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Ensimmäinen Wirss.
N), c. Räy Sielun caikel miel lc.

sitMll caiken waiwan Aina
waikiast walitan. Cuhun olet

VU M minun Taiwan Aiwan ostiaan
Haminaan : WcrcUas mun
lunastit/ Sanallas mun omi-

stit/ Herätit mun parannuxeen/ Armos
eansia tulit auxen.

2. Cuollnn olin sutteudes Epquscos hir-
lnmses/ Oman mielen rackaudes Suru-
toinen synnin ties/Ilman pelwot waclstn/
Armon walon hyljaisin Epäusco tämän
teki/ Cuollen uscon myötämäki.

;. Sinun armoslEsu huuli: Käänny/
käänny" syndinen/Parannuxcn elo uusi Onsull aiwan turpeinen: Ostan' olen werellan/
Sinun aiwan syndisen. Käänny/käänny/
litjns saat elä Täällä en'ft/ ja sitten Mä.

4. Tämä ääni/ lEsu racas/ Kawi läpi
sydämen: Nyn myös tundon/ joca ma-
cais Heräis ylös hirmuinen/ Lain cautta
cauhiax Syndin' tundut cuolemax i Elon
autuus mulda puuttuis/ Sielun suri/ syn-
dtzn suuttuis.

5. Hm-



5- Hengen huomio todistaisans Epa-
ukon ilmoitti/ Määrän hurscaudcn aisois/Alastoman ennätti/ Wäarän tuomion itze-
sian/ losa luotin walhesen/ Sulkeis uloS
hengen wolma/ Cuollex löysin itzen Niwan.

6. Tasä murhes/ lEsu jalo/ Sinun
Henges armias Evangeliumist toi walon/
Että löytä hawoisas Uscon talitta elämän/Tvgös/ armon istuimen/ Weresäs/ o lEssu Christe/ Uscon cauttN/ ilman estct.

7. Jolla duomio waldelyn Tnlis/ ja
myös cadotus, Elon autuus cohdaturi/Cuollos ansios lunastus.- Sinne riensin
Murheisan/Uscon haluU: Stjnä saanMmo»
elon lEsurcsa/ Elawäsa uscvn tiesä.

8. Tasa ludan lalopeuras Löysi Sielun
hunajat/ Sinä/ lEsu/ M teuras
stani.' Sinä saatEwwäistn lambaan kijn/
Olillensa otit nijN / Saatit laumaan ustos
waisten/ Elon annoit cläwäistn.

9. Sillä cosc mä halulsestt Armo lärirz
käljämän/ lEsus/ synn n duomiost MÄ
stl/ Tundon rauhoita elämään/
annoi andet mull/ Werens woiman ans
doi tuli' Sydämeni puhdistuM/ Elon uu-
den rakennum

ia Tämä lundui armo suuri Wckos,
«rmon elämas/ Uscos/ tunnon rauhas juus
>ll/ Lewottlppttyis sydämes/ lEsuxes.- ei
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mailmas eikä synnls cawalas; lEsus rac-
kaudcl täytti Sydämen/ ja armon näytti.

11. Syndein sstet caicki catkeis/ Wa-
pax pääsin hawoisas/ Epäuscon orjus
kcis / Hengen usco wircois raas.- losa
löydän elämän Sinus/ IESU suloUen:
Henges huudan Abba Isä/ Rneas lE-su uscoo lisä!
walwoa/ Seiso aina edesäni wastan HER-»
lan duomiota: Sinun weres Sowtnnos
Löytä Sielu elandons/ Sydän elä uftos ais
wan Weres woimast tiellä taiwan.

»?. Mutt' nytt lEsu heicouden mmu'
tiellä peljattä/ Ei mun oman surkeuden/
Minutuffist sällytä.- lEsu sijs mu auttele
Armosas ain saattele/ anna woima/ tue/
lvahwisi/ WcreUäs ain pese/ puhdift!

14. Sinun haldus annan Sielun / Si«>
null uhlan sydämen/ Sinull tauon, tah-
ton/Mielen/ Ia caick ruumin jäsenen/
Silmän/ corwan/ kielen/ suun/ Weresan<
siol on stnun/ Kätcn/ jalkan/ caicki huo-
maas Jätän lEsu/ hengen suomas.

15. Pyhit/ eroit caicki caitis/ Tiestä
Jumalattomain / Hcnges woilnal wahs
lvist waicut Caita tiet' ett cnljen ain/ Jo-
<a saatta elämään Ahtan portin läpitzen,
EttäHEßraa taidan palwell Kewäl/ suu-
wel/syryll/talweU. i6.le-



16. Joen päiwa / jocahetki/ Henges ja
myös totudes / wälttää cväuscon rccke/U'con tiesa eläwäs / Eläwälä Jumalat
Pallrelissn lactamat/' Täällä en'st ja sittensielä / Cosca woitto cuollon niele.

17. HENmn nime sydämesan Auttett
aina pyhitän/ HENran sanan uscon tiesäRacastan: ja petoxen waldän pahan mail-
mau/ Paheunuxen caUhian: Sanas walon

eten Wahwist/ nijn en pelkä kctan.
18. Wanhcmmat nijn cunnias pidän;

Julmaa fisu wäldan luyös/ Cansiakäys
mist hyljnn nijden lotca culke synnin yös/
Wallstetlu armollas; Awullas mu wah-
wist taas Lihan faastaisutta wastan. We-
Nllas mun olee ostan.

19. Wääräst lalust/ elatUfest/ Minu/
lEsu/ wnrjele/ Vahain himoin licuruxet,
Tucaum/ suojele Mlpittömäs uscon ties/
Anna uscon hedälmas laupeuden wihandellaHywi Ma' casiwatella.

2 a Walhen siteet caicki catcais Ustos/
rackaudes myös/ Toiwos puheis pois
mn ratcais KaytöM ja ihe työs. Mää-
rät tooistufec est Minun suusan pitämäst/
Totudes ja rauhas jalos / Anna minull
hengcs walos.<

2». Caickein himoin ricttaudcst pubdist/
AESU/werMs/ Anna elo wastaudest.'

X 3 Uudi-



Uudistetus sydämes/ Hengellinen waiwai<
Hen Slnuld armo ehinen : lEsu/ lEsn/
nnnu auta Sinun sallin cuollos lautta l

22. Minun aican ombi tärcki Cuin yr
nuoli lendawa: Costa cuollo rinnat sarke
Guoiel uston elämä' lEA sinun hawoi-sas, Tue sulas armosas/ Weres puhdistuxes
«lwan Tahdon culke tltta tmwan-

-23,. lEsus elon cuollo wastan lEsus
armon istuin on? Nijnculn ftanut olen
castcn Nijn nyt hengcs hallitcon/ Et stjn
lUos waelll?n/ Casten wolman osolan/
Uudcs luonnos/ undeZ mieles/ Uudes jys
d>imes <a kielcs/

24. Että sinn/ Jumal/ kiitän Armon
kalma lEsuxcn/ Uscon cliutta itzcn lijtän
Sinus/ lESU/ elämän/ Sanas woiman
Autuudex Wastan otan suolistx HERran
khtollista hajan Sydämestän perän palan.

2«. Halan ruumis wercs jalken llscos
<ttä nautlhcn/ Ei sitr Sielun cuole nalkäw
Waan saa nuden elämän/ locatnndu h->
dämes UudiKttGMcon ties/ syndemalls

sinnniftri/ Tundoni pnhdistuleA
' 2b, Täsä HERran ehtolllses/ Mastoin

tlufalMa / Minnl woima lEsns lisä/ Tel--
wen >o ftM naukita / Sielun wirwoitlmri
Wnhan wabwistureri Pfthäx tcmpllx lE-
fWlle/ Cansia wehex nstowillc.

. 27. Cuin



37. Cuin elon Eläisän m
euollesan/ Nijn ma a/än merm melon Hys
wäs turwas a«uian: G sitt' akist cuole-
ma mmu taida saawutta/ Cuin on lE-sus saawmettu/ Uscon elos omistettu.

28. lEsu Sinun tulcmises Halan/ wi-
won/ odomn; Iräwöihen uscon nciall-
moituxes racastan: lESU tule joudu jo
Useowilles apu luo: Minä tulen lEsus
sano/ UscowaisttlEsustjano/ Amen.

Toinen Wirsi.
Weisat. cuin: Ruotzinkielinengin, eli cuin:

Farwäl werld farwäl ;c.

duomiot! jo täys/ Mun Sata-
MD nan orjan jo Jumal nyt löys: Se

ijäinen costo on käteeni tull / Cuin
elWn ennen ain uhattm mu!l; Nyt hcl-
wctin liecki pään ymbärin lyö/O M'nen yö.'

2. Ma kirottu/ näin Nyt kiroust täynens
käyn hclwettln Mun pusun <a paitan
täys kirous lie/ Mun Sielun ja ruumtzn
caick kirous wle; Sil corckiainan laki mun
kiroili eaick/ Ei muutu/ Taick! taick.

?. Ma mato ja coi/ loc'calwane rcpiwä
purewa woi/ Oho/ mikä rmdoini alati syö
Mik ytimes polta? mik eorwiUe lyö? Mun
calwawa tundon nyt heräls/ woi/ woi/ Ma
mato ja coi. ..

.>(4 4» Nyt



Ntzt waditan wtel Mä dnomarin
eteen/ jo cuuwpi MlVasunat caick pau«
h»wan: syndinenkay, Oho! eivä cusan
Mll apua näy/ Caick weristt syndlni seura/
ja nijn Ain pitäwät ttzn.

5. Mä perkelein myös Täys asumassa
am jocathes työs/ En Jumalat pallwell/
en totellut waick Mä kästyt kyll tiesin: nyt
tcmmatan caick Mun eteen/ mä palwelin
culdau/ eng huol' Waick olisin cuoll'.

6. Mun itzeni pääl Mä luotin/ ja pal-
wclin wahaani tääl/ en Jumalaan ilanans
turwata tain / Mun omahan woimaa-
Ni turwajsin ain/ En Jumalat peljäl»/ en

en Myös eotellu tien'.
?- En lEsusta myös Mä ehinyt puolen-

aan sydämen työs/ Mun syndin mull racs
kambi ol,'cumhän- Mutt maiutta turhan
kyll taisin ma sen/ Sen pyhimmän nimen/
fen mainitttn suus/ Waick sydän ol muus.

8- Mä caupihin ain Mun sydämen m«
hanneill' pcrkeleil/ wain Jo nyt on ostettu/
jo nytt on myyt / Itz awaissn portin; ci
muilla ol' syyt'/ Nyt owat ne tuhannethclberis siel Woi sydämen wiel-

y. O kiuckua täyn Se kiroilla sydän cuinsewonon löyn'/ Sijn klroillian myrckvs/ett
kieleni pääl Ain leivitin rumia hengiä fiel/
Ahn casteni ltzton pois kielsin juur snus/
loc'mmiahnus'« iG.Nijn



,0. Nijn Sabbmhln myös Wei juopu-mus myötäns : mun weljeem wijs/ Ne
ynnä mun Cansan jou laärälsit nijn/ Etttvinasta röyhtälim yölläkin sijn Wijn->
picarit, cannue ne yhten meill soitt Ntznpaljon cuin woit.

'». Mä juomari mä/ 101 l wijnasta u-
sein ol'cunmnna pää/ loc'ainianbuusin:
mun Sieluni juo Ann plcarin culke: nyt
perkele tuo Mull tullsta valawan maljan/
ftast talo/ Ei cucan juo pääld.

»2. Ei cucan juo päld Mun täyty juod
wimeijen ropoingin Sield. El anna mnllcucan nylt pfjara wett' / loc jähdytäis
kielen / catz' tulisia kätt W,el tnrjo se ru-ma- jo kätem wei/ Caick iloni jäi.

IZ. Mä syndinen suur/ Cuin kiroil-w Isäni/ Äitini juur/ In sydämes
usein heit' tapoin/ fa soin HM nrK pal<
jon paha cuinikanäns wom/ Mondcar-wa mä harmax heill' surusta lein / Sys.
purtan mä näin.

14- Mä murhexi heill/ Sttl olin ja waels
sin synnisten teiU'/ Eng totellut heitä: Meläytypi cuull' Ia tvtel', joit ennen en olisiluuU / Siel nisiä imin/' nyt kynsiä juur/
Nijn costo on suur.

15. Mä petoen kyns/ Cuin ratelin lam-
W/ ei heidän oli' syns/ Nijld töyhild
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mä keritzen Millat cckck pois, Waick wuödatit ky-
nelit, jot en nytt sois,.Ne kynelet cuumcne Sltt
luui pääl, Caick cuumcne tääl.

16. Cuing' ahneus saii, Mun ylitzen mal-
lan, eng ikänäns waij Mä ollut, ain wadein
ja ridoin cuin woin lulck' köyhitten meristä
hikee mä join, Nyt costo sen mitan nmld waa-
lipi Ml, Cuin mittaisin siel.

17. Mun caluni caick, Caick culda ja cupar
cuin cocoisin, waick Siel ääneti macais, nytt
huutapi nijn Ia soima mun marcax', pid' wa-
ra>w kijn: Nijn huuta se peto cuin ennen ol'
waij, Jo nyt äänen saii.

18. Wie! ylpeyt täim, Mä olin; sill itzcni coria-
N löin, Mun pncuni silckis, jos woen, caick kiils,
Nyt satancm sahrat mun sydämen wijls, Se kil-
dawä prameus sydämen päql, Nyt poldetan tääl.

19. Mun huulöeni pääl, Kykärmetten myrc-
ky wuos Haitiasi siel, Täyn walhet ja petosi ja
panetust suun Am löytin; nyt satanas run<
dele luun, Nytt walbetcen isä mun perei ja
päätt', Sm toderi jätt',

20. CuinZ miclcllän wiel, Mä cumarsin por-
loo ja palwelin siel, Händ nöyräsi, ja himoi-san andelin suut Sen sastaistl kädel, cuin cui«
tengin muut AmlEsusianspalwelit; ioc' ristin
puus Mun edestä» huus,

21. Se himon on Mull aiwan carwap
jacatkerarkäyn; Woi,woi sitä hetkecuin suosion
sain,Se tuhannein luguin on hirmuisin ain: Nyt
weriset kynelet silmistän käy Eik lohdutust ncly.

22. Ei surkuni tuli', Ei sydämen pehmin, waick
sanottin mull:Pr surusa MndywäSielu on maas,

Ia



Ia eumartainkeriä suldlaupeut taas; Nyt Jumalsen nosti iong polweni potck' Mun sywyteen sock'.
23. Mä petoen miel/ Mun kitan sen köyhim,

män tawaran nicl, Mond orwoit mä wajyin, ja
hywyden wein Euin cotca pois kynsis, ilijn wää-
rytta tein, M cawala juonis, muut waiwaisex
sain, Itz ricastuin ain.

24. Mä walhetten suu, long walheista co-
wendui sydän cuin luu, En wäarisä waloisa
pantixi pann' Wt raisca, waan Sielun, ei
mulla sit' ann', Nyt tacaisin perkel, waan sen
caupan paal, Wie ruumini wiel.

25. Ma karmetten pää, Cnin wihaisesi tiu-
fiuin cuin rajuincn sää/, Sit'silnMänmurhaisin
cuin oli haus, Ia minua Jumalan vstawäx laus',
Se tylynen sydän nyt purwn cip' aut' Waick
jywä sn haut',

26. Ma synnistän' tann, Pois temmatan liec-
kin, kyl ansutzin sen, Mqa lcwittä kitans ja Me-
risen suuns, Ia surkiast mun niele ain pohjatöin
cuuns, Catz ftngiä sywyys sitt' itzens lyö auk'
Mu wastan, mä rauk'.

27. Mä »vapisen caick, Cosc muistan cuingcului
mun armoni aie, En Jumalanarmosta tott>l'eng
pyyn Itz autuuttaanHake; mun oman oi syyn, Sen
ylitz, joc'neuwoi, jofitkisinnyt, Munwihani sytt'.

28. Kyll kyuelit wuot, Mun silmän maail-
maa ; waan ei synnin suot", Sitt engmmin su-?
riu i'os coira muld cuol', Cuin lEsuxen cuollo;
siit en minä.huol!', En murhett' mä tunnostan
pitän', nyt wiel Auk' haawat on sie!,

29. Mä paistetan Ml, Nyt iiäises walkias ky-
kärmetten M, Mun ymhärin kiehu cMperkelet

myös^



myös , Ia tusisil plhdeil/se heidän su työns, Mun
sydämen repiwät piencx, oho? Ei lopuckan jo.

zc>. Nytt uppowat nijn, Mun jäsenentuliseen
wutaan, ja sijn Ain waiMwat sywald, ei poh-
ja eik maat' Tas löytä; o sywys! cuin Sielu-
ni saat. Ma häilyn cmn kekäle tules, waanen
Mä saammu, cuin hän.

Zr. Nytt opein mä sen, Cuin ennen en totellut
dppi; tul tänn O syudinen opi nyt minusta jäll/
Ett onnetoin osa on witzingin häll, Cuin Jumala'
pilca ja llhansa työt, Ain seurapi myöt.

32. Nytt autuuden port' On mull kijni suljett,
se surma mun sort', Muut sisälle autuuden portista
käy, Ei mull enä muuta cuin julmistus näy, O cttci
mull jälill'wiel olis yr hetk', Käyd' autmldenretk'.

33. Mä huudan jos woi», Ma huudos ja pa-
rus nyt pacahtu'coin: Tewuoret jacuckulat, lan-
Zetcan pääl Te tuliset allotcuin lainetitt'tääl, Te
lcmgctcat päällen jakatkeckät pois, Josijäri wois.

34. En kätky. Woi, woi, Mun täyt» kayd'
edes, ma' toucka ja coi, Joe' jäsenes ryffy mun
«uumisan; sill' Mä täytin caick synnit cnin Se>-
doma, nijll' Mä sidottan, satanas liettajan lie,
Jo helwetin wic.

35. Nyt hywästi jää, Sek'Jumal, ett armo
ett' suloinen sää, Mä taiwas, jää walkcus,
Engelit myös, Jää Abramin helmat, täs hir-
muises työs, lää amuus, jääcunnia, jaEnge-
lein aan', Tul' syngeys tänn.

36. O ijaistä yöt, Oijäistämato, cuins alati
syöt O ijäistä sawu ja syngeyt surt', O ijäisys
joll ei ol' loppu eik jurt, O ijäisys, ijäisys nyt olet
satull' luur cauhiax mull!

S?. Nyt



3?. Nyt fiMyplee» Mtk', Mä cohdasians wai-
wun, eik pmani cack', Woi ruumm, woi Sie-
lun, woi jäsenet caick' Woi luuni, sill autuu-
den hyljaisin, waick Se mull oli tarjon, mun
cuolcmcm tie Nyt helwettin wie.

38. Jos haudalle» käyt, Nijn kynelill tutki näit
cuolcmcm teit, Ia ajattel coscaswiel syunisä woit,
Tät'weristä costo, jahelwetin soitt', Cuins cuulet
mun kiljuwan, kynelill' sä Jo parannust tee.

39. Täys tosi on se, lonZ' ajatus usein hand
helwettin'wie. Se wclltä sen pman; ja pyrki cuin
woi, Sinn taiwahan iloou, jongluluala loi, Irx,'
ei tahdo coke tät' lieki, se siel Käy elämän tiell.

42. Nm syndinen suur, Pois käänny jocaikistcl
synnistä jnur: Jos et' sinä caikis ol' elänyt nijn
Sijn julkisesmitäs: kyll' pitawät riin, Ne salaiset
synnit, se turmellus suur, Cuin sinus on jnur.

4'- CuinlEsuxcn pois, Am lyckä, cuin armon
jaelämän tois, CuinlEsurm wercn tääl talla, ja
juo Ain wäärydcn wcttä, cuin jyndi se tuo, Ia py-
hyttä pilca, sen osa on tuos, luur helwetin suos.

42. Se usto on cuoli, loll'waelda surutöin syn-
disel suoli, Waick toiwo se taiwast, nijucuoleman
tie hand ruitenyin akist sitt helwetin wie, Cosc wi«-
mcinen hetki kcly edes, se työ, Sun helwetin lyö.

43. Cosc cuolluna käyt, Pois Jumalan pel-
wost, ja «nailman teit Ain cul et, ja surutöin
elät, cuins saat Nijns noudatat syndi, ja menet
ain maat', Sun Christitty nimesi alla, se tie
Sun helwetin wie.

44. Nijn kääny nyt pois, Sijt simdiscst elämsst,
<ttt, se ws Sull ijäistl! ,'tcn jq sijs-tääl

Ain



Am pelwolla ajattell' loppusi pääl: Mutt josett sä
käänny, nijn hirmuinen yö Sun ylitzes lyö.

45.0 tulinen yö, Euin ytimes polta, cuin
dames si)ö, Cuin sywytecn lackamat Upotta ain/
Siin ijäises sawus ou pimeys wain, Siel madot
ja köpelit repiwät luut, Caick jäsenet muut.

46. Et janosta päas, Tas surmawas walkias
ja poltawas sääs, Cuin jano on suurin nijn alcase jäll, Se suuringin jano wast alcu on siel:
Cast', mailman ystäwä sormcs, mm' sinn',
Za jahdytä nijn.

47. Et jähdyttä woi, Et lähesty cuohuwa tul-
da se coi, Se tulinen myrsty, sen janoisen suun,
Wiel tulella polta, ja ytimen muun Dnn corwist
jasilmist käy kipinät, tas' On kirous las.

48- Ett siunata saa, Siel suloista miwast, sä
kirottu maa, Täys kirous helwetin lickis on ain,
Sä tiroilja kiwust leikitzitwain, Siel ijäinen/
»jäinen klroilian työ/ Sun oorwilles lyö-

-45>. Huud'hirmuinen ään', Ei sijnäwoi huocu
ei wäsy,'siil hän, Sen huocuwan tulella hncuna
caick, Senwäsynen repi ain uppoman, waick Ss
parcu, se hmllä ei armo siel tul/ Ei laupeut cuul.

50. Sun lijtos ou cuoll/Cuins helwetin sowinos
pidit, ei huol Se kiljuwa ruma, waan pilca sun
wiel Ets seuraisit handä, jawalhcttatääl, Etshyl-
jäisit sanan, ja weit Sun helwetin teit.

si. Muut duomitUt myös, Sun toiwoswiel pil-
cawat helwetin työs; Joit synnisäracastitcauhiaxi
näet,Neräwäise wles,ne myöten,sä wiet Ain uppo-
wan sywyyteen, ijäises yös, Gijn hirmmses työs.

52. Jos yhdengin wois Sun welistäs tambari
ttoltta pois, Seoliejokewiämb, waan et sä pääs

Nijst



Nijst ijäisist siteist täs tulises saas, Pnn synnis ynn
pilcas, ynn kiroust tä»n, Sen olet sijn löyn.

53. Ets pilcaisit täcll, Wanhurscasten relke, m
carsasti pääl Ain catzoit nijt Sielui cuill luovui-
fit pois, Sijt syndiscst menost, cuin mailma
sois, Cuin wäldit sun tcitäs: ja lumalas kijn,
Ain pysyiwär nijn.

54. Se pilcar suli käy, Ia ijäisex häpiäx, eik
lohdutust näy, Siel perkelein ilo ja pilca suli on
Vx ijäinen ttcu, itz duomituin luon. Sun luulos/sun uscos sun helwcttin wei > Sijs petoxes jäi-

-s>. Sijn syndiscs ties, Jos pyysit ain culke, m
olla sijn mies, Sä cuoleman löysit juur ijgisex suli,
Et loppu sijn löydä, ei apua cuul. Ei henges siel
loppu ci cuole se coi, Cuin helwetiu toi.

>-6. Se löyhkä cuin käy, Itz helwetist ylös, jost
ei loppu näy, Se puholda kimman henges ain
cans' Sun henges sun Slelus siel ain olleftns, Eisamu se tuli, se tulinen saa, Tayscuolema jaa.

57. Jos tuhannen wnoy Sijn tules säpoldetais
päiwät ja yöt, E>k jo olis kyllä suur kipu ja työ>
Muttsieljoca hetki sul! tuhaunex lyö, Ei lopu,
ei lopu wiel sittck' se coi Cuin ijäri woi.

58. Ah wahingo suur, Cuin tule sun ijclisel
Sielulles juur! Ei mailman woitto sield luna-
sta woi, Ot ajnst sijs waari jong Jumala soi,
Ia käänny nyt surutöin tacaisin wiel/ Tull' (ai-
dalle tkl.

Mtth. 16. v. 26.
Mitä se autta ihmistä, jo< HFn caiten

mailman woittg. ja Sielullens saa
gon? Taita mits andg ihminen Sieluns lu-
nastuxexi.

l. Ich.



I. loh. 2. v. 17.
Mailma cato, ja hänen himonZ : mutta

joca teke Jumalan se pysy ijancaic,
tisest. Svr. 9. v- 17.

Älä mielisty jumalattomain aiwoiturijn?
sillä ei he tule coscan hywäxi, ei helwet«
tingän asti,

S»r. 9. v- 33.
Mitä sinä ikänäns teet, Nljll ajattele lop-

pua, janijnetsinä coscan syndiä tee.
Esa. 66. v. 24.

Ia heidän pitä menemän ulos ja catzele-
man nijöen ihmisten raatoja, jotcaminua

- rrastan wäärin teit: sillä ei heidän matons
pidä cuoleman, eikä heidän tulens sammu-
man, ja heinän pitä caiktlle lihalle cauhi,

oleman.
Psalm. 49. v. is.,

He macawat helwetis nijncuin lambat,
cuolema heitä calwa: ja heidän öyckäy-
rens pibä huckuman, ja heidän täyty jää-
dä hllwettijn.

Hes.iz.v. 30,31,32.
Hcntähdcn käändäkät itzen, japalaitcat

eaikest wäärydestän, ettet te lanZeis pahan
teconne tähden. Heittäkät pois tytön caicki
«litze käyminen, jolla te rickonet oletta ja teh-
kät teillen usi sydän, ja usi hengi: sillä mixi
pidäis teidän cuoleman sinä Israelin huone?
Sillä ei minulla ole yhtäkän ilo hänen cuole,
mahans joca cuole, sano HGRra, HGRra.

Sentähden käändMät iyenne, nim
te satte elä.


