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M Hengellinen Virsi,
Tämän suruttonmn mailman pahudesta ja

synneistä,
Joka, ennen tätä on Prändätty Wuonna 1706.

Ia nyt Halullisille Sieluille HMyxert
Nackaudesta

Wasiudesta Ilöspandua ja oiettu Wuonna 1766.

Weisatan kuin,Chr-sius ja Apostolit aikanans »c.
Mrmahda päällem armias Jumala, Tätl sylv
z3K diseii suruileli aiaUa, Ennen kuins tulet duo,

miolle, Tekemään koppua luoduille, Maxa»maan palkka mailmaile.
2. Jo kaikki ne lodexi tulemat, Kuin pyhät

kirjat sanomat, Ett Jumaliset julkisesti, Lnotnin
kanh kaikkin yhteisesti, Toimowat loppua totisesti.

3. Jos taiwat ja vilwet Sais taittua, Au»
ring, Kuu tähdet alas astua, Wedet kaikki
werefi muutua Kalat ja linnut puutua. Johekin lahdoisit sutua.

4. Tain tehden Ke tämän tekisit Ettei mailman
pahuutt näkisi, Synnei suuri ain enänewckn,
Wanfturstaita wGenewän, Oikiast uffost pois
eriawsn.

s. Jumalattomat kilwan iuoxewat, loukos
kadotuxeen kaatumat, Ei he Jumalassa luolik-
kan, Ei helwetti luul olewangan, Taikt duo-
miot tulewangan.

6. Nyt Sodoman synnit, kauhiat, Kansain
seas aina pauhawat, Jumalan sana ja sarnaita,
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Kuka synnln tawat kaikk sano taita. Tule ,0
duomiolle lesu Christ.

7. Nyt wannowat MII wanhal, nuoret Mie-
het, waimot, Pienet, suuret pirun huoman
itsens andawat, kadotuzen päällens kandawat
Tule jo duomioU lesu Christ.

li. Kals kirous sadatus kauhiast, Kuulu heibsn
sustans haiklast, Pirun »äseiur la omiri KutsuwatLähimmaist julmasti, Tule jo duomiolle lesu
Christ.

9. lesuM Nimee sitä suloista, Sielun woi<
dett sangen iloista, Ei kilwan t<M tij»
tetä, Eik sijt<l paljo mitilsn pidetä, Tule jo
duomiolle lesu Christ.

,0. Noidat ja welhot wiettelewät, Muit hel»
wettijn kansans pettelewät, Herran sanasta luo»
pumaan, Perkelen petszijn suostuman. Tule jo
duomiolle lesu Chrift.

li. Gabatin psiwckt pyhclt rikotan, Tyst
suuret silloin eteen oletan, Matka maalla, me«rellä aljetan, Kaikk suuremmat synnit harjoite»
taan. Tule jo duomiolle lesu Christ.
..'2. Iss poika siti jatytär Nyt keffenclns wihasela pyytä, Kateus kansoza hallitse, Naburitten»vaiheilla wallitse, Tule is duomiolle lesu Christ.
,?. Korkko rahosta kowin koreillaan, Rik-kaudesta rljdellsckl, Wanhemmili kunniat ei an»neta, Eik Jumalala uffosa palwella. Tule isduomiolle lesu Christ. '

«4. Rakkaus iakaupms muwennu, Se elck»
sottaan, Wcha wamo zygs kanneta», Tule jo
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»uomiolle lesu Christ.
75 luowurisa julmasti räyhMn, lokakrowlvisa nmbäri kaydähän, Wijna, olu, kortit e»

lbesä Perkell sydämes suus ja kielescl, Tule »o
duomiolie lesu Christ

'5. Sitte kuin sields lähdetään, HuonM
sulk' salaa tehtMew, Ei ainoastans jonto nM,
Mult mnössin lasten Isä äiti, Tule jo duomi<
ollet lesus Christ.

17. Peitexens sukkelast puhumat, Ett muutsen sit nijn ussowat, Ehk sastaisus sydclmes sa«
las maka, Ei waiwaiset sijt ennen lakaa, kmns
Tule duomiolle lesu Christ.

»8. Näin kaikis sckädyis nyt tekewckt, Juo,
man huorudes wetäwclt, Kaut pois kunnian
toinen toiselvans Sen kieldasit wällräU wal«l«iwns, Tulet jo duomiolle lesu Christ.

,9 Nyt wateten kauhia koreus, Muodotoin
Käiy huoraus RuotNs ja suomes wallan saan
Istuttan itsens pohjan maal, Tule jo duomiolle
lesu Christ.

2n. Ylpens niin yhdes kuin toisesa Sadys
niin maal kuin Kauvungeisa, Ahneus myös
koko mailmasa Ylhäisis alhaisis mallan saa,
Tule jo huomiolle lesu Christ.

i». saiffuus on köyhydelle, IsclelämMe
irstaWe, Waati monen nyt »varastamaan I»
birss puuta noudattaman, Tule jo duomiolls
lesu Christ.

22. Lahjoi ottamaan walmit ollaan, RMA
«nsän mielusest tullaan, Muhcin kalu alas att
wataan Mutt rikkaan rijsta torwotetan, Tule js
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duomiolle lesu Christ.
2?. Petos pienis ja sumisa Miehis, waimois

wanhois nuorisa, Walhe heisa myös wallan
saaoi Totuus ei enä mitään kaapi, Tule jo

lesu Christ.
24. WMaus, ovpi wäirin k<?ytetän, Vynnix

armon aika wietelän, Kirottua himons täyttä
Helwet>n punaan itsens riendä, Tule jo

dumnio'le lesu Christ.
25 Nnt kodatkin paljo koreile Ia rikasten

rinnalle korwottele, Trengit pilkat suuret ja vie<
net Ei niist wioist wapat lienne, Tule jo duo»
miolie lesu Christ.

26. Jumalan sana heit nuhtele, Mutt ei hei«
dsn tundons tottele, Pakanat heit pahimmar
arwawat Koss koreull himoians edes' tuowat
Tule jo duomiolle lesu Christ.

27. Mmttam on lumallinen suulla Ulkonai»
sell Tawall wiellä muulla, Waan sydän synneis
sywin makaa, Eik niistä luowu ei pois laka,
Tule jo duomiolle lesu Christ.

ez. Moni Herran tahdon hywin tietä, Mutt
juore synnin tiesl, Suostu mailman
kirottuun iloon. PerkeleN ilor sastaiseen menoon,
Tule jo duomiolle lesu Christ.

29 Taita kyll pyhää kiriä luke Waitt syd<l<
mens pms sijtä sulkee, Muista Paoin saarnat
kaikk hnwin. Zlnva kyfymyxijn itsens sywiin
Tule jo duomiolle lem Christ.

?o. Näist Jumala mahta »o rangaissa, Ettkauhiat synnit on mallalla, Teko pyhyys ulko-
kuMsuus, Ia Pharifeusten hapatus Ettsuingan
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iule taiwahan taloon.
3». O Ruotffn ia Suomen ssslu varaat Koi?

ett jo tunnosan ole araat, Niist julki ja salaissstsynneistä loist Harmat on woiton pääl tainut
päästä Ab auta auta lesu Christ.

'2. Woi Papit te sielun paimenet, Jos olette
kutsutut työmiehet, Nijn manalkat kizwamin
parannureen, Songin tundoon elämän koetu-xeen Nijn wäldätte sielunne kadoturen.

33. Obo te sanan tuuliat tahdotte olla
autuaat Tehkäat nyt nopiast katumus Ia vahan
elämän parannus, Muutoin on totisest kadotus.

34. Moi miz-i sinä sun sielmses Christusosti omaxens Helwetistä kallilla werellens Iado«
tat sen pois walallas Ia pahaU elämäkerrallas

3s. O onneloin orja O onnetoin jos sinä kuo»
let katumatoin, Bnnneisä suunsa surutöin Heku<mas häjyjä' Herran sanalle uskomatoin.

?6. Se olis sinulle paremb ollu, Ettes tckn
mailman olis tullu, Maan sitis kohdusa kohta
kuollut EtsHerrast nnwäst pois luowut Kuin sunkaunist ombi luonnut.

?7. Muista mitZ ss«ä Kassesa, Siin kaikkein
pnhimmäs liitosa, Olet itses luojalles luowannut
Hänen omazensa wannonut Perkelen pois ma,
nanut.

?8. Jos tähän ast olet wsrin wannonut 3ur«
haan luojas nimen lausunut, muita
suuris maanu, Eik wielä nijstä pois laanu; Ka«
du nijt kaikest sydämesi.

39. sls sentilhden epsilyxeen langee, Ehk pi»
M



eu sinua ssjhen ängck, Jos olet ttl ruwen jo tatu,
maan, Nijn turwa lejuxen ansioon waan, Kuin
tullut on sinua antamaan.

4«. Alä pois luowu lesuxest, Lunastajasta
Christurest, Waan tule koht edes tuhlajan, Kanssuuren syndisen pojahan, Ia Pietarin pyhän
Apostolin.

4». Ei yhtäkän syndiä nijn suurta, Paha
teko mailmas muuta, Jotei nijll andex ann»ta,
Kuin tunnos ja sielus nijt sairasta, Ia lesuxeldero nijst pyytää.

42. Rukoile Isä iuur nöyristi, Sydämest
uffsllisest, Kuin tundos sila kowin kalwa, Ia
perkell syndis kaikk etees maala, Herra lesuwahwist mua auta.

43. Sano o Jumal! oN armias, MuN wai»
wasell syndisell laupias, lesuxen Poikas tähden
pyhän Ann andex welkan sitä pydän, Nll ota mua
oikeull etees.

44. Sun voikas kckrsei, hirmuisen, Piinan
mun tshten syndisen Vtistin ia katkeran kuole,
m<m, Ett minun piti tuleman, Jumalan lapserl
olemaan.

4s. Koffas itses näin nöyryttänyt, Olet j«
armoja kerjännyt lesuxeen totisest turwanut,
Synneissä suurista pois laanut, Vitt sins M
armon saanut.

46. Taiwas ja maa ennen hukkupi Kui» Hee,
ran sana puutupi, Hänellä en armoawaralasangen suuri tawara autuas ain Mehän tnrwaa.

47. Koff Jumal sull armons andap»Poikans
tähden synnit poistapi, M hsnen awaran ar««ons



mons Ml, Kostan enä tee synbi tsal, Se tiedä
fino o ihminen.

48. Muist ihminen kijttä lumalata Ia hä-nen armoni awarata Sydämell suull ja kielellä,
Ei ainoastans yhdeU erällä, Mutt kaikten elin
kautena.

Kosta sinä katsot, Taiwan psall Nijn
tunnusta aina kohta tääl Sun Herras luma»
las hymyttä, Ia awaran armon sywyttä Kuin
hän sull syndiselt osotta.

sv. Nijn usein kuins näetz taiwahasta Au<
ringon kljldäwän kirkasta, Muista koht kiittä
lesufta, Sit armon Auringot sulosta, Kuin
sielusas kirkast walista.

5,. Ia kosta sinä katsot maan päälle, Niin
ajattele siis aina sille, Mullar ja tuhaar mu,
tuwas, Sitt Herran Duomioll tulewas, Sie-
lun kans yhdes olewas.

52. Kusa sinull palkka sit annetaan, Ia kun<
nia nijll waan kanneta», Kuin Herran päclll
on ustonet, Häneldä armo kerineet, Ia hen»ges udest on syndyneet.

53. Mutta ne muut kaikk kadotetan Ia wai,
wan siaan wajotetan, Noidat welhot kans ko«
piat, Ia juomarit jumalattomat, Wiel huorin
telisi kauhiat.

54. Silloin he huikiast huutawat, Ia aiwan
surkiast suremat, Parkuwat pahalla snellä, Va«
nowat myös tawalla tällä, Nyt pijnan» on
ijsiuen päällä

ss. Woi woi syunin orjoi onnettomi, Meit
waiwaisi jumalattomi Emme mailmas sanoja

tottlet



totelet, Herran neuwo sydämeem otellet, Eik
IllmMn sa!»a uskonet.

55. Se Herran wihan poista taita, Kuin
lesuren turwijn itsens laitta, W<lltci synnin
himoja julmia, Tunnon salasta, kauhia soimua,
Epäusko helwetijn painama.

57. Näit rikkaat köyhät pienet suuret, Miehet
lvaimot Wanhat nuoret, Mahdaisit mailmas
taäl ajattela, Kuing Taiwaseen taidaislt tulla
Ilos siel iiäises olla.

58. Jumalan sanan saarnaa rakastakam, Us«
koll wahwal! wastan ottakam, Sakramenti u»
sein nautitkam Ia lesuxen Pijna mulstakam,
SynnistiH itsems suistakam.

59- O lesu Christ meidän Lunastajan», Kuin
olet tulemat duomltieman, auta meit kaikkia ka>
tumureen, Ia oikkian elckuHn parannuxeen,
Ah! lesu tule awurem.

Wasasa, prändätty C. A. Londicerildä.


