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Ensimmsinen Wirsi/
Mden Jumalan lapsen walmistuxest euole»

maan otollisilla ajalla.
Wkisalan cuin: Key nyt Sielun caikel mielel lc,

6N Esti sinM calken waiwan Aina wai.
sM kicist walitan. Cuhun oltt minun

Taiwan Aiwan oikmn Haminan!
Werelläs mun lunastit mun
onnsilt/ Herätit mun parannuxen/mos cansia tulit auxen.

«. Cuollun olin surkeudes Epäuscos
hilmuifts/ Oman mielen rackaudes Su«
rutojnensynnin ties/ Ilman pclwotwa<
ellln/ Armon walon hyljälstn.Epäusso
män Ml/ Cuollen uscon myötä mäki

3. Sinun armos lElu huusi:
ny/ käänny syndlnen/ parannuxen elo uusipn sull aiwan tarpcincn: Oltan' olen we<
rcllän/Sinun aiwan spndiien. Käänny/
käänny/ nijns saat elä Tälä cn'st/ ja
sitten sicla.

4. Tämä ääni/ICsu racas/ Käwl lä-
pi sydämen: Nijn myös tundon/ joca
macms Herais ylös hirmuinen/ Lain
cautta cauhiax Syndin' tundui cuolemax;
Elon autuus mulda pumuis/ Sielun
suri syndiin luuttuis.



5 Hengen huomio todissalsans Epä-
Ulcon ilmoitti/ Waaran hmjcaudcn aisols/Alastoman anmwi/ Waaran duomion
ltzesiän/ losa luotin walhcscn/ Suiklls u«
los hengen woimn/Cuolllxlöisin «tzcnal-wnn.

6. Täsä murhes / ITsu jalo / SmunHcnges armias Evangcliumist tol walon/Ettn löytlUinwoisas Uicon cauuae!än>c', /Tvgös/mmon istuimen/ WcrcD?/oM.lu Chnste/ Ujcon cautta/ llin.w cstct7
7 Jolla duomio wäldätvn Tn,6/ ja

myös cadotus/ Elon amuus cehdutl n/Cuollos anstcs lunastus, Slnnc tietllummheisan/Ulcon halull: Sijna saul,
Mon elon lElllxesa/Clawasa nscon tlciä
. 8 Täsa ludan lalopeuras Lönsi Sie-lun / S«na/ lEsu/M teurasEdcstanl: Sll'.a saat EwwMn lclnbaankqn/ Ollllenjn out uijn/SaaM l «muunUscowalsttn/ Gon annoit eläwmsin.cosc ma haiuijesti Amw UrinlMMchv lElus/ synlnn duomiost räa-!tl/ Tundon rauyoi t' clinuäan/ syndw'
annoi mnll/ Werens wolm<», nn«oo» tuil' SvdiMlem puhd'sil xex / Elon

»o. T6m6 tunoui armo suuri Walos/



armon elämäs/Uscos/tunnon rwhas juu-
ri/ L.won isyttHs sydämes/ lEjuxcs: ei
maillnas eikä synnts cawalas,- lEsus
rackaudei täytti Sydämen/ ja armon
näyttl.

i i.Syndcin sitet caicti catkeis/Wa-par pääsin hawoisas/ Epaulcon orjus rad
kels/ Hengen usto lvircois taas: losa löy-
dän claman Sinus/ lEsu suloisen:
ges huudan adba Isa/ Nacas lEsu uscoo
ll,a!

12 lEju/ anna sydämeni sinun ty-
gös walwoa/ Stlfo aina eSejani wastan
HErran duomlota: Sinun wercs So-
winnos Läytä Sielu elnndons/ Sydän
ela uscos nlwan W.res woimast ticllä
taiwan.

I Z. Mutt' nyttlEsu heicoudcn mjlM'
ticlla pahattä/ Ei mun oman siukeudcn
Minu tustist jaylM; lEju fijs mu aut-
tele Armows ain saatrele/ anna woft
ma/ tue/ wahwist/ Werellcs ain pese/
Pllhdlst!

,4» Sinun haldus annan Sielun/Si-
null uhran sydämen/Sinuil taiton/ tahto/
mielen/Ia caick ruumin Mnen/ Silmmu
corwci, kielen suun/ Weres ansiol on sinun/
Katen/ jalkan / eaickl huom«s Mtan IG
su/ hengen suomas. 15



15 Pyhtt/ croit caicki caikis/Tiestä Ju-
malattomain/ Henges woimal wabwist
traicut Caita tlet' ett culjen am/ Io«-a
saatta elämckiu Ahtan portin läpihen/ Et-
tä HErra taidan palmll Kcwal/ juu-
wel/ jylyll/ talweU.

16. I>?ca paiwä/ Ma hetii/ Henges
ja myös totudcs/waltäa cplwscon rcikc/
Ucon tiesa cläwäs/ EUwätä Jumalat
Palwelisin lackamat/ Taalla en'st ja sit-
ten siela/ Costa woito cuollon nielä.

»7. HErran nime sydmnesän Autt' ett
aina pyhitän/HErran sanan ufcon tiefä
Racastan: ja pctoxen wäldan pahan ma<
ilman/PahcnnuM cauhian: Sanas wa-
lon mlcain cten Wahwlst/ en pM
ketcki.

18. Vanhemmat nijn cunnias vldän;
Julmaa sisu wäldan myös/ CaUsia käy-
miss hyllän nijdcn Jotta lulke synnin yös/
Walistttt» armollas; Awullas mu w.ch-
w»st taas Lihan jaasimsutm wastan.WcÄNlles mun olet ostan.

19 Waäräsi ealust/elatuxest/ Minu/
lEsu/warzele/ Pahain Kimoin licutuset
Tucauta/ suozele Wilpittömäs ustoli tlss/
Anna uscon hcdälmäs laupeuden wihan-dcka Hywi töitä catzwatclla.



20. Walhen siteetcaicki catcais Uscos/
racknuudcs lnyös/ Toiwos puheis pois
am rutcais Mytöris ja ltze työs. Wää-
rat todistuxet cst' Minu suusan pitämäst/
Totudcs ia niuhas )alos Anna miuul
henges wnlos!

2«, Caickcn himoin ricttaudest puhdjst/
IE u/ Anna eio wnstaudcst!
Uudlstetus Zydamcs! Hengellinen waiwal-
nen SinuZd ar;no eyinen: lEsu/ lEsu/
Mlnu auta Sinun callin cautta!

2,. Minun aican ombl tarcki Cuin rjr
nuoli lcudäwä.° Costa cuollo rinnat sär-
le Suojcl uscon elämä! lEsu sinun ha-
woi»as/ Tue sulas armojas/ Weres puh-
d aiwan Tahdon culke tietä tai-
lv M.

2;. lEsus elon cuollo wastan lEsus
armon lstuin on: saanut olen
castm Ntjn nyt henges hallitcon/ siin
lijtos waellan/ Casten woiman osomn
Uudes luonnos/ uudes micles/ Uudes jy-
dämes ja kieleZ!

»4. Että stnu/ Jumal/ kPan Armon
cautta lEsuxen/ Uscon cautta itzen lqtän
lOinus/ lEsu/elämän/ Sanaswoiman
Autuudex Wastan oean suloisex
ran ehtollista halan Sydämestän pe-
run palan. »5'



»s.Halan ruumis weres Men Uces
sitä lmmlhen/ El sitt' Sielun cuole näl-
kan/ Waan saa uuden elämän/loca tun-
du iydämes Udistetux uscon tics/ syn-
deln andex saamiftxi/ Tundoni puhdistu-
xexi.s 6 Tasä HErran ehtollises/ Mastoin
kiulauria/ Minul woima lElus lisä/
Tärwen jo saan nautita/ Siclun wirwoi-
tuxexi Rindan wahwistuxcxi Pyhax tem-
plix lEsuxelle TanHa weljcx ustowille.

»7- Cuin on lEsus aina elon Eläifän
ja cuollesan/ Nijn mä ajan merta melon
Hywäs turwas ainian: Ei sitt' äkist cuo-
lema minun taida jaawutta/ Cuin on
lEsus saawutettu/ Uston elos omistettu.

28. lEsu Sinun tulemiles Halan/ toi-
won/odotan,- Ikäwoihen uscon tiejä ll-
moituxes racastan: lEsu tule joudu jo U»
fcowllles apu tuo? Minä tulen lEsus sa-
no/ Uscowaiset lEsust jano. Amen.

, Toinen. Wirsi.
Jumalattomain erosi tasiä mailmast «.

W. c. Ruotzinkielinengin, eli cuin Farwal wttw
sarwäl. :c.

/«Mb huomiot! jo täye,Mun Satanan or,
jo Jumal nptt löyS: Ve Wnen co-

si,»



sso on Meni tul!',Gzln eläisän ennen am uhat'
tin muU; Kyt: Kelwstin lieki pään ymberin
lyö, O yäinc-i yoZ

2 Mä ku-ottu, nain. Nyt kiroust täynens
keyn helwetlin pä:n, Wun pucun paitan
täys kirous lie, Wun sielun ia ruumijn caicl
kirotur wie; Sii Mckiamwan laki munkit
poili Ei muutu Täick! taick

Mä mato ja coz,,l?c' calwane V?piwäl'U<
rewa rindLini syö M-kyn,
ines poltat m>k corwillc!yZ?Mun calwowa
tundon nyttheräis, woi, moi, Ma mato ja coi.
- 4 Np- wadican wie! Mä duomarin eteen ,

jo, cmliupi Ml Bastmat ca!'ckpauhawan:syn<
dinen käy, Oho! cipä cufan NuL spua näy,
tzaick weristt fyndini ja nizn pitä<
WLt Gi .

.

5 Mä perkelein myös Tsys asumassa nm
tys?, En Zumalat palwell, en toc?l«

lut wmck Mä kessyt kyll, tiesin : nytt tämma<
tan caickMun etemmä palwelm culda/eng'
huol' Waic? olisin cuoll'.

6, Mun itzeni paäl Mä luotin > ia palwe»
lln wqtzani täal, En Jumalaan ikänens tur«
tvfita tmnMun omani woimani turwaisinain,
«Vn Jumalat peljän, en racsstan/ en Myös
työllä tien'.

7 En lEjusta MYZS Mä pllölengan
sydämen Mun syndin mull rackambi olr
liun hän; KfzM mmnim mrhan kpll taizm mH

ftn«



sen, Sen' pyhimmen nimen, stn malnittlnsuus, Waick sydin ol' muus.
8, Mä caupitzin ain mun sydämen tuhan,

neill'perkeleil, wain jo nytt on ostettu, js
nytl on myytt', itz' awaisin porein; ei muil-
la ol' syyt', nytt owat ne tuhannet helberis
Siäl woi sydämen wiäl

9 O kiuckua täyn fe kiroillia sydän cuin
lewyn on löyn', sijn kiroillian wyrckys, ett
kieleni päälain lewitin rumia hengiä siäl< nijn
casteni lijton pcis kielsin juur suuS, joc' ru-
mia huus-

»o. Nijn sabbatin myös wci juopumus MYZ-
tens.- weljeni mijs Ne ynnä mun cans
sian jmt tääräisit nijn, ett winasta reuhtä-
lim yölläkin sijn, wjjn-picarit, cannut ne ph-
ten meill soitt,,ntjn paljon cuin woit-

". Ms juomari mä joll wMassa ujein
cuumana pää,.joc' ainian huusin.' mun Sie-
luni juo ann piccrtn culke-- nyt perkele tus
mull tulesia palaman maljan, saast täld el
cucan juo päaid.

»!. Ei cucan jus päld mun täyry juod wi-
weisen rovoingin Sield. Ei anna mull cucan
nytr pisara wetc', joc jähdytäis kielen, catz'
lulistc, kätt' wiel tarjo st ruma.- jokäteni wei,
caick iloni jäi.

»5 Mä syndinen suur, cuin k.rnillin IstnZäitini jiur, ja sydämes usein heit' tapsin, ia
soin he:ll nijn paljon paha luin ikänens woin>

muny°



mund' carwa mH harmax htill' surusta tein,
sijs purtan ms näin.

74. Mä murhexi M, Siel olin ja wael,
fin synnisten teill', Eng totellut heitä: nytt
tävtypi cuull' ja totel', joit ennen en olisi
luuli', Siäl nisiä imin, nytt kynsiä luur, ntjn
costo on suur.

is. Mä petoen kyns, cuin ratelm lambat,
ei heidän oli' synS, nijld köyhiid mä keriin
willat caick pois, waick wuodatit kynälit,
jot än nytt sois, ne kynälee cuumene S«elu,
ni pääl. caick cuumene taäl.

»6 Cmng' ahneus saij, mu» ylitzen wallan,
eng ikänens waij ma ollut, ain wadein ja ri<

Hoin cuin woin julck' meristä hikee
ms join ny« costo sen mitan muld waatipj
M, cuin mittaisin Siel.

,?. Mun caluni caick, caick culda ja cupar
«uin cscoisin, waick siel ääneti macais, nytt
huutapi nijn ja soima mun warcax, pib' wa>
zrasta kftn: nftn huuta se peto cuin ennen oi'
wm, jo nyt äänen sail.

,z Wiel ylpeyt täyn, Mi olin; sill' itzenl
corjari isin, mun pucuni Mckis, jos woen,
tftick Ws, Rt)t Satanan sahrae mun syvä,
wen wijls, s< kildäwä prameus jpdamenpääll,
nytt poldetan tääl.

,5. Mun huuldeni pääl, kykärmetten mprc,
Ly wuos Haitiasi Siel, täyn walyet «a pe,
tsst ja panetust suun ain löytin; nyt satanas

«un,



lundele luun, ny« walhetten isH mun petti
ja päätr', sen todexi jäät'.

»a. Cuina mielellen wiel, mä kumarsin por«
too ja palweUn siel, händ nöyrast, ja himoi-san andelin suut sen sastaistl kcidel, cuin cui«
tengin muut ai n lEsustans pal «velit i joc' ri,
stin puus, mun edestän huus.

»». Se himon on räm, mull aiwassen car,
wox ja cackerax käyn; wsi woi sitä hetke
cuin suosion sain, se tupannein luquin on hir«
muisin ain: nyt meriset kynäiet silmisten käy
tik lohdutust näy

»». Ei surkuni tuK'» ei svdämen pehmin',
waick sanojin mull.- yx ftrusa näändywä
lu on maas, ja cumartain kerjä suld laupeut
taae; nyt Jumal ien nosti jongpolweni potck'
mun sywtitien sotk'.

»; Mä petoen miel, mun kltsn sen töy-
himmH.i tawaran niel, mond orpoit mä wäi
jyn, ia hywyden wein cuin cotca pois kyn,

sis, wäärnuä tein, Mä cawala juonis,
muut wiiiwaiser sain, itz ricastuin ain.

<-4 Mä waihetten suu, iong Walkeista co«
»vendul sydän cuin luu, En wäärisä lvaloi,
ja pantti pann' yht raisca, waan Sielun,
li mulla sie'ann', nyt tacaisin perkel, waan
lm caupan pääl, wle rumini wiel.
t- Ms kärmetten pää, cuin wiyaistst tiw

stuin cuin rajuinen sää, Sit' fiuyiLen mu?«
haisin cuin oli haus, ja minua Jumalan v<

stawlZ



siäwsx laus', st tyynen sydän nyt purtan!
eip' au:' waick o,', hauc'.

,6. Mä synmiM' tänn, pois temmatan
lieckin, kyl ansaitzin sen, maa lewittä kttans,
ja weristn suuns, ja surfiasi mun niele ain
pohjatöin cuuns, catz' syngiä sywyys sicr' i,
tzens lys auk' mu wastan, mä rauk'.

»7, Mä Vapisen caick, cosc' mmskan euing'
cului mun armoni aic, En Jumalan armosta
toteö' äng pyyn itz autuuttaan hake; mun o,
man ol.syyn, Sen- ylitz, joc' neuwoi, jot'
«tklsin nytt, mun nuhani iytt'.

tg Koll kynäiit wuot, mun silmän ma>l<
maa; waan ei synnin suot', sitt' mämmin su,
rin ,os coira muld cuol', cuin lEjuxen cuollo;
M en minä huoll', En murhett' ma tunno»
sian pitän', nyt wiel auk' haawat on S>el.

Mä paisietan tääl, nyt ijäifts walkiss
kvkärmetien paäl, mun ymberin kiehu caicl
perkclee myös, la tulisill pihdeil, se heiden
bntyöns, mun jydämcn repiwät pienex, oho!
ei lopuckan jo.

;y, Nytt uppowat nijn, VUN jaftnen tuli,
seen wirtaan, ja sijn ain waipuwat lywald,
ei pohja ei? maat' täs lsyctä; o sywys! cmn
Sieluni saat, mä häilyn cuin kekäle tules,
waan en mä saammu, cuin hän.

;». Nytt opein mä ien, cuin ennein än to,
Mut oppit;tul tänn o fyndinin opi not mi,
nustsM, ett onneloin esa M wismgin häch

culn



cuin Jumala' pilca ja lihansa työt, ain seu«
rapi myst.

)2 Nytt autuuden port', on mull lijni su'!!-tt,
st surma mun soit', muut sisälle autuuden poi uw
käy, ei mull ena muuta run )!,lnnf.u<: o rna
Mli jalill' lviel olio yx hetk', känd' reti'.

;;. Ma huudan jos woin. Ma huudos ja parus
«yt pacaytu' coi»: te wuorct ja cuckl!'at,!a!igettal»
p,iä! te tuKset aidot cuin lainetitl' tc länget»
cat päälle» ja kätkeckat pois, jos tjäri wois'

Z4. En lätky. Woi, woi» mnn fa!'ty kayb' edes,
mä toucka ja ?oc'jaicnes rpsty mun ruumisan:
Sl!!' ma täytin eaick synnit euin c?odoma, ntjll'
mä sidottan, satanas licttojan lie, io he!wcttin wie.

35. Nyt hywäsu >aa, set' Jumal, ett armo ctt'
snloiucn saa, jää taiwas, jää walkeus, engelit myös,

Abramin helmat, täs hirmuises jää au,
tu.ls, jaa cunnja, ja engelein aan', tul' syng/yi tä?n.

;s. 0 tjaistä yöt, o «jäisiä mato, cuins «!ati s>ö',
o ijaisia sawu ja syngept surt', o ijäisps joll ci vl'

«tt jurt, o ijäisys ijäisys nyt olet tull' jnur
cauhlax mull!

57. Nyt sywyyleen rats', ma cahdasians waiwun,
eis pmani catk', woi ruumin, woi Sielun, woi jä-
senet eaick' wo> luuni, sill autuuden hyljäsin, wackse mull uii tarjon, mun euoleman tir nyt hc!wct,
tm wie.

;z. Jos haudnllen käyt, nijn kynelill tutki nait
cuolcman tctt, ja ajatte! costas wiel synnisä weit,
tät' we?ista costo, ja helwetin soitt', cuins cuultt
nmn kiljuwan, kyneiill' sä jo parannusi tee.

Täys tosi on >c, jong' ajatus usein hand hel-
wtttm wic, se walta sen Man; ja pyrki emn woi,
sinn taiwahan iloon, jong lumaia loi, wc'ci lah»
!>o coke tät' liek», se siel käy elimen Nell'.

4».
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.
'

Nyt lMdinc» suur, pois käänny jo cai?ist«synnistä juur: jos et' sinä caikis vi' elänyt nijn
fijn julkises mitai: kyll' pilowst ltjn ne saloifel
synnit, se turmellus suur, tuin sinus on juur.

4>> Cuin lEsuxcn pois, ain lMa, cuin armon
ja elämän tois, cuin ICsurcu wlsen tääl talla, j«
juo ain waäryden wettä, cuin syndi se tuo, ja py,
hyttä pllca: sen »la on ftiir helwetin suos.

4». Sr uscv on cnoll', joll' waelda surutöin syn,
disel slloll,woick toiwo se taiwast, nijn cuo.cman
tie händ cuitenyin äkist fitt'lielweltin wic. eosc'wi<
meinen. hctli käy edes, se tyo, sun hr!wetlin lyö.

4;. Cosc e.uolluna käyt pois luma!an pelwost,
ja mailman teit ain cnljrt,ja surutöin elät, cujni
ftat nijns noudatat syndi, ja menet mn maat', sun»
Cynsiitly nimensä alla, sr t,e sun helwcttin wic.

44. Nijn kaannl) nvt vois, sijt syndifcst e!«mäst,
ettei se tois sull ijäistä itcu ja parcu, fis tääl
«in pclwolla ajatteli' loppunsa päal: mutt jos «tl
sä käänny, Nijn hirmuinen yö sun ylitzes lyö.

4s. O tulinen yö, cuin ytimcs polla, eui» sydH»
»nes syö, cuin sywytccn lackamat upotta <un, sijll
yäises sawus on pimeys wain, sial madot ja töpl»
l,t rcpiwat luut, cmck jäsenet muut.

46. Et janosta pnas, täs surmawas walkios ja
foltawas jäas, cuin jano on suurin nijn alco ft
jäll', je suuringin jano wast aleu on siel: cast'» «ai!»
»an ystäwä sormes, sinnn, ja jahdyta nijn.

47. Et jähdyttä woi, et lähesty cuohuwa tnlda
fä coi, se tulinen myrsky, sen ,'anoist suun, wie! tu»
Iclla polta, ia ytimen muun vnn' corwift ja silmistfäy kipinät, täs' on kiwus las.

48. Ett siunata fta,siel suloista taiwast, sä li»
lottu maa, täys kirous helwet<n liekis on ain, sä
liroillia kiroust leikitzit wa>n, sM tzaine» ijäinen ki,
rMan työ ftn l«tn>illls loi.

4?. HM



4?. hillMlillltl clan', ei fiftla woi huocu ei
»äsy,sill hän, sen huveuwan tulella hucutta ellick/

wäsynen rtPi «in uppoman, waick' se parcu, se
huuta ci armo siel tul' ci lauveut cuul'.

sö. Gun lijtos on clwll', cuitts hclwctin sowioos
pidit, ci huol' se klljuwa ruma, waan pika sun wicl
«ttz seuraisit hända, ja »aihetta Ml, eltz hyljaifit
toiutzen, sanan, ja weit sun helwetin teit.

fi. Muut duomitUt myös, sun toiwos wies pil«
eawat hclwetin työs; joit' siMisa rahastit cauhiaxi
näet, ne räwäift tules, ne Myöten sä wiet ain up-
poman sywyyteen, tjäises yös, sijn hirmuises työs.

s,. Jos yhdcngin wois' sun welistas tambaxi e,
loitta pois, se viis jo lcwiämbi, >?M>N et se päas
nijsl ijäisil! ssteisi tas tulises saas, pnn' spnnis p»n'
plieas, kiroust täyn sen olet sijn' lHn.

sz. Ettz pilcaisit taal, wauhurscasten retke, j«
carftsti p«äl ain eatzoit ntzt Sielui cuin luopuisit
pois, sijt syndifcst mcnost, enin mailma sois, cum
wäidit sun teitas: jaln«al«skijn,ain pysyiwät ntjn.

54. Se pilcar suL käy, ja ljäi>ex hapiäx, cik loh-dutus: nay, sicl perkelein ilo ja pilca sul! on pr ijäi«
»cn itcu, itz duomituin luon. Sun luulos, sun «seossun hclwettin wri sijx petuxex jäi.

<f, Stzn synbiscs ties, jos pyysit aitt culfe/jn ol»
Ia sijn mies, sa cuoleman löysit juur rinisex sull, et'
!oppu sijn löy'dz, ei apua cuul' ci hcnges sicl lopu
ei cuole se coi, cuin hrlwetin toi.-

56. Se löykä cuin käy, itz helwM >)'ös, sost ei
Wpu nay, se pllhalda kitumän hcngci ain cans' sm»
he«Bes hl» Sielus sicl ain ollesans, ei sammu se bu,
!>, se tulinen sää täys cuolema jää.

f?. Jos tuhannen wuot, sijn tulessa poldetais
liiwät ja yöt, eit jo olis kyllä suur kipu ja työ',
nnitt M joca hetki suit tuhannex lyö,ei lopu, ei ls»
ft lviel sittek' se eoi cuin ijäfi woi.

sB,. W lvohinso su«s,cuD l»il sun HWISj/Kll-
les



trs illur? ci nui!man woito L«-sl> lunssta Ms-, yz
ojast ssis waaril,"long Jumala soi, ja faänny nyt

surutöin lacaisin O<r!, lull' cailallr liel. '
Mat h, ,6,-v. 26.

Mitä st auta ihmisiä, jos hän caiken ma,
ilman woitta,ja sielulwis saa wahinZon?tai«ta mitä anöa ihminen Sieluns lunasiuxexi.

:.loh. 2-u. 17.
Mmlma cato, ja hänen himons: mutta jocg
tete Jumalan tahdon, st pM ijancaickisest.

Ala mielistf jumalattomainaiwoituxijn:sil«'
lä eihe tulecoscan hywäxi, eiheltvettingänasii.

Mitä sinäKän ttw teet, nijn ajattcle lop
pua, ja nijn et sinä cosian ftndiä tee.

Ia pitä menemän ulos ja cayelcman
lnjden ihnnsten raawja. jotca minua wastan
wäärin teit: sillä ri heidän matonspidä cua«
leman, eikä heidän tulenö sa»nmuman,jahei«
dan pitä caikelie liyalie cauhistuxcxi oleman.

Sentähden käändKät ja palajatca
eaitest wäärpdest-m, ettet te langeis' pahan
tecottn? tHden. Heittäkät pois tykZn caicki
vjche käymisin, jolla w rickonet oletta, ja teh<
rät teilien usi ja usi hengi: sillä mixi
pidäis teidän cuole,nan sinä Israelin huone?
Sillä ei minuNs ole yhtätän ilo hänen cuole-
mahans joca cuole, sano HHrra H63rra.
VentOdm täändätätlttenne, nijn te satte elä.


