
W Hengellinen Wirsi,
Tämän suruttoman mailmcm pahudesta ja

simnelstä,
Joka, ennen tätä on prändätty wuonna 1706.

Ia nyt Halullisille Sieluille hyödytyxexi/
Rackaudesia

tvastudesta Zlöspandu ja ojettu tvuonna 1766.

Wcisatan kuin Chrisius jaApostolit aikanans lc.

paallem armias Jumala, täll
AM wndisell suruisell ajalla, Ennen kuins tn-

let duomiolle, Tekemään Loppua !uo«
duille, Maxamaail palkka mailmalle.

2. Jo kaikki ne toderi tnlewat, Kuin pyhät !
Mkirjat sanomat, Ett Jumaliset julkisesti, Luo,
Mtuin kantz kaikkin yhteisesti, Toiwowat loppua

totisesti.
;. Jos taiwat ja pilwet Sals tmttua, Au-

ring, Knu tähdet alas astua, Wedet kaikki
werezi muutuaKalat ja linnut puuma, jo he-
kin tahdoisit sutua.

4. Tain tähden he tämän tekisit Ettei matl,
man pahmttt ncikisi, Synnei suuri am enckne-
wa'n, Wanhurffaita wähenewan, Oikiastustost
pois eri.uvän.

5. Jumalattomat kilwan juorewar, loukos
kadotureen kaatumat. Ei he Jumalassa Kuolik-
kan, Ei helwetti luul olewangcm, Taikk duo»
miot tulewangan.

d. Nyt Sodoman snnnit. kauyiat, Kansainseas aina pauhawat, Jumalan sana ja sarnaiw,
" - -Kukg
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«Kuka synnin kaikk sano taita. Tule jo duo»l miolle lesu Christ.
7. Nyt wamwwattaäll wanhat, nuoretMi-

ehet, waimot, pienet, suuret pirun huoman itsens
andawat, kadotuxen päällens kandawat Tule jo
huomioll lesu Christ.

8- Kats kirous sadatus kauhiast, Kuulu hei,
dän sustans haikiast.Pirun zäsenir ja omizi Kut«

l suwat Lahimmäist julmasti, Tule jo duomiolle
lesu Christ.

9. lesilren nimee sitä suloista, Sielun woidettsangen iloista, Ei kilwan taall kostan kijtetä,
Eik sijta paljo mitään pidetä Tule jo duomiolle
lesu Christ.

ia. Noidat ja welhot wiettelewät,Muit hel,
wettijn kansans pettelewät, Herran sanasta luo-
pumaan, Perkelen petoxijn suostuman.
duomiolle lesu Christ. W

11. Sadatin pciiwät pyhät rikotan, työt suu-
ret silloin eteen oletan, Matka maalla, merellä
«lietän, kaikk suuremmat synnit harjoitetaan.
Tule jo duomiolle lesu Christ.

12. Isä poika äiti ja tytär Nyt keffenäns wi<
has elapyytä, Kateus kansoja hallitse, Naou«
ritten waiheilla waUitse, Tule jo duomiolle Ie«su Christ.

»z. Korkko rakosta kowin koreillaan, Rikkaw
desta rizdelläan, wanhemmill kuimiat ei anneta/
Eik Jumalala ustosa palwella. Tule jo duomiol,
le lesu Cdrist.

14. Rakkaus ia Laupius rauwennu, Se elä»
wä uffo m«ös kuoliu Jumalan lapset ylönkat-
sottaa,!, Wiha waino tygö kannetan/ Tule jo
duomiolle lesu Christ.



15. luowuM julmasti räyhätän, Joka krou-
wisa ymbäri käyvähän, Wiina, olu, kortit edesck
Perkell sydämes suus ja kietesä, Tule jo duo,
vuolle lesu Christ.

i6.Sitte kuin sieldä lähdetään, Huoruut jul-
ki salaa tehdähan, Ei ainoastans jouto mäti,
Mutt myöskin lasten Isa äiti, Tule jo duomiol»
let lesu Christ.

«7. Peitexens sukkelast puhumat, Ett muutsen sit nijn ustownt, Ehk sastaifus sydämes salas
maka, Ei waiwaiset sijt ennen lataa, kuins Tu-
le duomiolle lesu Christ.

18. Näin kaikis saadyis nyt tekemät, Juo-
man huorudes wetowät, kaut Pois kunnian
toinen toiseidans sen kieldä sit wäarall walallans
Tulet jo duomiolle lesu Christ.

19. Nyt wateten kauhia koreus, Muodotom
häjy huoraus ruotsis ja suomes mallan saan is»
tuttan itsens.pohjan maal Tule jo duomiolle le-su Christ

2°. Mpeys nijn yhdeskuin toisesa sädys niin
maal kuin Kaupungeisa, Ahneus myös koko ma,
ilmasa yIHMs alhaisis mallan saa Tule jo duo-
miolle lesu Christ.

21. Laistlms on am köyhydelle, Isä elämälle
irstaiselle, Waati monen nyt «varastamaan ia
hirsi puuta noudattaman Tnle jo duomiolle le-su Christ.

22..,LaKjoi ottamaan malmit ollaan, Ryssiä,
mään mielusest tullaan, köyhän kalu alas arwa,
taan mutt rikkaan riista korwotetan Tule jo dllo-
nnolle lesu Christ.

-3- Petos pienis ja suunsa Michis, waimois
tvanhois
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wanhois nuorisa,Walhe heisi! myös mallan saa-
pi Totuus ei eua mitään kaapi, Tule jo duomi<s, olle lesu Christ.

Wijsaus, oppi määrin käytetän,Synnix
annon aika mietetän, Kirottua himons täyttä
pyytä Helwetiu pijnaan itfens riendä Tule jo
duomiolle lesu CKrist.

25. Nyt köyhätkin paljo koreile Ia rikasten
rinnalle korwottele, trengit pijkat suuret ja pie-
net Ei niist wioist wapat lieline Tule jo duomiol-
le lesu Christ.Jumalan sana heit nuhtele, Muttei hei»
dan tundons tottele, Pakanat heit pahtmmax ar«
wawat kost koreull hlmoians edes' tuowat Tule
zo duomiollc lesu Christ.

27. Muurain on jumallinen suulla ulkonaisell
Tawall miellä muulla, Waail sydän synneis sy-
lvin makaa, Eik niistä luowu ei pois lccka Tule
jo duomiolle Icsu Christ.

28. Moni Herran tahdon hywin tietä, Mutt
juoxe seittclän synnin tiesä, Suostu mailman ki«
rottulln iloon, Perkclell ilox sastaiseen menoon>
Tule jo duomiolle lesu Chiist.

2.9. Taita kyll pyhää kirja luke Waikk sydä»
mens pois sinä sulkee, Muista Papin saarnat
kaikk hywin, Anoa kysymyrim itsens sywiin Tu-
le jo duomiolle lesu Christ.

30. Naist Jumala mahta jo rangaista, Ett
kanhiat synnit on mallalla, Teko pyhyys ulko-
tullaisuus, Ia Phariseusten hapatus Ett suin,
gan tule taiwahcn taloon.

3 >- O Ruotsin ja Suomen sielu paraat Koff
> ett jo tuqjMn olearM, Nijst julki la salaisist

synneistä



synneistä loist harwat on woiton paal tainut
paasia' ah auta auta lesu Christ.

32. Woi Papit tc sielun paimenet, Jos olette
kucsmut työmiehet, mm mcmatkat Kijwamm
parannnxeen, synnin tundoon elämän koetuxeennijn wälbätte sielunne kadoturen.

33. Oho te sanan tuuliat'Jos tahdotte olla
autuaat tehkäät nyt nopiast katumus Ia pahan
elämän parannus, Muutoin on totisest kadotus.

54. Woi mixi sinä sun sieluises longa Christus
osti omarcils Helwetistä tallilla werelläns Kado»
tat sen pois walallas ja pahall elmnäkerrallas.

35. O onneloin orja Ö onneloin jos sinäkuo«
let katumwom, Synneisä suurisa surutöin heku,
lnaö h.sjysä häwytöin Herran sanalle ustomatoin:

;6. olis sinulle paremb ollu, Ettes tckn
mailman olis tullu, Maan aitis kohdusa kohta
kuollut ets Herrasi howast pois luowut kuin sun
kaunist ombi luonnut.

?7- Muista mitä sinä Kastesa,Sijn kaikkein
pyhimmäs lijtosa, olet itses lumaUes luwannut
hänen omazensa wannonut perkelen pois ma-
nanut.

;8. Jos tähän ast olet wänn wannonut Tur-
haan luojas nimen lausunut, Synneisä muisa
suuris maanu,Eik wielä nijstä pois laanu; ka-
du nijt/aikest sydämest.

59. Ala sentähden epailyxcen langee, Ehk pi»
ru sinua silhen angä, Jos olet sä ruwen jokatu-
maan/Nizn turwalesuren ansioon waan,Kuin
tullut on sinua autamaän.

40. M pois luowu lesuxest, Lunastajasta
Chrisiuzest, Waan tule koht edes tuhlajan, kanssuuren



suuren syndiftn pojahan, Ia Pietarin pyhän
Apostolin.

4>. Ei yhtäkuin syndiä nijn suurta, Paha
teko mailmas muuta, lotei nijll ander anneta,
Kuin tunnos ia sielus nijt sairasta, Ia lesureld
ero nijst pyytää.

4?. Rukoile Isä juur nöyrästi, Sydämesi us«
kollisest, Kuin tundos sua kowin kalwa, Ia per«
kell syndis kaikk etees maala, Herra lesu wah«
wist mua auta.

4?. Sano o Jumal! oli armias, Mull wai»
wasell syndisell laupias, lesuxen Poikas tähden
pyhän ann andex welkan sitä pydän, äll ota mua
oikeull etees.

44. Sun poikas karsei, hirmuisen, Piinan
mun tähten syndisen Ristin ja katkeran kuole-
man, Ett minun piti tuleman/ Jumalan lapsexi
oleinaan.

45. Kostas itses näin nöyryttänyt, Olet ja
armoja kerjännyt lesureen totiscst turwanut,
Synneistä sumista pois laanut, Sitt sinä olet
armon saanut.

46. Taiwas jamaa ennen hukkupi Kuin Her«
ran sana puutupi, hänellä on armo awara ja
scmgen sumi tawara autuas ainhänehen turmaa.

47. Koff Jumal sull armons andapi Poikans
tähden synnit poistapi, Mä hänen awaran ar»
mons pääl, Kostan enä tee syndi tääl, se tiedä
sinä o ikminen.

48. Muist ihminen kijttä Jumalala ja hä«
nen armons awarata sydämeU suull ja kielellä,
Ei ainoastani yhdch «ällä/ Mutt kaicken elin
kautena.

49. Kosta



49. Kosta sinä' katsot, Taiwan Ml! nijn
tunnusta aina kohta tääl M Herras luma-
las hymyttä, Ia awaran armon sywyttäkuin
hän sull syndisell osotta.

sa. Nnn usein kuins näet taiwahasta Au«
rinqon kijldäwän kirkasta, Muista koht kilttä
lesusta, Sit armon Auringot sulosta, Kuiu
sielusas kirkast walista.

51. Ia kosta sinä katsot maan päälle, Nijn
ajattele sijs aina sille, mullar ja tuhaax mu»
tuwas, Sitt Herran Duomioll tulewas, sie-
lun kans yhdes olewas.

52. Kusa sinullpalkka sit annetaan, Jakun,
ma niill maan kmmetan, Kuin Herran pääll
on ustonet,Hätietd6 armo kerjäneet, ja henges
udest on syndyileet

5;. Mutta ne muut kaikk kadotetan ja wai»
wan siaan wajotetan, Noidat welhot kans ko-
piat, Ia juomarit jumalattomat/ Wiel huo-
rin tekiät kauhiat

54. Silloin he huikiast huutamat, Ia ai«
wan surkiast suremat, Parkumat pahalla anel-
la. Sanomat myös lamalla tällä, Nyt pij»
nam on ijäinen päällä.

ss. Woi moi synnin orjoi onnettomi, Meit
waiwaisi lumalanomi Emme mailmas sanoja
totelet. Herran neuwo syd.!meem otellet, Eik
Jumalan sana ustonet. ,

56. Se Herran wihan poista taita, Kuin
lesuzen turwijn itsens lama, Wältä synnin
himoja julmia, Tunnon salasta, kauhia soi,
lnua, Epauffo helwetijn painama.

57. Mit rikkaat köyhät pienet inmet, Mie«
het



het lvaitnot Wanhat nuoret, Mahdaisst mail-
mas tää! ajartela, Kuiny TaiwKseen laivai-
sit tulla ilos siel ijäises olla.

s- Jumalan sanan saarnaa rakastakam, Us«
koll wahwall wastan ottakam/ Scckramenti u,
sein nautitkam Ia lesuxen pijna muisitttam.
Synnistä itsems suistakam.

sy. Olesu Christ meidän Lunastajam, Kuin
olet tulewa dnomitseman, auta meit kaikkia ka«
tumuzeen, Ia oikkian elämän parannureen, Ah!
lesu tule awuzem.


