk'. -

.

maxo mitään luulMll Oleman, taick' Tuomiot''-
Mlewssn..

6. Ah!



6. Ah! Sodoman synnit cauhiat, Cansain seas
am pauhawat, Jumalan Sanaa ja Saarnana,
Mailma waan pilckana pitä! Tule jo Duomioll'
lESU CHrist.

7. Nyt wannowat täall'wanhat, nuoret, Mie-
het, waimvt, pienet ja suuret, Pirun huoman he
itzens andawat, Cadotuxen nä»n päallens canda-
wat! Tule jo Duomioll' lEsu Christ.

8. Catz kirous, stdatus cauhiast Cuuluu hei,
dön suustans hailiasi; Pirun jäseniri ja onuri
Cutzuwat lähimmäist julmasti! Tule jo Duomiol
lEsu Christ.

9. lEsuren Nimee sitä suloista, Sielun woi-
dett' sangen iloista, Ei kilwan täq»' coscan kiite-
tä, Eikä yliaicaa ylistetä! Tule jo Duomioll lE-su Christ.

10. Noidat ja welhot wiettelewat, lumali-si juonittelemat, HERran Sanasi" saisit luopu,
maan, Pirun petorijn suostumaan! Tule jo duo-
mioll lEsu Christ.

11. Sabbathin Päiwät Pyhät ricotan, Työt
suuret silloin eteen otetaan; Matta maalia, me»
rellä aljetaan, Taick' laistudes cotona maatahan!
Tule jo Duomioll' lEsu Christ.

12. Isä, Poica, Hti ja Tytär, Kessenans wi-
hasa elä pyytä, Cateus canloia yallitze, Naburit,
ten waihell' myös wallitze! Tule jo duomioll IAsu Christ.

13. Eorco-rahasta cowin coreillan, Rickauden
tähden myös rijdellän; Wanhemmille cunniat' ei
näytet', Eikä jumalisesi coscan käytet'! Tule jo
Duomioll' lEsu Christ.

14. Rackaus se on jo ranwennut, Laupius cans
PO-



poies lauwennut, Ystäwat wanhat ylönannetan,
Wiha, waino tygö cannetan! Tule jo Duomioll
lEsu Christ.

15. Makiat sanat suulla annetaan, Ia huulill'
hunajat' cannetaan: Sula myrckv sydämes maca;

puttahan taca! Tule jo Duomiol
lEsu Christ.

i6. Huorutta nyt cauhiast' tehdan; Juopumus
sta ei pahax nähdä: lost pian Miestappo tapah-
tupi, Wm usein wiatoin wuotapi! Tule jo duo-
mioll' lEsu Christ.

,7. Häpialiisi puheit puhua, Ia juttui turhia
huhua; Saastaisia lauluja-laskea, On monen
mielest juur makia! Tule jo duomioll lEsu Christ.

iB. Monet miehet nopiast' pettäwät, Waimo-
wäeld' cunnian wetäwät, Waaräll' walall, suloi-
sell' suulla, Nimcuin saadan usiast tuulla! Tule
jo Duomioll' lEsu Christ.

ly. Waimot itzens ylpiän pitämät, Cosc' mie-
het heit' Cunniall' pyytämät: Andawat olviält'
sanoja, Kirouxij ja wäriä matoja! Tule jo Duo-
mioll' lEsu Christ.

22. N»t waatetten cauhia coreus, Muodotoin
häiiy ja Suomes on mallan
saan, IstutMlMt itzens Pohjan maall'! Tule jo
Duomioll' lEsu Christ.

21. Meys nijn yhdes cuin toisesa Säadys,
nijn Maalla cuin Cauoungeisa; Ahneus myös co-
co mailmasa, Jo caikisa suuren mallan saa! Tu-
le jo Duomioll' lEsu Christ.

22. Laiscus, cuin on äiti köyhydelle, Isa elä-
mälle irstaiselle, Waatij monen nyt wärastanan,
Ia hirsipuuta noudattaman! Tule jo Duomioll'
lEsu Christ. 23.



23. Lahjoi' ottaman malmit ollan'; Ryöstämän
mieluisesi' eullan; Köyhän cain alas arwatan;
liickahan rljsta corgotetan! Tule jo Duomioll'
lEsu Christ.

24. Pttos pienisa nijncum suunsa, Miehis,
wa>mois, wanhois, nuorisa; Walhc uaisä myös
mallan saapi. Totuus ei sillen miiän raapi! Tule
jo Duomioll'- lEsu Chr»st.

2f. Wi»!ans, Oppi määrin-kaytetan; Caick'
HERran L, hi tt myös l,ntetan; Vmmättäwaistt
«lönc>chotan, Ii usein tyhmixi catzman! Tule jo
Duomioll' lEsu Chrift.

26. Nyt köyhätkin pal,'on corcile, Ia ricfain
zinualle orais.', DrenZit, pijcat, suurct sa picnct-,
Ei mjstä wioista wapaat liene! Tule jo duomioll
lEsu Christ.

27. Jumalan Sana naita nuhtele, Waick' ci
sitä moni tottele, Paccnat myös pahari
Ulco cantza sijtä puhumat I Tule jo duomioll lE-su Christ.

28. Muutan/ on myös Jumalinen suus?a, Ul-
couaisell lamalla wielä muulla, Waan sydän syn-
neis sywis maca, Eikä nusiä luowu ja pois laca.
Tule jo duomioll lEsu Christ.

29 Moni hywin HERran taM.. tietä, Cm-
teng' anda itzens pirun wietta, Suostu mailman
pahaan menoon, Syndijn ja irstaiscm eloon! Tu-
le jo duomioll' lEsu Christ.

ZO. Taita kyllä Pyhää Kirjaa lu?e, Josta hän
sydämens pois sulke: Muistaa Papin Saarnm
myös hywin, Anda kysymyxijll itze«s sywi/n! Tu-
le ;o duomiol lEsu Christ.

Zl. Malilta mahta Tqiwns ja maa/ Ett syndi



nain suuren mallan saa, Täll wijmeisell mailman
lopulla, lost ei canft luowu pois todella, Ennen
cuin Christus tule Duomioll'.

32. O! sinä slmttoinen Suomen Saar', Ota
waari myös röyckia Ruotzinmaa: Poislackn nätst
p-hoista wioista, Svnnist suurist ja muist lioista/
Sill Christns on tulemas Duomioll'.

33. O! Te PMt, Cansan Paimenet, Junia-
lan Pyhän Siinan Saaruajat, Manatcat wiriästcansaa catumuxcn, Endiscn pahan elämän paran-
nuin, Wiel wältläman ansaitut rangaisturet.

34. Sinull on ollut rauha rutosta, Sodast',
calieist 'Jumalan Sana se julkisesti
Saarnata» sinulle, suloisesti! Anna kijtos HER-
ralle Taiwasccn.

35. Sentähden täll armon ajalla, Jos tahdott'
outuutt' aj.ttella, Tchkat nyt nopiast ca.mmus,
Ia elämän parannus, Heittätat pois mää-
rä wannomus.

36. Woi.' miri sinä sun sicluises, longa Chri-
stus osti Morsiamerens Helwetistä, callilla We-
relläns, Ccdotat pois sinun walallas, Ia pahall"
elämäkerralla s.

37. O! onneloin, orja, O onneloin! Jos sinä
cuolct tääld' catumatoin, Synneisä suunsa suru-
töin, Hecumasa haijysä hmvytöin, HERran sa-
nalle uscomatoin.

38. Se olis sinulle paremb' ollut, Ettes tähän
mailm.-.n olis tullin, Waan äitis cohdusa cohta
tuollut, Coscas HERrast hywast'pois luowut,
Cuin sinun cannist ombi luonut.

39. Muista sijs mitä si/lä Castesa, Sijn' caic-
lei» luiinmasa lijtosa,Olet itzeLuojallesluwannut,

Ha-



Hänen alens itzes wannonut, Perkelen perät pois
mananut.

40. Jos tähanästi määrin wannonut, Olet tur«
hanLuojas Niiden lausunut, Svnneisä muisa suu,
ris maannut, Eikä wielä nyt pois laannut, Ca»
du nijtä caikesta sydämcst.

41. HIH sentä'n epäilyxeen lange, Ehkä piru si»
nua sijhen änge -, Waan muista lEsuren pijnan
pääll, lonZa Hän edcstäs karsi tääll,sa ristin-puun paall'.

42. Alä pois luowu lEsuxest, Lunastajasta
Chrlsturest; Waan tule coht edes tuhlajan Sensuuren syndisen Pojan, Cans Pietarin Pyhä». A,
postolin.

43. Ei yhtän syndiä nijn suurta, Pahateco myös
mailmas muuta, Jota ei tääll' andex anneta,
Armo catuwaisiile canneta, Christuren callin cuo,
leman cautta.

44. Rucoil' juur Isa növrästä, Sangen uscol<
lisest sydämmestä, Nyt talla armon aialla, Tm<
walla ja toiwolla wahwalla, Pojan Pijnan All>
sion awulla.

45. Jumal ole mull köyhäll armias, Laupias
jaei cowin carmias, lEsuren Poicas lähden Pu<hän, Andex-cima mitä minun lihan, Rickonut on
ja ansainnut wihan.

46. Sillä Hän kärsei cantz hirmuisen, Mm
tähten suuri syndisen, Pijnan ia catkeran
man, Ett' Hänen piti nijn oleman Lunastajan,
ja synnit maxaman.

47. Coscas sijs olet nain nöyryttänyt Itzes, j«
armoja kerjännyt, lEsureen totisesi turwannut
Synneistä suurista pois laannut, Nijn sinä ole
armon saannt. 4«



48. Taiwas, maa tott ennen huckupi, Cuin
HERran Sana puuttupi, Hänellä on armo a-
wara, Ia sangen suuri tawara! Autuas joca hä-
neen tmwapi.

49. Cosc' Jumal' suli' armons andapi, Poi-cans tähden synnit poistapi, M Hänen awaran
armons paäll' Tee coscan «nä syndia tääll, Se
tiedä sinä o! ihminen!

50. Tied' ihminen kijttä Jumalala, Ia Hänen
arnwons awarata, Sydämellä, suulla ja kielellä,
Ei ainoastans yhdellä erällä, Mutta coco elinai-canas. ,

51. Cosca sinä Taiwan paäll', Nijn tun-
nusta aina cohta tääll, HERran Jumalan suun"
hywottä, Ia awaran armons sywytta, Cuin hänsyndisill: osotta.

52. Nijn usein cuins näet taiwaasta Auringon
kijldäwän kirckahasta, Muista kijttä cohta lEsu-
sta, Armon-Auringot sitä suloista, loca sun pää-
sti pois waiwasta.

53. Taas cosca sinä catzot Maan päälle, Niin
ajattele sijs aina täällä, Mullax, tuhax' jällens
muuttuwas, Sitt' HERran Duomioll' tnlewas,
Sielun cans yhdes olewas.

54. Cusa sinull' palcka sitt' annetan, Ia cun-
nia nijll' caikill' cannetan, lotca HERran päälle
on usconet. Ia häneldä armoo anonet, Ne ilon
ijancaickisen saawat.

55. Mutta ne muut caicki cadotetan, Ia wai-
wan siahan waiotetan, Noidat, welhot, ustomat-
tomat, Juomarit myös Jumalattomat, Ihmiset
caicki «tumattomat.

56. He silloin huikiast' huutawat, Ia sangen



surkiasi suremat, Parcuwat cans pahalla äänellä,'
Sanomat myös tarralla talla, Suurella sydäm-
men surulla:

"

57. Oi! oi meit orwoi onnettomi, Waiwaisin
jumalattomi, Cosc' emme t.äli' Pappeja totellet,
Heidän ncuwons sydämmcm otellet, Imucchm sa-
nan Saarnaa niconet.

Kyll' HERcau Wib m ruista taita
elamans elaisäns laitta; Wälttä Sielun
niyrcky, Wcos oiki..s ain ela Mki) Hecumgc hä»
jyt pois hylki.

53. Rickahat, köyhät, pienet ,'a suuret, Michel
ja waimot, manhat, nuoret, McU)daisit ta.il! aina
ajatella, Cuinga Taiwaseen taidalsit tulla, Ilos
M' ijmsesä olla.

6<D. Jumalan Sanan Saarna racastacam, Ust
coll wahwalla wastan-ottacam, Sacramenti usein
«autitcam, Chrisiuxen Phnaa myös
Ia meitam sunnista suistacam.

61. Määrät walat aina walttakäm, Kirouxet
caicki pois«-?ieldMm; Hecumat myös >o unhotta,
cam; Mam uouturia noudattaco,
tawoittaco.

62. O lE<u Christ! cmckein meidän Lunasta,
jam, Cuin olet tulema duomchemcm, Auta meitä
caickia catumurcen, Olkiaan elämän parannuxee»/
lost Sinulle annamme ain kijioxe^.


