
Mi Uusi Hengellinen
Wirfi,

Ahden Jumalan Lapsen Kuolemaan
silla otollisella ajalla,

Se on:
Vbdestä totisista kaändymisesta, totisesta ja
elämästä uskosta, ja Jumalisesta elamäker.
rasta harjoitus sydämellisen ylöshemmism
jälken: ynnä,ajan waarin ottamisesta, ja au«
tuuden wällkappalitten oikein käyttämiseiiä,
odoturesta lesuren tulemisen ja wijmeiftn il«
moituxen perän.

Nijn myös,
Toinen

Wlrsi,
Jumalattoman erosta tästä wailmasta.
Joka Ruotsin kielestä on Suomeri kaätn ja
enätty suruttomille waroitumi;joM Wir.
ret nyt ynnä, tarpellisen ylitse katsomisen
jälkM/ Pääsiäisen edellä Wuonna 1749.

On prantiju andanut
Abraham Achrenms.

Wasim, Pmndtttty Wuonnq 3785.



Ensimmäinen Wirsi
W. k. Kay nyt sielun kaiket mielet:c.

Wesu sinull kaiken waiwan AinaW? waikiast walitan. Kutsun' olet
minun Taiwaan Aiwan oikiaan hami-
naan:Werellas mun lunastit/Eanal-
las mun omistit/Herätit mun paran-
nuxeen/ Armos kanssa tulit auxen.

2. Kuollun olin surkeudes Epaussos
birmulscs/ Oman mielen rakkaudes
Surutoinen synnin ties/ Ilman pel-
wot waelsin/ Armon walon hyljaisin/
Epänsto tämän teki/ Kuollen ustonmyötamaki.

3. Sinun armos lesu huusi:Kään-
ny/ käänny syndinm/ Parannuxen e-
lo uusi On sull aiwan tarpeinen:
Ostan' olen werellan/ Sinun aiwan
syndisen Käänny/ käänny nijns saat
(la TM ensist, ja sitl' siela. 4.



4. Tämä ääni, lesu rakas, Käwi
läpi sydämen: Nijn myös tundon, jo-
ka makais, Herais ylös hirmuinen,
Lain lautta kauhiax Syndin tundui
kuolemax; Elon autuus mulda puut-
tui, SAun suri,syndijn suuttui.

5. Hengen duomio todistalftns E-
pauston ilmoitti,Waäräu hurskauden
aisols, Alastoman ennätti, Wäarän
duomion itsestan, losa luotin walhe-seen, Sulkeis ulos hengen woima,
Kuollex löysin itsen aiwan.

6. Tisä murhes /lesu jalo, Sinun
Henges armias Ewangeliumist toi
walon, löytaxem haawoisas, Uffon
kautta elmnan, Tygös armon istui-
men, Werefts, o lesu Lhriste! Ustonkautta, ilman estet.

7. Jolla duomio wäldetyxi Tulis,
ja myös kadotus, Elon amuuskoh-
datuxi,Kuollos ansios lunastus; Sin-
ne riensin murheisiin'/ Uston halull
siinä saan Armon elon lesuzesa, Elä-
WG uston tiesa.
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8. Tafä ludan lalopeums Löysi
Sielun hunajat, Sinä, lesu, olit
teuras Edestämme: Sinä saat Ezy-
wäisen lambaan kijn, Olillensa otit
nijn, Saatit laumaan ustowaisten,
Elon annoit eläwaisen.

9. Silla kost ma haluisesti Armoo
laxin terjämäan, lesus synnin duo-
miost päästi, Tundon rauhoitt' elä-
mään, Syndin' annoi mull,
Werens woiman andoi tull' Sydäme-
ni puhdistuxex. Elon uuden rakennuzex.

ic>. Tämä tundui armo suuri Wa-
los, armon elamas, Ustos, tunnon
rauhas juuri, Lewon löyttyis sydä-
wes, lesuzes: Ei mailmas'Eikä syn-
nis kawalas; lesus rackaudell täytti
Sydämen, Ia armon näytti.

n.Syndein siteet kaicki katkeis Wa-
paax pääsin haawoisas, Epäustsn
orlus ratreis, Hengen usto wirkois
taas: losa löydän elämän, Sinus
lesu suloinen: Henges huudan Abba
Isä, Rakas lesu ustoo W!
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12. lesu anna sydämeni Sinun ty-
gös walwoa! Seiso aina edesäni
Wastan Herran duomiota: Sinun
Weres Sowinnos Löyta Sielu elän-
dons, Sydän elä ustos aiwan We?
res woimast tiellä Taiwaam

13. Mutt' nyt lesu heickouden/
Minua tiellä peljätta, Ei mun oman
surkeuden/Minua tustist säilyttä; le-su fijs mm antele, Armosas mn saat-
tele, Anna woimaa, tue, wahwist,
Werellas am pese, puhdist!

14. Sinun halduus annan Sielun,
Sinull uhran sydämen, Smull taiton,
tahton mielen, Ia kaick ruumin jäse-
nen, Silmän, rorwan, kielen, suun,
Weres ansioll on sinun, Katen, jat-
kan, kaicki huomaas Jätän lesu,
hengen suomas.

is.Pyhit', eroit' kaicki kaikis, Tiestä
jumalattomain Henges woimal wah-
wist, waiwt', Kaitaa tiet' etl' kuljen

saatta elämään Ahtaan por-
tin lapitsm, Että Herraa taidan pal-
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wess/Kewall'/ suwell, syM/ talwell.
16. Joka paiwä/ joka hetkt/ Hewges ja myös totudes / Wälttää epa-

uston retke/ Ujkon tiesa eläwäs/ Ela-
wätä Jumalat Palwelisin lackamat/
Täällä ensist ja sttt' siellä, Kosta woi-
to kuollon niele.

17. Herran nimee sydämesän Aut'
ett' aina pyhitän/Herran sanaa uston
tiellä Rakastan: ja petoxen Wäldan
pahan mailman, Pahennuxen kau-
hian: Sanas walon jalkmn eteen
Wahwist/ nijn en pelka ketan.

18. Vanhemmat nijn kunnias pi-
dän/ Julmaa sisuu wäldan myös/
KanffMymist hyljän nijden/ Jotka
tulle synnin yös, Walistettull' armol-
las; Awullas mua wahwlst taas Li<
han saastaisutta wastan. Werellas mun
vlet ostan.

!9- Waärastkalust/ elatuxest, Minua
lesu warjcle/ Pahain himoin liirutuxet
Tukautta, Suojele Wilpittömäsuston
Aes,AssNst uston hedelmas/ Laupiu-
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Hen wihandella/Hywi töitä kaswatella.
20. Walhen siteet kaicki katkais/

ustos rackaudcs myös/ Toiwos/pu-
heis pois am ratkais Käytöxis ja itse
työs. Wäarät todisteet est Minunsuusan pitamäst/ Totudes ja rauhas
jalos/ Anna minull henges walos!
21. Kaickein himoin riettaudest/Puhs

dist lesu! Werelläs / Anna elo wastau-
dest! Uudistetus sydämes/Hengellinen
waiwainen/ Sinuld armoo etsinen: le-
su/ lesu/ minua auta/ Sinun tallin
Kuollos kautta!

22. Minun aikan ombi tarcki,Kuin
yx nuoli lendäwä: Kosta kuollo rinnat
Me/ Suojel uston elämä! lesu
Sinun Haawoisas/ Tue sulas armo-
sas/ Weres puhdistuxes aiwan/ Tah-
don kulkee tietä Taiwaan.

23-lesus elonkuolloowastatt/le-sus armon-istuin on:Nijnkuin saanut
olen Kasien / Nijn nyt Henges hallit-
kon/ Ett' fijn' lijtos waellcm, Kasten
woiman osotan/ Uudes luonnos/ uu-
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des mielss, Uudes sydames ja fieles!
24. Että Sinua/Jumal! kijtan, Ar-

mon kautta lesuzen/Uston tautta it-sen lijtän Sinus, lesu, elämän, Sa-
nas woiman autudex, Wastaan otan
suloisex, Herran Chtolllsta halaan
Sydämmestan prran palaan.

25. Halaan RuumijS, Weres lal-
ken,Ustos sitä naulitsen, Ci sitt'sielun
kuole nalkan, Waan saa uuden ela«
man, Joka tundu sydämmes, Uudiste-
tux uston ties, Syndein andex saami-
sexi, Tundoni puhdistuxexi'

26. Täsa Herran Ehtollises, Ma-
stoin kiuftuxia, Minull woimaa le-sus lisä, Terwen jo saan nautita,
Sielun wirwotuxexi, Rindan wahwi-
stuxexi Pyhch Templtzlesuxelle,Kans-
sa-weljex uflowille.

27. Kuin on lesus aina elon Eläi-
sän jakuollcsan,Nijnma ajaan merta
meloon,Hywäs tmwas ainian: Ei sitt
äkist kuolema Minna taida saawutta,
Kuin on lesus saawutettu, UMn e-
.Hs omisttttz;. 23.



28. lesu Sinun tulemises Halaan,
toiwon, odotan;lkawöitsen Hkon tie-
si, Ilmoituxes rakastan: lesu tule!
joudu jo, Mowilles apu tuo: Minä
tulen lesus sanoo, Uftowaistt lesust
jano. Amen.

Toinen Wirsi.
Weisatan kuinNuotsinkiellnengin: eli kuin:

Far wal werld, sar wal :c.
EMh Duomiot! jo täys, Mun Sa-
OW tanan orjan jo Jumal nyt löys.-
Se ijäinm kosto on käteeni tull,Kuin
eläisän ennen am uhattin mull; Nyt
Helwetin liecki pään ymbari lyö/Q
ijainenyö!

2. Ma kirottu/ nain Nytkiroust täy-
näns täyn helwettiin päin, Mun pu-
lun ja paitan täys kiroust lie, Mun
sielun ja ruumin kmck kirous wie;Sill
Korkiamman Laki mun kiroili kaick,
Ei muutu, taick, taick.

3. Ma mato ja koi/ lot' kalwane
Mwa purem woi, Oho! mikä rm-
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dani alati syö? Mik' ytimes poltta?
mik' korwille ltM Mun kalwawa tun-
don nyt heräis, woi, moi! Ma ma-
to jakoi.

4. Nyt waaditan wiel MäDuomarin
eteen, jo kuulupi täal/ Basunat kaick
päuhawan: syndinen käy, Oho! eipä
kusan mull apua näy; Kaick meriset syn-
dini seura/ jamjn Ain pitämät kijn.

5. Ma perkelen myös, Täys asu-
masta ain jokmtses työs, Ln Jumalat
palwell en totellut waick Mä Käskyt
kyll tiesin: nyt temmatan kaick Mun
eteen, mä palwelin kuldaa,eng' huol',
Waick olisin kuoll'.

6. Mun itseni paäll Ma luotin, ia
palwelin watsaani tääll, En Juma-
laan ikänäns turwata tain, Mun o-
mahan wöimaani turwaisin ain, En
Jumalat peljän, en rakastan, en
Myös totella tien.

7. En lesusta myss Ma etsinyt puo-
lengan sydämen työs: Mun syndin'
wull rackambi oli tuin Hän: Mutt'

mai-



mainita turhaan kyll taisin ma sen,
Sen Pyhämmän Nimen, se mainit-
tin suus, Wa:ck sydän ol' muus.

8. Mä kaupitsin ain Mun fodam-men mhanneill perkeleil,waan Jo nytse on vstettu, jo nyt on myyt, Its a-
waisin portin; ei muilla ol' syyt, Nyt
owatne tuhannen helberis siell'; Woi!
sydämmen wiel.

9. O! kiuckua täyn Se kiroilla sy-
dän) kuin lewon on löyn, Sljtr' kiroil-
jan myrkys, ett' kieleni pääll, Ain
witin rumia hengiä siell, Nijn Kastee-
ni lijton pois klelsin juur suus, Jok'
rumia huus.

iv. Nijn Sabbathin myös Wei
juopumus myötans; mun weljeeni
wijs, Ne ynnä mun kansan joit, tää-
raifit nijn/ EtrWijnasta röyhkäilim
yölläkin sijn;Wijnpikarit, kannut, ne
yhteen meill soirNijn paljon kuin woit.

11. Mä juomarima, 101 l Wimasta
usein olkumana pää,lok'aimcm huu-sm: mun Sltlum juo, Ann' Pikarin

. kul-



kulkee: Nyt perkele, tuo, Mull tulesta
palaman maljan/ saas tääld; Ei ku-
kan juo paald.

12. Ei kukan juo pääld, Mun täy-
ty juod wijmeismgin ropongin sield.
Ei anna mull kukan nyt pisaraa Wett',
lok'jähdytäis kielen, kats tulistakatt',
Wiel tarjoo se ruma: jo käteni wei;
Kaick iloni jäi.

l 3.Mä syndmen suur /Kuin kiroilin
Isani /Äitini juur,Ia sydamWes usein
heit tapoin ja soin, Heill mjn paljon
paha kuin ikänäns wom,Mond'kar-
waa mä harmax heill surusta tein, Sijs
purtan mä näin.

14.Mä murhexi heill, Siel olin, ja
waelsin synnisten teill, Eng' totellut
heitä: nyttaytypikuull'/ Ia totell',joit
ennen en olisi luul!'/ Siell nisiä imin,
Nyt kynsiä juur, Nijn kosto on suur.

15. Ma petoen kyns,Kmn raatelin
lambat,Ci heidän ollsyyns,Mdköyj
hildma keritsin willat kaick pois, Waick
wuodatit tyynckt,jot' m nyt sois;

Ne



Ne kyynelet kuumene Sieluni pääll,
Kaick kuumenee tääll.

16. Kuing ahneus sai Mun ylitsm
wallan/ Cng ikanans wai Mä ollut/
am waadein ja rijdoin kuin woin,
lulk' köyhäin weristä hitee majoin,
Nyt kosto sen mitan nmld waatipi
taäll, Kuin mittaisin siell.

17. Mun kaluni kaick, Kaick kulda
ja kupar' kuin kokoisin, waick Siel
ääneti makais, nyt huutapi nijn, Ia
soima mun warkax'; pid' warkaasta
kijn: Nijn huuta se peto kuin ennen ol'
wai/Jo nyt äänen sai.

18. Wier ylpeytt täyn, Mä olin:
sill itseeni korjaxi löin, Mun pukuni
Dis,jos wom, kaick Ws,Nyt sa-
tanan fthrat mun sydämmen wijis.
Se Mdawa prameus sydämmen
pääll', Nyt poldetan täall.

19. Mun huuldem pääll', Kyykär-
Metten myrcky wuos haiklast siell,
Cäyn waldelt', ja petost' ja panetustsum Am löyttijn; nyt satanas mn-
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hele luun, nyt walhetten isä mun perei
ja paatt'/ Sen todexi jätt'.

2c>. Kuing' mielellan wiel'/ Mä ku-
marsin porttoo/ ja palwelin siell'/
Hand nyyrast/ ja himoisan/ andelin
suut' Sen saastmsell kädell/ kuin kui-
tengin muut Am' lesustans palwelit/,
jok' ristinpuus Mun edestän huus.

21. Se himon on näin Mull aiwan
jokarwax ja karkeraxkayn;Wol! moi
sitä hetkee/ kuin suosion sam. Se tu-
hansin lugun on hirmuisin am: Nyt
weriset kyyneleet silmistan tay/ Eik
lohdutust' näy.

22. Ei surkuni tull/ Ei sydammen
pehnnnn',waick sanottin mull: Axiwrusa näändywa Sielu 01l maas, Ia
kumartain kerjä suld laupeutt' taas;
Nyt Jumal sen nosti kuin polweni
potk' Mun sywyteen sotk'.

23. Ma petoon miel,Mun kitansen köyhimmän tawaran mel,Mond
orwoi mä wäjym/ ja hywyden wein
Kuin kotka pois tynsw,mjn waäryttä
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tein/ Mä kawala juonis muut
waisex iam/ Its rikastuin ain.

24. Ma walhetten suu/ long wal-
heista kowendui sydän kuin luu/En
wäärisä waloisa pantixi pann'/Mt'
raistaa, waan Sielun/ ei sitä mull'
ann' Nyt takaisin perkel', waan sen
kaupan päall Wie ruumini wiel.

25. Mä kärmetten pää/ Kuin wi-
haisest tiuDin/ kuin rajuinen sää / Sir
silmillan murhaisin/ kuin oli haus'/ Ia
minua Jumalan Mawax lcms'. Se
tylyinen sydän nyt puttan/ eip' aut'
Waick sywa on haut'.

26. Mä synnistan tänn'/ Pois
temmatan lieckijn/ kyll ansaitsen sen/
Maa lewittä kitans ja werisen suuns/
Ia smkiast mun nielee ain pohjatöin
kuuns/ Kats syngiä sywyys fitt' itsens
lyö auk> Mun wastan mä rauck'.

27. Ma wapisen kaick'/ Koff mui-
stan kuing kului mun armoni mk'/ En
Jumalan armosta totell eng' pyyn'/
Its autuuttan hakee; mun oman ol'syyn.



syyn. Sen ylits kuin neuwoi/ jot' it-
kisin nyt/Munwihanisytt'.

28. Kyll' kyynelit' wuot' Mun sil-
män mailmaa, waan ei synnin suot'/
Sit' enämmin surin/ jos koira muld
kuol'/ Knn lesuxen kuollo/ Sijr m
mma buol'.En murhett'mätunnostan'
pitan'/ nyt wiel' Auk' haawat 01l fiel.

29. Ma paistetaan taall'/ Nyt ijäi-ses walkias/kyykarmetten paall'; Mun
ymbarin kiehu kaick' perkelct myös,
Ia tulisill' pihdeiss se heidän on työns
Munsydämmen repiwät pienex; oho!
Ei lopuckan jo.

ZO. Nyt uppowat nijn Mun jäse-
nen tuliseen mittaan/ja fizn Am wai-
puwat sywäld/ei pohja eik maat' Tas
löytä; o! sywys kuin Sieluni saat/
Mä häilyn kuin kekäle tules/waan m
Ma sammu kuin hän.

31.Nyt oppein mä senKuin ennen m
totellut oppi; tul tänn O!syndinen/ opi
nyt minusta M/ Ett onnetoin osa on
wissingin häll/Kuin Jumalaapilcka ja
lihansa työt/ Ain seurapi myöt. 32^



Z2. Nyt autuuden port On mull
kijni suljett/ se surma sun sort'/ Muut
sisälle autuuden portista käy/ Ei mull
enä muuca kuin julmistus nay/ O et-
tä mull jälill' wiel olis yx Hetk'/Kayd'
autuuden retk.

33. Mä huudan josivoin / Mä huu-
dos ja parus nyt pakahtu' koin: Te
wuoret ja kuckulat/ langetkan pM
Te tuliset aallot kuin lainchtitt' taa!,
Te langetkan päallen ja katketät pois/
Jos ijäxi wois.

En kätky. Woi woi, Mun täy-
ty kayd' edes ma toucka ja koi/ lott'
jasenes rysty mun ruumisan; M' Ma
täytin kaick synnit kuin Sodoma, nljll
Mä sidotan/ satanas llettajan lie/ Jo
hälvettiin wie.

35. Nyt hywästi jaä/ Sek' Jumal/
ett armo ett suloinen sää/Jaa tmwas/
jää watteus/ Engelit myös/ Jää A-
brahamm helmat/täs hirmmses työs/
Ia autuus jää lunnia/ ja Engelein
aan': Tul' syngeys tänn.
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36. O ijaistä yöt/ O Mistä mato,
kuins alati syöt/ O ijäista sawu ja syn-
geyt suurt'/ O ljaisys joll ei ol' loppu
eik juurt/ O ijaisys, ijaisys, nyt olet
sä tull' luur kauhiax mull!

37. Nyt sywyteen ratk', Mä koh-
dastans waiwun, eik piinapi katk',
Woi ruumin, woi sielun woi jäsenet
kaick' Woi luuni, sill autuudell hyljäi-
sin mull oli tarjon,mun kuo-
leman tie, Nyt helwettiin wie.

38. Jos haudallen käyt, Nijn kyne-
lil cutkl nait kuoleman teit/ Ia ajatell
koj7as wiel synnisä woit, Tät' meristä
kosto ja helwetin soitt', Kuins kuulet
mun kiljuman, kynelcill sä Jo paran-
nust tee.

39. Täys tosi on se, long' ajatus
usem händ helwettiin wie, Se walttä
sen pijnan; ja pyrki kuin woi, Sinu
taiwahan iloon, jong Jumala loi,
Jok' ei tahdo koke tat' liecti, se siel
Kay elämän tiell.
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40. Nyt syndinen suur / Pois kään-
ny jo kaikista synnistä juur: Jos et si-
nä kaikis ol' elänyt nijn Sijn julkises
milas: ly!l pitämät kijn / Ne salaiset
synnit/ se turmellus suur, Kuin sinus
on juur.

41. Kuin lesuxes pois/ Ain lyckä/
kuin armo/ ja elämän tois/ Kuin le-suxen weren tääl tallan ja juoAin waw
rydcn wettä/ kuin syndi se tuo/Ia py-
hyttä pilcka/ sen osa on tuos/Juur
helwetin suos.

42. Se usto on kuoll/ 101 l waelda
surutöin syndisell suoll/ Waick toiwo
se taiwast/ nijn kuoleman tie Hand
kuitengin äkist sitt helwettijn wie/Kojk
wiimeinen hetki tay edes, se työ Sun
helwettijn lyö.

43. Kost kuolluna käyt/ Pois Ju-
malan pelwost/ ja mailman teit Ain
kuljet/ja surutöin elät kuins saat Nijns
noudatat syndi/ ja menet ain maat'/
Sun Lhnftittl) nimesi alla/st tie Sun
helwtttin wie.
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'44. Niin käänny nyt pois/ Sijt
syndlsest elamast, ettei se tois Sull ii
Ma itku ja parku / sils taall Ain pel-
wolla ajatell' loppusi paall: Mutt jos
etsii käänny/nijn hirmuinen yö Sun
ylitses lyö.

45. O tulinen yö/ Kuin ytimeS
poltta/ kuin sydämes syö/ Kuin sywy-
teen lackamat Upotta ain/Sijn ijäises
sawus on pimeys wain/ Siel madot
ja köpelit repiwat luut/ Kaick jäsenet
muut.

46. Et janosta päas/ Tas surma-
lvas walkias japolttawas saas/ Kuin
jano on sumin nijn alta se M/ Se
suuringin jano wast alkapi fiel: Kats'/
mailman ystäwa / sormes / menn' sinn'/
Ia jähdyta nijn.

47> Et jahdytta woi, Sill' lähesty
kuohuwa tuloa/ se koi/ Se tulinen
niyrsty / sen janoisin suun / Wiel tulella
poltta/ ja ytimen muun, Ann' korwist
ja silmistkäy kipinät/ täs Onkirous las.

43. Cl siunata saa/ Siel suloista tai-
wast/



wast,sa kirottu maa >Tays kirous hel-
wetin liekis on ain/Sa kiroilta kiroust
liekitsit wain/ Siel ijainen/ ijäinen
kiroillan työ/Sun korwilles lyö.

49. Huud' hirmuinen aan'/ Ei sinä
woi huoku ei wäsy/ sill hän Sen huo-
kuman tulella hututta kaick/ Sen wa-
synen npi ain uppoman / waick Se
parku/ se huuta ei armo siel tul/ Ci
laupeut kuul.

50. Sun lijtos on kuol/Kuins hel-
welin sowinnos pidit/ ei huol Se kil-
juwa ruma/ waan pilckä sun wiel Ets
seuraisit händä/ ja walhetta taall/ Cts
hyljaisit totuden sanan / ja weit Sun
helwetin teit.

51. Muut duomitut myös/ Sun
toiwos wiel pilkawat helwetin työs;
Joit synnisä rakastit kauhiaxinaet/Ne
rewaise tules/ ne myötänsä weit/Ain
uppoman sywyteen/ ijäises yös/ Sun
hirmuises työs.

52. Jos yhdengin wois Sun welij-
Mns tagmbM eroitta pois/ Se olis
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jo kelviämb, waan et sa paas Nijst
ijäisist siteist täs tulises säas, Ynn
sonnis, ynn pilckas/ ynn kiroust täyn,
Sen olet sijn löyn.

sz.Etts pilckaisit taall', Wanbur-
ftasten retkee/ ja karsasti paall' Aili
katsoit nijtSielui, kuin luopuisit pois,
Sijt' sylldisest menost, kuin mailma
sois. Kuin waldit sun teitäs: ja lu-
malas kijn Ain pysyisit nijn.

54. Se pilkax' sull' käy, Ia ijaisex'
häpiäx', eik lohdutust näy, Siell' pcr-
kelen ilo ja pilcka sull' on M ijäinen it-
ku, its duomittuin luon, Sun luulos,
sun ustos sun helwettin wei; Sijs pe-
toxes jäi.

55. Sijn' syndises ties/ Jos pyysi
ain kulkee, ja olla sijn mies; Se kuo-
leman löysit juurijäiset sull', Et lop-
puu sijn' löydä, ei apua kuu!'/ Ei hen-ges sijn lopu, ei kuole se koi Kuin hel-
wetin toi.

56. Se löyhkä kuin käy, Its helwe-
tist ylös/ jost ei loppuu näy, Se pu-

halda



halda kitumaan henges ain kans/Sun
henges, sun sielus siel ain ollesans/ Eisammu se tuli/ se tulinen saa/ TayS
kuolema M

57. Jos tuhannen wuott' Sijn tu-
lessa poldetais paiwat ja yöt/ Cik'
jo olls kyllä suur kipu ja työ/ Mutt'
sieu" joka hetki sull tuhannex lyö/ Ei
lopu/ ei lopu wiel' sittek' se loi Kuin
jjaxi woi.

58. Ah! wahingo suur/ Kuin tulesun ijmsell Sielulles juur;Ei mailman
woitto sield lunastaa woi/ Ot' ajast'
sijs waari/ jong' Jumala soi/ Ia
käany nyt syndinen takaisin wiel'/Tul
kaidalle tiell'.

Match. 16: 26.
Mitä st aurra ihmisia, jos hän kaiken

mallman woitta, ja sieluUens saa wA»
bingoni Taicka mira anda ihminen Sie«
luns lunastuxexi. .

I. Joh. 2:1?.
Mailma kawo. ja hänen himons:muna joka teke Jumalan tahdon, sepysy ijankaickistst.

Cyr.'



Syr. 9: 17.
Alä mielisty jumalattoman alwoitw

xijn: silla ei he tule kostan hywäxi, ei
helwettitlgän asti.

Syr. 9: 59.
Mitä sinä ikänäns teet, nijn ajattele

loppua ja nijn et sinä kostan jyildiä tee.
Esai.

Ia heidän pitä menemäll ulos jakat.
seleman nijden ihmisten raatoja, jotka
minua wastan waarin teit: Mä ei hei-
dän marons pidä kuoleman, eikä hei»dän tulens sammuman, ja heidän pitä
kaikille lihalle kauhistuxexi oleman,

psalm. 49: 15.He makawar hclwensä kuin lambaat,
kuolema heitä kalwa: ja heidän oyk«
kayxens pitä huckuman: ja heidän täy-
ty jäädä helwettijn.

Hes 18: 30, zl, 32-Sentahden käändäkat itsen, japalaitt
kat kaikesta wäarydestan, ettet re lan»
geiS pahan tekonne tähden. Heittnkat
pois tykon kaicki ylitsekäyminen/ jotta
te rickoner olerta ja tehkat teitten uusisydän, ia uusi hengi: sillä mixi pidäis
teidän kuoleman sinä Istaelin huone?
Sillä ei minulla ole yhtakän ilo hänen
kuolemaans joka kuole, sano Herra,
Herra. Sentahden käandakät itsenne,
Nijn te saatte elää.


