
M Uusi Hengellinen

Wm Jumalan Lapsen kuo-
lemaan walmisturest, M owl/

llsella alalla /

Se on:

Mistä totisesta käändymisestä/ totisesta ja
elawästa uscusta, ia Zumaliiestn elamak rmsta dar<>
joitus sydämellisen ylösheramssen Men; ynnä ajan
waarin ottamisesta, ja autuuden walicappalitten oi<

kein käyttämisestä, odotuxesta lEfuxen tulemi-sen ja wijmeisen ilmoituxen perän.
iTlijn mpss.

Toinen

Jumalattoman erosta tästä
mailmasta /

Isea Nuotzln kielestä on Suomert käätty
ja enätty suruttomille warottuxex. iocca hirret

nyt ynnä, tarpellisen ylitze catzomi<en> jällen,
Pääsiäisen edellä Wuonna!?4di

Gn pränttijn andanut

TURUSA, Prändatty Wuonna l?Fl.





Ensimmäinen Wirsi.
W. c. Räy n?, fielnn caifel mielet :c.

ssMEsu sinull caiken waiwan Aina waikiast wa-
litan» Cutzun olet minun Taiwaan Ai-
wan oikiaan Haminaan: WereUas mun

lunastit, Sanallas mun omistit. Herätit inur. pa-
rannuxeen, Armos cantza tulit awen.

2. Cuollun olin surkeudes Epäustos hirmuises,
Oman mielen rackaudes Surutoinen synnin ties.
Ilman pelwot waelsin. Armon walon hyljäisin.
Epäusco tämän teki, Cuollen uscon myötämäki.

3. Sinun armos lEsu huusi: Käänny, käänny
syndinen, Parannuren elo uusi Hn suli aiwan tar-
peinen: Ostan' olen werellän, Ginun aiwan syn-
disen. Käänny, käänny, nijns saat elä Täällä
kn'st, ja sitten siellä.

4. Tämä ääni, lEsu racas, Kawi läpi sydä-
men: Nijn myös tundon, joca macais Heräis y-
lös hirmuinen, Lain cautta cauhiax Syydin tun-
dm cuolemax; Elon auttlus mulda puuttuis. Sie-
lun suri, syndijn suuttuis.

5. Hengen duomio todistaisans Epäuscon ilmoft
ti, Määrän hurlcauden aisois, Alastoman ennät-
ti, Waäran duomion itzsstän. Joja luotin walhe-
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seen, Sulkeis ulos hmgen woima, Cuollex löysin
itzen aiwan.

6. Täsä murhes, lEsu salo, Sinun Henges
armias Ewangeliumist wi walon, Löytäxeni haa,
woisas, Uscon cautta elämän, Tygös armon istuin
men, Weresas, o lEsu Christel Uscon cautta,
ilmcn estet.

7. Jolla duomio waldetyxi Tulis, ja myös ca,
dotus. Elon autuus cohdaturi, Cuollos ansios lu,
nastus; Sinne riensin murheisan', Uscon halull
sijnä saan Armon elon lEsuxesa,
con tiela.^

8- Tasa ludan lalopeuras Löysi Sielun Hu,
najat, Sinä, lEsu, olit teuras Edestämme: Si-
nä saat Exywäisen lambaan kijn, Olillensa otit
mm. Saatit laumaan uscowaisten. Elon annoit
elawaisen.

Sillä cosc ma haluisesti Armoo läxin kerjä-
maan, lEsus synnin duomiost päästi, Tundon
rallhoitt' elämään, Sondin' annoi andex mull,
Werens woiman andoi tul!' Sydämeni puhdijm-
xex, Elon uuden rakennuxex.

10. Tämä tundui armo suuri Walos, armon
elämäs, Uscos, tunnon rauhas juuri, Lewon löyt-
tyis sydämes, lEsuxes: ei mailmas Eikä synnis
cawalas; lEsus rackaudell täytti Sydämen, ja
armon näytti.

«. Sondein sitet caicki catkeis, Wapaax pääsin
haawoisas, orjus ratkeis, Hengen usco
w>rcois taas: Joja löydän elämän, Sinus lEsu
suloinen: Henges huudan Abba Isa, Nacas lE-su uscoo lisä!

12. lEsu, anna sydämeni Sinun tygös wal-
woa, Seiso aina edesäni Wastan HENran duo-
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miota: Sinun Weris Sowinnos Ma Sielu e-
lanoons, Sodan elä uscos aiwan Weres woimast
tiellä Taiwan.

iz. Mutt' nyt IEsu heickouden, Mua tiellä
peliattä, Ei mun oman surkeuden, Minu tustist
säilytä; lEsu sijs mua auttele, Armolas ain saat-
tele, Anna woima, tue, wahwist, Werellas ainpese, puhdisti

14. Sinun halduus annan Sielun, Sinull uh-
ran sydämen, Sinull taiton, tahton, mielen, Ia
caick ruumin jäsenen. Silmän, corwan, kielen /

suun, Weres ansioll M Sinun, Kätcn, ialcan,
caicki huomaas Jätän lEsu, hengen suomas.

if. Pyhit', eroit' caicki caikis. Tiestä jumalatto-
main Henges woimall wahwist, waicut', Caitaa
tiet ett' culjen ain, loca saatta elämään Ahtaan
Min lapitzen. Että HENraa taidan palwell,
Kewäll', suwell, syxyll, talwell.

16. lom paiwa-, joca hetki, Henges ja myös
Nudes, Wälttää epäuscon retke, Ulcon tiesä elä-
!läs,Cläwätä Jumalat Palwelisin lackamat. Tääl-
lä en'st ja sitten siellä, Costa woitto cuollun niele.

1?. HENran Nimee si)dämmesän Aut' ett' aina
Mtän, HERran Sanaa uscon tiesä Racastan:
japetoxen Waldän pahan mailman, Paliennuxe»
couhian: Sanas walon jalcain eteen Wahwist,
!i<n en pelkä ketän.

'B. Wanhemmat niin cunnias pidän. Julmaaisuu wäldän myös, Canffakäumist hyljän niiden,
Zotca culke synnin yös, Walistettu armollas; A-
lMas mu wahwist taas Lihan saastaisutta wastan.Nerellas mun olet ostan.

19. Wääräst calust, elatuxest, Mua lEsu war-
!le, Pahain himoin lijcutmet Tucama, suojele
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Wiloittömäs uscon ties, Anna uscon hedelmäs,
Laupiuden wihandella, Hywij töitä caswatella.

22. Walhen siteet caicki catcais, Uscos rackaw
des myös, Toiwos, puheis pois ain ratcais
Käytöns ja itze wös. Wäarät todisiuxet ch M
nun suusan pitämäst, Totudes ja rauhas jalos,
Anna mmull henges walos!

21. Calckein himoin riettaudest, Puhdist lEsu!
Werelläs, Anna elo wastaudest! Uudistetus Hdö
mes, Hengellinen waiwainen, Smuld armo G
nen: lESU, lESU, miuu auta, Sinun callin
Cuollos cautta!

22. Minun aican ombi tärcki, Cuin yx nmli
lendä oa: Cofca cuollo rinnat sarke, Suojelus«
«lämää! lEsu Sinun Hawoisas, Tue sulas av
nwsas, Weres puhdistuxes aiwan, Tahdon culk»
cktä Taiwaan.

23. lEsiis elon cuolloo wastan, lEsus armM
istllin on: Nijncuin saanut olen Casten, Niin W
Henges hallitcon. Ett' sijn lijtos waellan, Castl,
woiman osotan, Uudes luonnos, uudes mieles
Uudes sydämes ja kieles!

24. Että Sinu, Jumal, Man, Armon cault!
ZEluxen, Uscon cautta itzen lijtan Sinus, lEst
elämän, Sanas woiman autudex, Wastaan M
suloisex, HERran Ehtollista halaan Sydämw
stän perän, palaan.

25. Halaan Ruumijs, Weres jälken, Uscos!>
ta nautitzen, Ei sitt' sielun cuole nälkän, Wa«saa uuden elämän, loca tundu sydammes, Uudi
stetux uscon ties, Syndein andex saamisexi/ Tul
doni puhdistuxe),'i.

26. Täsä HERran Ehlollises, Mastoin kW
M, Minull woimaa lEsus lisä, jo m
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nautita, Sielun wirivotumi, RiNdan waywisiu-
xexi Pyhäx Templix lEsurelje, Cansia-weljex uftcowille.

27. Cuin on lEsus aina elon Elaisän ja cuolleD
san, Nijn mä ajaan merta meloon, Hnwäs tur-
was ainian: Ei sitl'äkist cuolema Minu taida
saawutta, Cuin on lEsus saawutettu, Uscon e-
los omistettu.

28. lEsu Sinun tulemises Mlaan,toiwon, y<-
dotcn; Ikawöitzen uscon tiesa, Ilmoituxes raca-
sian: lEsu tule! joudu jo/ Uscowilles apu tuo;
Minä tulen lEsus sanoo, Uscowaiset lEW ja>
noo. Ame n.

Töinen tzM
MWan culn Ruotzintieltnengln. eli ljlklt

Far »Zl «verld, Far lv3l »c.
Duomiot! jo täys, Mun Satman «rsay

3UD jo Jumal nyt löys: Se ijämen costo on
Eteeni tUll, Cnin elaisän ennen ain uhät,

lm mull; Nvt Helwetin liecki pään ymbarin lys)
O ijäineN yö!
~

2. Mä kirottu, nain Nyt kiroust taynans k"yn
helwettijn päin, Mun pucun ja paitan täys kiro-
ust lie, Mun sielun ja ruumin caick kirous wie»
Sill Corkiamman Laki mun kiroili caick. Ci muu/
tu, taick, taick. ,

z. Ma mato ja coi, Jot' cMane replwa pure,
wa woi, Oho! mikä rindani alati syö? Mik' y-
limes' poltta?mik' corwille lyö? MW cajwawa tun-
tm nvt heräis, woi, wöi! Mä matoja roi.

4.Nyt



4.N»t waaditan wiel Mä Duowarln eteen, ft
cuulupi tääll, Baiunat caick pauhawan: syndinm
käy. Oho! eipä cusan mull apua näy; Caick' we-
riset:sm.din! seura, ja nijn Ain pitämät kijn.

5 M,i perkelein myös Täys asumasta ain jo,
taihes tws, En Jumalat palwell en totellut waick
Mä K M knll tiesin: nyt temmatan caick Mun
eteen, mc. palwelin culdaa, eng' huol', Waick 0-
lisin cuoll'. '

6« Mun iheni paali Mä luotin, ia palwelin wä-
tzaanl' tääll, En Jumalaan ikänans turwata tain,
Muu omallaan woimaani turwaisin ain, En Ju-
malat pchän, en racastan, en Myös totella tien.

7- En JEmsta myös Ma etzinyt pliolengan sy-
dämen t,ws: Mun syndin' mult rackambi oli cuin
Hän: Mutt' mainita turhaan kyll taisin mä sen.
SenPyhimmän Nimen, je maiuittm suus, Waick
sydän ol' mlius.

8 M» caupitzin ain Mun sydämmsn tuyanneill
waan Jo nyt se on ostettu, jo nyt W

Olmt/Itz awaisin portin; ei muilla ol' syyt. Nyt
bwaf ne tuhannen helberis siellä Woi! sydäm-
men wiel.

9. O! kiuckua täyn Se kirotlia sydän, cuiii
ilewon on l»"N, Sun' kiroilian wyrkys, ett'
leni paO, Ain lewitin rumia hengiä siell, Nijn
Casteeni lijton pois kielsin I"c'ru-
mia huus.

ia. Nijn Sabbathin myös Wei juopumus myo-
tqns; mun weljeeni wijs. Ne ynnä mun canstanjoit, kääräisit nijn. Ett' Wijnasta röyhkäilim yöl-
läkin sim; cannut, ne yhteen meill
soitt' Nijn palM cuin woit.



15 Mä juvmari mä, loll' Miinasta usein o?
cuumana pää, ainmn huusin: mun Sie-
luni juo, Ann'picarin culkee: Nyt Perkele tuo,
Mull tulesta palaman.maljan, saas Mld; Ei cu,
can juo pääld.

12. Ei cucan juo päald, Mun täyty juod wij-
meisen ropoingin sield. Ei anna mull cucan nyt
pisaraa Wett', loc' jähdyttais kielen, catz tuli-
sta katt', Wiel? tayoo se ruma: jo käteni wei;
Caick' iloni jäi.

iz. Mä syndinen suur, Cuin kiMin Isäni, Äi-
tini juur, Ia sydämmes usein heit tapom ja soin,
Heill nijn palion paha cuin ikänäns woin> Mond'
Mwaa mä harmax heill Musta tein, Sijs pur-
tan mä näin.

14. Mä murbexi heill, Siel olin, ja waelsin syn-
nisten teili, Eng'totellut heitä: nyt täytypi cuull',
Za totell', joit ennen en ylisi luull', Siel nisiä i-
Min, nyt kynsiä juur> Nijn costo on suur.

is. Ma petoen kyns, Cutn raatelin lambat, ei
heidän oll' syyns, Nijld koyhild ma kerihin willat
caick- Waick wuodatit Kyynelit, lot' en nyt
sois; Ne kyynelet cuumene Sieluni pääll, Caick
cuumenee täall.

16. Cuing' ahneus sai Mun ylitzen wallan, eng
ikänäns wai Mä ollut, ain waadein ja rijdoin cuin
»voin, lulk' köyhäin weristä hik« mä join. Nyt
«sto sen mitan muld waatipi taäll, Cuin mit-
taisin siel!.

17. Mun caluni caick-, Caick culda ja cupar
tuin cocoisin, waick Siel ääneti macais, nyt huu-
«api niin, Ia soima mun warcax'; Pid' warcaafta
kijn: Nijn huuta se peto cuin ennen ol' wai. Is
W äänen sai.



,8. Wlel' ylpeytt'täyn, Mä olin: M'itzrens
rorjari löin, Mun pucuni silkis, jos woen, caick
kijls, Nyt Satanan scchrat mun sydämmen
Se kijldawä prameus sydämmen pääll'. Nyt pol-
detan taall.

19. Mun huuldeni päall', Kyykärmetten myrcky
wuos haikiast siell'. Täyn walhett', ja petosi' ja
panetust suun Ain löymjn; nyt Satancls rundele
luun. Nyt walhetten isämm perei japäatt'. Sm
todexi jatt'.

20. CumZ' mielellan wiel'. Ma eumarsin port-
loo, ja palwelin siell', Händ nöyräsi, ja himoisan
ändelin Sen saastaisell kädell', cuin cuiten-
gin muut Ain' lEsustans palwelit, joc' ristinpuus
Mun edestan huus.

21. «Se himon on nain, Mull aiwan jo carwax'
ja catkerax käyn; Woi! woi! sitä hetkee, euin
suosion sain. Se tuhansin lugun on hirmuisin
ain: Nh? meriset kyyneleet silmistä» käy, Eik' loh-
dutus!' näy.

22. Ei surcuni tuli. Ei sydammen pehminn',
waicf' sanottin mull, Mx surusa näändywä Sie-
lu on maas, Ia cumartain kerja suld laupeutt'
taas; Nyt Jumal sen nosti cuin polweni pvtk'»
Mun sywytsen sotk'.

33. Mä petoen miel, mun kilan sen köyhiM
män tawaran uiel, Mond orwoi mä wäfyin, hlhywnden wein, Cuin cotca pois kynsis, nijn wää-
ryttä tein, Mä cawala juonis muut waiwaisex
Itz ncastuin ain.

24. Mä walhetten suu, Hong walheijw cowen-
bui sydän cuin luu, En waatisä waloija pantixi
Pann', Mt' rckscaa, waan Sielun, ei sitä mull'
ann' Nyt tacaisin perkel', waan sen eaupan päH
Hie luummi wiel. 25. M



25. Mä Cuin wihaisest lius-
Min, cmn rajuine» saa, Sit' filmillän murhaisin,
cuin oli haus Ia minua Jumalan Vstawax laM.
Se tvlyinen sydän nyt purtan, eip'aut' Waicf
sywä on haut'.

. 26. Mä synnistän. tänn', Pois temmataan liec-
Mn; kyll ansaitzen sen. Maa lewittä kitans ja wh-
.risen suuns, la, surkiast mun nielee am vohMMcuuns, Catz syngiä sowyys M itzens lyö auk'.
Mu wastan; ma rMck'! „'

27. Mä wapifen caick', Cost muistan
lui mun armoni aic', En Jumalan «armosta totell'
«ng' pyynn', Itz Autuuttan hakee; mun oman ol'
syyn. Sen vlih' cuin neuwoi, lot' «tkisin M»
Mun wihani sytt'.

28. KB' kyynelit'Myt' Mun silmän mailmaa,,
waan ei sonnin Pot', S>t' mämmin surin/ M
?coira muld cuo!', Cm,n IMiren- cuoljo, Sijt' en
minä huol'. En murhetc' ma tunnostan' pitan',
nyt wiel" Auk' Kasvat 'on siel.

29. Mä paistMan taäll', Not ijäises walkias>
kyykar metten päA'; Mun ymbqrin kiehu caick"
Perkelet myös, Ia tulisill' pihdxill' se heidän o»
tyvns Mun sydammen reptwät vienex; oho! Ei
lopuckan jo.

zo. Nyt uppowat niin Mun jäsenen tuliseen
jvirtaan, ja sijn Ain waipuwat sywäld, ei poh-
ja eik maat' Täs löyta; o! sywys cuin Sieluni
saat, Ma häilyn cuin kekäle tules, waan en Mäsammu Cuin hän. z

31. Nyt oppein mä sen Cuin ennen en totellut
oppi; tul tänn O! syndinen opi nyt minusta M,.
Ett onneloin osa on wchingin Hall, Cuin lutWla
V»M ja lihansa työt, Ain seurapi myöt.

3«. Nyt'



32. Nyt autuuden port' On mull kimi sullelt,se surma sun fort'> Muut sisälle autuuden portista
tay, Ei mull enä muuta cuin julmistus nay, O
että mull jälill' wiel olis yx hetk', Käyd' autuu-
den retk'.

33. Ma huudan jos wotn. Ma huudos ja pa-
rus nyt pacahtu' coin: Te wuoret ja cuckulat,
langetcan pääll Te tuliftt aallot cuin lainehtitt' M,
Se'lanaetcat paalien jakatkerat pois, Jos ijäxi wois.

34. En kätky. Moi, woi, Mun täyty käyd'
edes mä toucka ia coi, loc' jäsenes ryssy mun
ruumisan; M' Mä täytin caick synnit cuin So-
doma, nijl Ma sidotan, satm,as liettajan lie. Jo
Helwtttijn wie.

35. Nyt hywasii jää, Sek' Jumal, Ett arm,
ett suloinen sää. Jaa taiwas, jää walkeus, Engo»
M myis, Jää Abramin helmat, tas hirmuises
tuos. Jää autuus, jää cunnia, ja Engelein ään':
Tul' syngeys tänn.

.36. O näistä yöt, O »jäistä mato, cuins alati
syöt O ijäistä sawu ja syngeyt surt', O ijäisys wll

. ei ol' loppu eik jurt, Q ijäisys, ijäisys, nyt olet
sä tull' luur cauhiax mull!

37. Nyt sywyyteen ratk', Mä- cohdafians wai-
wun, eik pijnani catk', Moi ruumin, woi sielun
woi jäsenet caick' Woi luuni, M autuuden hyljäi-
sin waick Se mull oli tarjon, mun cuoleman tie,
nyt helwettijn wie.

38. Jos haudallenkayt,Nijnkynelill tutki nait cuo-
leman teit, Ia aiattel coscas wiel synnisa woit,
Täs weristä costo ia helwetin soitt', Cuins. cuultt

kiliuwan, kynelill sä Jo parannust tee.
39. Täys tosi on se, long' ajatus usein händ

helwettijn wie, Sewalttä sen pijnan;ja pyrki cuin
woj.



woi, Sinn taiwahan jonZ Jumala loi, Joe'
ei tahdo coke tät' liecki, se siel Käy elämän tiell.

40. Nyt jyndinen suur, Pois käänny jo maiki-
sta synnistä juur: Jos et sinä caikis ol' elänyt nijn
Sijn julkises mitäs: kyll' pitäwät kijn, Ne jalai-
set synnit, se turmellus suur, Cuin sinus on juur.

4t. Cuin lEsures pois, Ain lpckä, cuin armo,
ja elämän tois, Cuin lEsuxen weren taäl tallanja juo Ain wääryden wettä, cuin syndi se tuo.
Ia pyhyttä pilcka, sen osa on tuos, Juur helwe-
tin suos.

42. Se usco on cuoll, 101 l waelda surutöin
ftndlsell suoll, Waick toiwo se taiwast, nijn cuole-.
man tie Hand cuitengin äkist sitt helwettijn wie,
Cosc wijmemen hetki käy edes, se työ Sun hel-
wettijn lyö.

43. Cosc euolluna käyt. Pois Jumalan pelwost,'
ja mailman teit Ain culjc . ja surutöin elät,cuins
saat Nijns noudatat syndi, ja menet ain maat',
SunChristitty nimesi alla, se tie Sun helwettijn wie.

44. Nijn käänny nyt pois, Sijt syndisest elä-
mäsi, ettei se lois Suli ijaistä itcu ja parcu, sijs
M Ain pelwM ajattell' loppusi pääll: Mutt jos
<t sä käänny, nijn hirmuinen yö Sun ylitzes lyö.

45. O tulinen yö, Cuin ytimes poltta, cuin sy-
tämes syö, Cuin jywyteen lackamat Upotta ain,
Sijn iiäises sawus on pimeys wain, Siel madot
jaköpelit repiwät luut, Caick jäsenet muut.

46. Et janosta päas, Täs surmawas walkias
ja polttawas sääs, Cuin jano on suurin nijn alea.se jall, Se suuringm jano wast alcapi siel:
Cast', mailman ystäwä/ sormes, menn' sinn', Ha
jähdytä nijn.

47.Et



4?.Et jahdytta woi. Et lähesty cuolwwa tulda,se coi. Se tulinen myrffy, sen janoisen suun, Wiet
tulella poltta, ja ytimen muun Z)nn corwlst ja sil-
mist käy kipinät, tas On kirous Ks.

48. Et siunata saa, Siel suloista taiwast, ja
kirottu maa, Täys kirous helwetin liekis on uin,
Sa kiroilin kiröust leikitztt »vain, Siel ijäinen, «jäi-
nen kiroiljcm työ, SUn corwllles lyö.

49. Huud' hirmuinen ään'. Ei sijnä woi huocu
ei wäsy,Mhan,Sen huocuwan tulclla hucutta caick,
Sen wasynen repi ain uppoman, waick Se parcu,
se huuta,ei armo siel! nn, E» laupeut cuul. ,

sa.Sun lijtos on cuol, Cuins helwetin sowinnos
pidit, ei huol Se kiljuwa ruma, waan pilca sun wiel
Ees seuraisit händä, ja walhetta täall, Ets hyljäisit
tbtuden <anan, ja weit Sun helwetin teit.

51. Muut duomitut myös, Sun toiwos wiel pilca<
4vathelwetin työs; Joit simnisa racastit cauhiaxi näet,
Ne rewaise tUles, ne n sa wiet Ain uppoman

hirmuises työs.
52. los-yhdengin wois Sun weliMs tamban e-

«itta pois. Se olis jo kewiamb, waan et sa paas
NM ijäisist siteist tas tul,ses s„as, Yim synnis,ynn
pilcas, ynn kirvusttäyn, Sen olet sijn löyn.

53. Etts pilckaisit ta ll', Wanhurscasten retkee,
ja mrsasti päall' Am catzoit nijr Sielui, cuin
luopuisit pois. Sm', syndlsest menost, cuin mail,

«ma sois, Cuin wäldit sun tenas: ja lumalas kijn
Aln pysyisit nijn

54. Se pilcax' sull' ka», Ia ijäisex' hapiäx', eik
lohdutust näy, Siell' Perkelein ilo ja pilcka sull'
vn Vx ijäinen itcu, itz duomimnn luon, Sun
«uulos, sun uscos sun helwettijn wei; SO
Vetoi.es jäi.

ss.Sijn



n. Sijn' syndlses ties. Jos pyysit ain culkee,
ja olla sijn mies; Sä cuoleman löysit juur ijäisex
sull', Et loppuu sijn' löydä, ei apua cuul'. Ei
henges sijn lopu, ei cuole se coi Cuin helwetin toi...

s6. Se löyhkä cuin käy, Itz helwetist ylös,,
jost ei loppuu näy, Se puhalda kitumaan hen-'
ges ain cans, Sun henges, sun sielus siel ain
vllesans, Ei sammu se tuli, se tulinen sää, Täys
cuolema jää.

57. Jos tuhannen wuott' Sijn tules sä polde-
tais päiwät ja yöt, Eik' jo olis kyllä suur kipu ja
työ, Mutt' siell' joca hetki sull tuhannex lyö. Ei
lopu, ei lopu wiel' sittek' se coi Cuin ijäxi woi.

58. Ah! wahingo suur, Cuin tule sun ijäisell
Sielulles juur; Ei mailman woitto sield lunassaa
woi, Ot' ajast' sijs waari, jong' Jumala soi.
Ia käänny nyt syndinen tacaisin wiel'., Tuk
«aidalle tiell'.

Matth. 16:26.
Mitä se autta ihmistä, jos hän caiteH

mailman wojtta, ja Sielullans saa Vahin-
gon? Laicta mitä anda ihminen Sieluna
lunastuxexi.

i Joy. 2: 17.
Mailma catoo, ja hänen himons: muttajoca tete Jumalan tahdon, se pfsp ijsn-

«aickisest.
Syr. 9: '7»Alä mielisty jumalattoman aiwoitunjn:

PllH ei he tule eoscan hywäxt, ei helwetiin--Bän asti.
Syr. 9:39 b

Mitä sinä ikänäns teet, nijn ajattele lop,pua, ja.nijn et sinä coscan ftndiä tee»
KM.



Csai. 66: 24.
Ia heidän pitä menemän ulos ja eaheleck

Man nijden ihmisten raatoja, jotca minua
«vasta wäärin teit: sillä ei heidän matona
pidä cuoleman, eitä heidän tulens sammu-
man

, ja heidän pitä caitelle lihalle nuhi-
stuxexi oleman.

Psalm. 49: is.
He maeawat helwetisä cuin lambaat» euo,

lema heitä calwa: ja heidän öyckäyxenZ pitä
huckuman, ja heidän täyty jäädä helwettijn.

Hes. 18: 32,3', 32.
Sentähden täändätät lhen, ja palaitcat

laikesta wäärydestän, ettet te langeis pahan
teeonne tähden. Heittätät pois tytön caickl
Ylitze ikäyminen, jola te rickonet oletta ja teh-tät teillen uusi sydän, ja uusi hengi: sillä
Wixi pidäis teidän cuoleman sinä Israelin
huone? Sillä ei minulla ole yhtäkän ilo hä-.
«en cuolemaans joea euole, sano HARra,

Sentähden täändätät ihenne,
n,jn te saatte elää.


