
Mi Hengellinen Nirsi,
Tämän surNttoman maMan pahudesta ja

siinneissä.
Joka, ennen tätä on PMdätly Wuonna 1726.

Ia nyt HaluMsisse Sieluille hyödmcxi,
Rackaudesta.

Wasiubesta VlösMdua j« ojettu Wuonna 1766.
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Weisatan kuin Chtisius ja Apostolit aikan«ns ic.

MMl".nahda pa'a'llem armias Jumala, T<N
syndisell suruiseN oMa, Ennen knins
tulet duomiones Te?enMn Loppua luo,

duille, Majamaan palkka mailm^e.
2._10 kaikki ne toderi tulcwat, Kuin vns't

kirjat sanowat, Ett Jumalin'! julkisesti, Luo»
tuin kcuch kaittin yhteisesti, Toiwowat loppua
totisesti.

3. Jos taiwat ia pilwet Sais taittua, M«
nnq, Ruu tähdet alas aftua, Wevet kaikki
werezi muittua Malat ja linnut puutua, Jo he-
kin tahdoisit sutua. .

.;. 3ain tähden Ke tekisst Ettei m.iil,
man pahuutt nakiss, Synnei suuri ain
wän, WZnhurstaita Otkiast uskost
pois erinwän.

?. Jumalattomat kilwan mgremat. loukoskabotuxecn kaatuwat. Ei he JumalastaKm, Ei helwstti luul olewangan, Tc»uk dus'
miot tulewangan. '



miMsest tullaan, Köyhän kalu alas ar-
wawan Mutt rikkaan rijsta korwotelan Tule
jo duomioUe leju Christ. .

2'. Petos pienie ja iumisaMiehis, waimois
bois nuoma, ,Walhe heisa' mysö waUan

suapi Totuus ei enä mitään kaapi, Tule jo
dnomisl!e lesn Chtist,

24, WWus, opei wäärin kckytetän, Syw
nif armon aika wietetän, Kirottua himons
länttä pyytä Hellöetin viinaan ilsens riendll
Tule jo dnomioiie lesu Christ.

Nyt köyhätkin paljo koreile Ia rikastenritmalle korwott?le, Trengit pijkat ftmret ja
litt Ei niist wioist wapat lienne Tule jo duo,
wiolie lesu Christ.

26. Jumalan sana bcit nuhtele, Muttei hei«da'n tundons tottele, Pakanat beii pahimmax
<,rwc.wat Koff koreul! himoians edcstuowatTule jo duomioZle lesu Christ.

27. Muutsm on lumallinen suulla Uikonai,
seli Tawall wieliä muulla, Waan sydän syn«
n?ls sowiu makaa, Eik nijstck luowu ej pois
laka Tule jo duomiolle Christ.

28. Moni Herran tahdon hywin tietft', Mutt
luoxe sentsöu jynnin tiesa, Suostu mcnlmankirottuun iloon, Perkelell ilor saftaiseen meno»on, Tule jo huomiolle lesn Christ.

29. Taita ky?! pyhM kirja luk? Waikk sM.wens pois sijtä Muista Papin saamatkaikk hywin, Anda kosywyrijn itsens sywii»
Tule jo duomiM lesu Christ.

3Q. NW lumoiH mahta jo rangaista, EttMhiat synnit on wallalls, Teko pyhyys ulko»



kullaisuus, Ia Phariseusten hapatus Ett suin»
gan tule taiwahan taloon.

zi. O Ruotsin ja Suomen sielu paraat'Kol?
ett jo tunnosan ole araat, Ntjst julki ja sa!ai«
sist synneistä loist harwat on woiton pääl tai,
nut päästä Ah auta auta lesu Chnst.

?H. 38oi Papit te sielun paimenet, los olet,
te kutsutut työmiehet/ Nijn manatkat kijwamin

Sonnin mndoon elämän koetu»
xeen Nim wäldatte sielunne kadottaen.

33. Obo te sanan tuuliat los tahdotte olla
autuaat Tehkaat nyt növiast katumus Ia pa»
ban elämän parannus, Muutoin on totisesi ta,
dows.

54. Woi nuxi.sinä sun sieluises longa Chri<
sius osti omcxens Heiwetists. kallilla werellens
Kadotat sen pois walalias Ia pahall elämä»
kerrallas.

35. O onnttoin oria O onnetoin ios ssnä
kuolet kammawin, Synneisä suurisa surutöin
Hekumas hchysl häwytöin. Herran sanalle uffo»
matoin.

36. Se olis sinulle varemb ollu, Ettes tän
maiiman olis tnlln, Maan äitis kohdusa kohta
kuollut Ets Herrast hywäst pois luowut Kuinsun kanuiu ombi luonnut.

,7. Muista mitä ssnä Kastesa, Sijtt kaikkein
pyhimmcks lijtosa, Olet itfts luojalles luowan»
nut Hänen omazensa wannonut Perkelen pois
mcmanut.

38. los tähän ast olet wcklin wannonut Tu«
haan luojas nimen lausunut, Synneiftl muistlsuuns maanu, Eik wielii nijsts eojs laan»;



Kadu nut kaikest sydckmest.
?9. Ä'ä sentchden epäilyxeen langee, Ehk

pirn slnua siihen änqä, Jos olet s<s ruwen jo
kammacm, Nijn turwa lesiuen answoll waan,
Kinn tullut on sinua autamaan.

4": Al.i pois luowu lesuM, Lunastajasta
Cöristnrest, Waan tule koht edes tudlajan,

suuren syndisen pojahan, Ia Pietarinvyh ln Apostolin.
n- Ei yhtäk.ln syndiä nijn suurta, Pahateko mailmas muuta, lotei nijll anne-

ta. Kuin tunnos ja sselus nijt sairasta, Ialezureld ero nijst ryytckä.
H 2 Rukoile Isä iuur nsyrHsii, Sydämesi

uffoyisest, Kmn tundos su» kowin kalwa, Ia
perkeii syndis kaikk etees maala, Herra lesuwahwift mua auta.

4?. Sano o lumall 01l armias, Mull wai<
lva,ell syndilell wumas, lesuxen Poikas ts.h»den vyhcln Ann ander welkan sitä pydan, M
ota mua oikeull etees.

44» Sun poikas ksrsei, hirmuisen, Piinanmun t<ihten syndisen Ristin ja katkeran kuole»
man, Ett minun piti tuleman, Jumalan lap»
seri olemaan.

45. Koffas itses nätn nöyryttänyt, Olet ia
armoja kerjännyt lesureen totisest turwanut,
Synneistä suurista pois laanut, Sitt sinä olet
armon saanut.

46. Taiwas ia maa ennen hukkupi Kuin
Herran sana puutupi, Hänellä on armo awa,
ra Ia songen suuri tawara autuas ain häne»
hm A.wag.



Koss Jumal sull andapi Pot»
kans tehden snnnit roissapi, Alä hänen awa»
san arwons päsl, Kostan enä tee syndi tääl,
Se tiedä sinä o ihminen.

48 Muist ibminen ?i tta' luwalata Ia na.
«en armonsamarata Sndämel.' snull ja kie«
leUa, Ei ainoastans yhdell enllla, MM kuib
fen elin kautena.

49- Kossa sins katsot. Taiwan pMI Niin
tunrnssa oma kohta lä<M Sun Hcrras In<
walos twwnltä, Ia awaran armon sowrttä
Kuin ha'n sull snndisell osotta.

50. Niin usein kuins noet taiwahc.sio Au-
ringon kljldäwön kirkasta, Muista koht kntta
lesusia, Sit armon Auringot sulosta, Kuin
sieiusas kirkast walista.

51. Ia kosta sinä katlot maan pMe, Niin
ajattele siis aina sille, Mullaz- ta luhaax mu«
tuwcs, Sitt Herran Duomioll tulemas, Tie»
lun kans yhdes olewas.

52. Kusa s» ull palkka sit annetaan, Jakun»
ria miil waan kannetun, Kuin Herran MU
on ustonet, Häneldä armo kerjäneet, Ia hewges udest on syndyneet.

53. Mutta ne muut kaikk kadotetan Jarvat.-
wan siaan wawtetan, Noidat welhot kans ko«
piat, Ia juomarit jumalattomat/ Me! huo»
rin tekia't kauhiat.

54. Silloin he huikiast
wan surkiast suremat, Parkumat .'nlU
lä, Sanomat myös lamalla tällä. Nyt fij-
nam on ijäinen päällä.

fs. Woi moi synninlorjoi onrlettblck, Meit



waiwaisi jumalattomi Enms mailmas sa«M
totelet, Herran neuwo sydsmeem otellet, Gk
Jumalan sana uffonet.

s<l. Se Herran wihan roisia taita, Ku'n
lesuren turwim itse?'s laitta, Wältä synnin

himoja julmia, Tunnon salasta, kauhi« soi»
nma, Epäuffo helwetijn painama.

57. 3!M rik/aat köyhät pienet suuret, Miei
Ket waimot Wansiat nuoret. Mahdaisit mail»mas t<l<ll awttela, KmnZ Taiwaseen taidaisst
tulla I!os siel ijäises olla.

53. Jumalan sanan saarnaa mkassakam. N9
koll wahwal! wasian ottakam, u»
sein nautitkom Ia lesnxen Piina muisiakam,
Synnistä itsems suiftakam.

s§. O lesu Clirist meidän
olet tulemat duomitleman, auta meit kait»
kia katumureen, Ia o»Man elämäzz parannu,
feen, Ah! lesu.tule awuxem.

WASASA,
Prändckty C. A. Londicerilda'.


