
Mi Uusi Hengellinen

Mden Humalan Lapsen Kuo-
lemaan walmistuxest/ stlla otolli-

sella ajalla/
Se on:

Yhdestä totisesta kaandymisesta, totisesta ja
elawastaustosta, ja Jumalisesta elämäkerrasta har-
joitus sydämellisen »lösherämisen jalkcn;ynna aian
waarin ottamisesta, ja autuuden walikappMten oi-

kein käyttämisestä, odotuxesta lEsuxen tulemi-sen /a wiimeisen ilmoituxm perän.
V7iin myös,

Toinen

Jumalattoman erosta tästH
mailmasta /

Joka Ruotzin kielestä on Suomexi käätty
ja enätty suruttomille waroituren; jolta

nyt ynnä, tarpellisen ylitze katzomisen jalken,
Pääsiäisen edellä Wuonna 1749.

On pränriin andanur

TURUSA Praudätty Wuonna 1809.





Ellsilnmainen Wirsi.
W. k. Näy nyt sielun kaikelAnielel lc.

Gu sinull kaiken waiwan Aina waikiast wa<
litan. Kutzun' olet minun Taiwaan Ai»

lvan oikiaan Haminaan: Wcrcllas mun lunastit,
Sanallas mun omistit, Herätit mun paruN,!U<
M, Armos kansia tulit auren.

2. Kuollun olln smkendes Euauffos hirmuiset,
Oman mielen rackaudes Curuwinen synni! tus,
Ilman pelwot waclsi», Armon walon hyliaisin,
Epauffo tämän tcki, Knollen uston myötamäki.

3. Smu" armos ?Esu huusi: Käänny, käänny
syndmen, Parannuxen elo uusi On sull aiwän
tarpein en: Ostan' olen werellan, Sinnn aiwan
lyndisen. Käänny, käänny nims jaat elä Täällä
<n'st, ja sitten siellä.

4-Tämä ääni, lEsu rakas, Käwi läpi
mcn: Niin myös tundon, ioka makais Hcräis y>
is hirmuinen, Lain kautta kauhiax Syndin mn«
duj kuolemar; Elon autuus mulda puuttuis, Sie,
lun suri, syndiin suulluis.

5. Hengen duomio todistaisans Epauston ilmoit-
>i, Älaarän hurstauden aisois, Alastoman ennät
l, Wäälän duomion itzcstän, losa luotin wall>
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nm, Sulkeis ulos hengen woima,!luollex löysin
itzee aiwan.

6. Täsä mUrhes, lEsu salo, Sinun Henges
armias Ewangeliumist toi walon, löytäreni haa,
woisas, Uffon kautta elämän / armon istuK
men, Weresäs, o lEsu Chr.ste! Mon kauna,
ilman estet.

7. Jolla duomio wäldetyri Tulis, ja myös ka,
doms, Elon autuus kohdatuxi, Kuollos ansios
luuastus; Sinne riensin murhcisan', Usion halull
siinä saan Armon elon lEsuresa, Eläwäja u<-
kon tiesä.

8. Tasa ludan lalopeuras Löysi Sielun hu«
nam, Sinä, lEsu, olit tcuras Edestämme:
Sinä saat Erywaiseu lambaan kiin, Olillensa o-
tit n<in, Saatit laumaan usiowaisten, Elon an<
noit eläwaisin.

9. Sillä kost mä haluisesti Armo lärin kerjä»
mäan, lEsus synnin duomiost päästi, Tundon
rauhoin' elämään, Syndin' annoi andex mul!,
Werens woiman andoi tull' Sydämeni pullistu-
fex, Elon uuden rakennurcr.

iv. Tämä tundui armo suuri Walos, armo»
elämäs, Ussos, tunnon rauhas juuri, Lewon löp
tyis sydnues. lEsuxes: Ei mailmas' Eikä synnis
kawalas; lEsus rackaudell mytti Sydämen, Ia
armon näyni.

n. Sondein sitct kaicki katkeis, Wapaax pA
sin haawoisas, Epäuston orjus rackeis, Hengen
usio wirkois taas: losa löydän clämgn, Sinui
lEsu suloinen: Henges huudan Adba Isa, M
kas lEsu ustoo lisä!

12. lEsu, anna sydämeni Sinun tygös wal<
woa, S«so aina deseäni Wastan HERranduo<
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miota: Smun Wercs Sowinnos Löytä Sielu
elandons, Sydän elä ustos Weres woi»
mast tiellä Taiwan.

13. Mutt' nyt lEsu heickoudeu, Mua tiellä
peljattä, Ei mun oman surkeuden, Minu tustist
säilytä; lEsu siis mua auttele, Armosas ain saat-
tele, anna woima, lue, wahwist, Werclläs ampese, puhdist!

14. Smu'l halduus aimau Sielun, Smull uh<
ran sydams!!, Sinull taiton, tahton mielen, Ia
kaick ruumin jäsenen, Silmän, korwan, kielen,
lu>,, Weres ansioll on sinun, Käten, jalkan,
kaicki buomaas Jätän lEju, hengen suomas.

is.Pyhit', eron' kaicki kaikis. Tiestä jumalat-
mmm Henges woimall wahwist, waikut', Kaicaa
tiet ett' kuljen ain, joka saaua elämään Ahtaan
portin lapihm, Että HENraa taidan palwell',
Kewali', suwell, syryll, talwell.

16. Joka paiwa, joka hetki, Henges ja myös
tomdes, epausion retke, llston tiesa elä-
wäs, Eläwätä Jumalat Palwelisin lackamat, Tääl»
lä en'st ja sitten siellä, Kosta woito kuolion niele.

17- HERran nimee sydamesan Auc' ett' aina
PyhKän, HERran sanaa usson tiesa Rakastan:
ja petoren Wa'dän pahan mailman, Pahemmrenkauhian: Sanas walon jalkain eteen Wahwist,
»iin en pM ketän.

18. Vanhemmat niin kunnias pidän, JulmaaAu waldän myös, Karchakäymist hyljan niiden,
Jotka kulke synnin yös, Walistetcu armollas; A<
Mllas mu wahwist taas Lihan saastaisutta wa-
stan. Werellas mun olet ostan.

!9. Wääräst kalust, elamxest. Mua lEsuwar<
jlle, Pahan himoin liikutuxec Tukautta, Suojele
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Wilpittomäs uston ties, Anna uskon hcdelmäs,
Laupiuden wihandella, Hywi töitä kaswacella.

20. Walhen siteet kaickj katka-S, ustos rackau,
des myös, Tmwos, oubeis pois ain ratkaisKäy»
töris ja itze työs. Waä,äc lodisturet est Min»»
suuian ZMides ja rauhas jalos, 3lnnc>
minull henges walos!

2i.Kaickein himoin riettmidest, Puhdist lEsu!
Werelläs, Anna elo wastaudest! Undistecns sydä-
mes, Hengellinen waiwainen, Sinuld armo chi<
nen: IsSU, JEHU, minu auta, Sinun kal>
lin Kuolio? kantta!

22. Minun aikan ombi tärcki, yr nuoli
lendawa-.Koffa kuollo rinnat särke, Suo/el nsioi,
elämää! lEsn Sinun Tue sulas ar»

Weres puhdistures aiwan, Tahdon kul<
kee t em Taiwacm.

23. lEsns elon kuolloo wastan, lEms armon»
istnin on- Niinkuin saunet olen Kasten. Niinnyl
Hmges h.illickon, sun liicos waellan, Kastoi
woiinan osocan, Uudes luonnos, uudes mielis,
Uud.'s st)dames jalkiclesl

24. Että Sinu, Jumal! kiitän. Armon kauft
la lEmren, Usson kautta itzen liitän Sinus, Is»su, elämän, Sanas woimcm anmdex, Wast an
otan suloi/ex, HZRran Ehtollista halaan Sydäin»
mestän perän palaan.

25. Halaan Ruluuiis, Weres jälken, Nssos sv
tä nWtchen, Ei sw' sielun kuole nälkän, Maansaa uuden elämän, Joka tu„du sydämmes, U»'
distetux uston ties, Syndein andex saamiscxi, Tu»»
doni puhdisturex».

Täsä HERrc.n Ehtollists, Wcistoin k,'«sau.
ria, Minull woimaa lEsus lisä, Terwen jo saan.
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nautita, Sleluil Rindanz waöwlstn»
icri Pyhäx Templix lEsuxelle, Kantza«wejer us-
komille.

27.Kuin on lEsus aina elon Eläisän ja ruol,
lelan, Niin mä ajaan merta meloon, Hywäs
tlirwaS a nian: Ei sitt akist kuolema Mmu taida
saawutta, Kuin on lEsus saawmettu, Usion e»
Ics omistettu.

28.1C1U Sinun tulemises Halaan, toiwon, o»
doian; Ikäwöltzcu uston liesä, Ilmoituxes raka»
stan: lElu tule! joudu jo, uffowilles apu tuo,
Minä tulen lEjus sanoo, Ustowaiset lEsilst ja-
no. Amcn.

Toinen Wirsi.
Weisatan kuin Ruotzinlielinengin: eli kuin:

Bar «al wcrld, far wäl lc.

Duomiot.'jo täys, Mun Satanan oran
MV jo Jumal nyt löys: Se ijäinen kosto on

käteeni tuli, Kuin eläisän enen ain uhat»lin mull; Nyt Hclwetin liecki pään ymbäri lyö,
ö »jäinen yö!

2. Mä kirottu, nain Nyt kiroust täyn ms käyn
hclwettiln päin, Mun pukun ja paiian täys kiro
ust lie, Mun sielun ja ruumin kaick kirous wie;
Sill Korkiamman Laki mun kiroili kaick. El muu-
tu, mick, mick.

z.Mä maco ia koi, lot' kalwane repimä vurewa woi. Oho! mikä rindani alati syö? Mik' y<
tlmes poltta? mik' korwille lyö? Mun kalwaiwalun
don nyt heräis.woi, woi! Mä mato jako.

4» Nyt



4. Nyt waaditan wiel Mä Duomarin eteen, jy
kuuluoi taal, Basunat kaick pauhawan: syndinen
käy, Oh»! eipä kusan mull apua näy; Kaick'we»
reset syndini seura, ja niin Ain pitämät kiin.

5. Mä Perkele» myös. Täys asumasta ain 10,
kaitzes tyos,En Jumalat palwel! en totellut waick
Mä Kastyt kyll tiesin: nyt temniatan kaick Mun
eceen , mä palwclin kuldaa, eng' huol', Waick o>
lisin kuoll'.

6. Munitzeni päall Ma luotin, ja palwelin wa-
tzaani tääll,En Jumalaan ikänäns turwata tain,
Mun omahan woimacmi turwaisin ain, En lu<
malat peljän, en rakastan, en M»ös totella tien.

7. En Msnsta myös Mä etzinyt puolengan sy-
dämen työs: Mun syndin' mull rackambi oli kuin
Hän: M.itt' mainita turhaan kyll taisin mä len,
Sm Pyhämman Nimen, se mainittin suus, Waick
sydän ol'muus.

8- Ma kaupitzin ain Mun sndammen tuhanneillKerkeleil, waan Jo nyt se on ostettu, jo nyt on
myyt, Itz Maisin portin; ei muilla ol'syyt. Nyt
mvat ne tuhannen helberis siell'; Woi! sydam»
men wiel.

9.0! kiuckua täyn Se kiroilla sydän, kuin
lewon on löyn, Siin' kiroilian myrkys. ett' kie-
leni päall, Ain lewitin rumia hengia sicll, N!i«
Kasteeni liiton pois kielsin suus, Jok' ru,
mia huus.

10. Niin Sabdathin myös Wei juopumus moö-
täns; mun weljeeni wiis, Ne ynnä mun kansan
jöit,taäräisit niin, Ett' Miinasta röylMlim yöl-
läkin siin; Wiinpikarit, kannut, ne yhteen meill
M'Niin paljon kuin wo,t.
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11. Mä luoman ma,loll Miinasta usein ol'
kumana pää, Jok' ainian huusin: mun Sieluni
juo, Ann' Pikarin kulkee: N:t Perkele tuo, MuII
tulesta p-lawan maljan, saas tääld; Ei kukan
juo pääld.
- 12. Ei kukan juo raald, Mun täyt» juod wii-

meismqin ropongin sield. Ei anna mnll kukan
nyt pisaraa Wett', Jok' jahdmäis kielen, kah
tulista katt', Wiel tarjoo se ruma: jo käteni wei;
Kaick iloni jäi.

13. Mä syndinen suur. Kuin kiroilin Isäni,
Äitini juur, Ia sydämmes usein heit tapoin ia
soin, Heill niin paljon paha knin ikänans woin,
Mond' karmaa mä harmax heili surusta tein, Siis
purtan mä nain.

14. Mä murhen heili, Siel olin, ja waelsin s»n-
nisien teill,Eng' totellut heitä: nyt täytypi knull',
Za totell', jolt ennen en olisi luull', Siell nisiä i-
min, Nyt kynsiä juur, Niin kosto on suur.

15.Mä pttoen k-ns, Kuin. raatelin lambcu, E»
heidän 01l s»yns, Nild köuhild mä kcritzin willat
kaick pois, Waick wuodatit kyynelit, jot' en nvt
sois; Ne kyynelet kuumme Sieluni pääll, Kaick
kuumenee tääll.

is.Kuilig ahneus sai mun ylitzen wallan, Eng
ikänäns wai Ma ollut, am waadein ia riidoin kuin
wmn, lulk' köyhäin weristä hikee ma join, Nyt
kosto sen mitan muld waacipi laäll, Kuin miltai,
sm siell.

17. Mun kaluni kaick, Kaick kulda ja knpar'
kuin kokoisin, waick Siel ääneti makais, nyt huu-
tapi niin, Ia soima mun wcnkar'; pid' warkaa<
sta kiin: Niin huma st pew kuin ennen ol' wai,
Jo nytaänensai.

>(5 18.



18. Wiel' ylpcytt taon, Ma olin: sill iheenl
korjari Mun puknni silkis, jos woen, kaick
klils, Nyt Satanan sahrat mun sndämmen wii's,
Se killdäwä prameus sydämmen paäll'. Nyt pol»
decan tää!!.

19. Mun hunldeni paäll', Kyykärmetten myrcky
wuos haikiast Täyn walheti', ,a petost' ja
p.inctust suun Ain löytliin; nyt Satanas rundele
luun, nyt walhelccn isä mun perei ja paäcc', Sen
todcri jätt'.

2a.Kuing' mielellä» wiel', Mä kumarsin pow
too, ja palwelin sie!l',Händ nöyräst,ia himoisan,
andelin suut' Sen saastaisen kadell', kuin kuiten»
gin muut Ain'lssustanS palwelic, jok'ristiupuus
Mun cdestän huus.

2i.Se himon on näin Mull aiwan jo karwax
ja kalkerax käyn; Woi! woi sitä heikee, kuin suo-
sion sain, Se tuhansin lugun ou hirmuisin ain:
Nyc werisec kyynelesi silmistän, käy, Eik lohdu»
lust' näu.

22. Ei surkuni tuli, Ei sydämmeu pchminn',
waick sanoccin mull: Z)x surusa näandywä Sielu
01l maas, Ia kumactmn kerjä suld laupeuct taas;
Nyt Jumal sen nosti kuin polweni potk', Mun sy»
wpieen sock'.

2z. Ma petoon miel, Mun kitan sm köyhim»
mau tawaran niel, Mond orwoi mä wajyin, ia
hywyden wein kuin kotka pois kynsis, »iiu wäa>
lyrtä tein Mä kawala juonis muut waiwaiser
sain, Itz rikastuin ain.

24. Ma walhtttm !uu,long walheista kowen»
dui sydän kuin luu, En waärisa waloisa panciri
p«nn', raiffaa, waan Sielun, ei sitä mull'
anu Nyt takaisin perkel', waan sen kaupan pääll
Wie ruumini wiel. 25. Mä



25. Mä kärmetten pää. Kuin wih isest tms,
kuin, kun rajuinen sää, Sit'stlmillän murhaisin,
kuin oli hauj', Ia miuua Jumalan lauss,
Se tylymen sydän nyt purcan, eip' am' Wmck
sywä on hauc'.

26. Mä synnistän tänn', Pois lick»
kiin; knll ansaihensm, Maa levoitta kicans ja we»
risen suuns, Ia surkiasi mun nielee ain pohjacom
kuuns, Katz syngiä sywyys sicc' itzens lyö auk',
Mu wastan ma rallck'.

27. Mä wapijcn kaick', Koff muistan kuing ku-
lui mun armoni aik', En Jumalan armosta lotell
eiig' pyyn', II; antlincian hakee; mun oman ol'syyn. Sen ylitz kuin nmwoi, lot' itkisin nyt,
mun wihani sytt'.

28. Kyll' kyynelit' wuo:'Mun silmän mailmaa,
waan ei syninn suot', Sic' «mämmin surin, jos
koira muld kuol', Kuin lEsuxen kuolio, Siil' en
minä huol'. En murhett' ma mimostan' picäil',
nyt wiel' Aut" haawat on sicl.

29. Mä paistetaan lääll', Nyt ijai es walkias,
kyykärmetten paali'; Mun ymdärin kichu kaick'
Perkelet myös, Ia tulisi!!' pihdcill' se Heidin on
<yöns Mun sydämmen repiwät piener; oho! Ei
lopuckan jo.

50. Nyt uppowat niin Mun jäsenen tuliseen
wirtaan, ja siiu Ain waipuwac lywäld, ei poh-
ja eik maat' Täs löytä; o! smvys ku!n Sieluni
saat, Mä häilyn kuin kekäle mies, waan en Mäsammu kuin hän.

Zl. Nyt oppein ma sen Kuin ennen en toccllut
oppi;tul tänn O! syndmen, opi nut minusta <a!l,
Ett onneloin osa on witzingin Hall, Kuin Jumalaa
pilcka jalihansa työt, Ain seurapi myöt.

32. Nyt



Z2. Nyt autuuden vorc' On uiull kiini suliett,
<e surma sun <on', Muut sisälle autuuden portista
K'y, Ei mu!l cna muuta kuin julmistuis näy, O
että mull jälill' wiel olis yr hetk', Käyd' autuu,
dm retk'.

33. Mä huudan jos woin, Mä huudos ja pa<
rus n"t pakahm' koin: Te wuoret ja kuckular,
langetkan paall Te tuliset aallot kuin lamehtitt' täal,
Te lan.aetkau päallen ja kätkekät pois, Jos ijäri wois.

34. En käiky. Woi, woi, Mun täyty käyd'
edes mä toucka ja koi, lotk' jäjenes rysty mun
ruumilan; B' Mä täytin kai.k synnit kuin So«
doma, niill Mä sidotan, satanas liettajan lie, Jo
helwettiin wie.

35. Nyt hywästi jää, Sek' Jumal, ett armo
ett suloinen saa, Jää taiwas, jääwalkeus, Enge<
lit myös, Jää Abrahamin helmat, täs hirmuifts
työs, Iä aumus, iää kunnia, ja Engelein ään':
Tul' svngeys tänn.

36.0 ijäistä yöt, O ija','stä mato, kuins alatt
syöt o ijäisti sawu ja songeot suurt', O ijäisps joll
ei ol' loppu eik luurt, O iiäisys, ijäisys, nyt olet
sä tull' luur kauhiax mull!

37. Nyt sywmeeu rack', Mä kohdastans wai-
wun,eik piinapi katk', Woi ruumin, woi sielun
woi jäsenet kaick' Woi luuni, sill autuuden holjäi-
sin waick Se mull oli tarjon, mun kuoleman tie,'
Nyt helwetiin wie,

38. Jos haudalle» käyt, Niin kyuelil tutki näit kuo<
leman teit. Ia ajatell kostas wiel synnift woit,
Tät' weristä kosto ja helwenn soitt', Kuins kuulet
mun kiljuwan, kynelnll sä Jo parannust tee.

39. Täys tosi on se, long' ajams usein hand
hclweuiin wie, Se wälttä sen piinaan; ja pyrki kuin
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woi,Smu taiwahan iloon, jong Jumala »o-,Jok'
«j tahdo koke tät' llecki, se siel Kay elämän tiell.
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4a. Nyt syndinen suur, Pois käänny jo kaiki-
sta synnistä junr: Jos et sinä kai kis ol' elänyt niin
Siin mlki'es mitäs: ki)li picäwät kim, Ne salai»sec synnit, se tlirmellus suur, Ku m sinus uu juur.

4i.K>!in lEsmes pois, Ain lyckä, kuin armo,
ja elämän tois, Kuin lEsuren wercn täal tallan
ja juo Ain wäärydm wettä, kuin jyndi se tuo.
Ia pyhyttä pilcka, sen osa on cuos,, Junr helwe-
tiu suos.

42. Se uffo on kuoll, Jo!! waelda surutöin
syudisel! juoll, Waick toiwo se taiwast, niin kuo«
leman tie Hand kuitengin akist sitt helwemin wie,
Koff wiimeinen hetki käy edes, se lyö Sun hel-
wetuin lyö.

4?. Koff kuolluna käyt, Pois Jumalan pelwost,
ja mailman teit Ain kuliet, ja surutöin elät kuins
saat Nuns noudamt syndi, ia mencc ain maat',
Sun Christiccy nimesi alla, se tie Sun helmettin wie.

Niin käänny nyc pois, Siic syndisest ela>
mast, ectei se cois Suli ijäistä itku ja parku, siis
tM Ain pelwolla ajatell' loppusi paali: Mmc >os
et sa käänny, niin hirmuiucn yo Sun ylitzes lyö.

45-O tulinen yö, Kuin ytimes poltta, kuin sy-
dames syö, Kuin sywyteen lackamac Upotta ain,
Siin isäists sawus on pimeys wa in/Skl madot
jaköpelit repiwat luut, Kaick jäsenet muut.

46. Et janosta pääs, Täs surmawas walkias
ja polttawas saas, Kuin jano on suurin niin alkase jäll, Se suuringin >ano wast alkapi siel: atz',
mailman ystäwa, lormes, menn' sinn', Ia jäh-
dyta niin.
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47-Et jähdyttä woi, Sill' lähesty kuohllwa mlda,se koi, Se tulinen myrsky, sen janoisin suun,Wiel
tulella polcia, ja ytimen muun, Pnn' korwist ja
silniist käy kipinät, las On kirous läs.

48. Ec siunata saa. Siel suloista taiwast, sä
kirottu maa, Täys kirous helwecin liekis on ain,
Sa kiroilla kiroust liekihit wain,Siel ijainen, ijäi<
nen kiroilian työ, Sun korwilles lyö.

49< Huud' hirmuinen ään', Ei sinä woi huoku
ei wäsy, sill hän Sei, huokuwan tulella hukuna kaick,
Sen wäsynen repi am uppoman, waick Se parku,
ft huuea, ei armo siel tul, Ei laupeut kuul.

50. Sun liicos on kuol, kuins helwetin sowm,
nos pidic, ei huol Se kiliuwa ruma, waan pilcka
sun wiel Els jeliraisit hända, ja walhetta cäall, Ets
hyljaisit tomdeu sanan, ia weit Sun heiwetinteit.

si.Muutduomiiut myös, Sun toiwos wielpiika»
wat helweiin työs; Joit sonniiä rakastit kauhiari
näet, ne rewaise tules, ne myötänsä weit, ain up»
poman sywyteei!, iiäiesyös, Sun hirmuiss työs.

52.10s yl)dcngin wois Sun weliistäns taambari
eroitta pois, Se o!is 10 kewiämb, waan et sa pääs
Niist iiäisist siteist täs culiles saas, Ynn svnniS, ynn
pilckas.ynn kiroust täyn, Sen olet siin löyn.

sZ,Etts pilckaisit t äll', Wanburstasten retkee,
ja karsasti päall 3lin kahvit nijt Sielui, kuin
luopuisit pois, Sill' syndisst menosi, luin mail,
ma sois, Kuin wäldit sun tcitäs:ja lumalas kii»
Ain puhisit niin.

54 Se Pilkax' suli' käy, Ia ijaiscx' häpjäx', cik
lohdumst näy, Siell' Perkelen ilo ja pilcka lull'
m, Dr, ijäinm itku, itz duomilmin llN'», Sun
luulos.sun ustos sun helwmiin wei; Siis ptto<xes jäi.

sf. Siin'



55.Siin' syndises ties. Jos pyvsi ain kulkee, ia
olla siin mies; Sä kuoleman löysn juur iiaiset sul!,
Et loppuu siin' löydä, ei apua kuul', Ei henges
sun lopu, ei kuole se koi Kuin helwetiu loi.

56. Se löyhkä kuin km,, Itz helwetist ylös,
jost ei loppuu näy, Se puhalda kitumaan hen»
geS am kans, Eun hcnges, siin siclus sicl ain
ollesans, Ei jammu st tuli, se tulinen sää, Täys
kuolema iäa.

57.J0s tuhannen wuott' Siin tules sä
tais paiwät ja yöl, Eik' jo olls kyllä suur kiou ia
lyö, Mutt' silli' joka hetki sull tlihanncr lyö, Ei
lopu, ei lopu wiel' zsitiek' <e koi Kuin iiari woi.

58. Ah! wahingo s:iur, Kuin tuli sun ijäii/ll
Sielulles juur; Ei mailman woitto sield lunastaa
woi, Qt' aiast' siis waari, iong' Jumala joi,
Ia kääny nyt syndinen takaisin wicl'. Tul kai<
dalle liell'.

Match. 16: 26.
Mitä se autta ihmistä, jos hän kaiken

mailman woitta, ja sielullcns saa rvahingon?
Taicka mirä anda ihnunen Sieluns luNastu-
rexi.

i. loh. 2-17.
Mailma katoo, ja hänen hunons: mut<

ta joka reke luinalan rahdon, se pysy i»
jankaickisest.

Svr. 9: '?.

Nlä mielisty jumalattoman aiwoiruriin:
sillä ei he tule kostan hpwäxi, ei helweriw
gä,; afti.

Cyr. 9: 39»Mitä sinä ikanäns teet, niin ajattele lop»
pun ja niin et sinä kostan syndiä ree.

Eia



Esai. 66: 24.
Ia heidän picä menemän ulos ja kayele-

man niiden ihmisten raaroja, jotka minua
«vastan iväärin teir: sillä ei heidän macons
pidä kuoleman, eikä heidän rulens sammu«
man, ja heidän picä kaikille lihalle kauhistu-
xexi oleman.

Psalm. 49: 15.
He makawat helwecijA kuin lambaac, tuo,

lema heitä kalwa: ja heidän öyckäyxens picä
huckuman: ja heidän cäyry jäädä helwecciin.

- Hcs. 18: 30,31,32.
Sentähden käändäkär iyen, ja palaickat

kaikesta wäärydesrän,, ettet ce langeis pahan
tekonne tähden. Heittäkär pois tykon kaicki
yliyekäynnnen, jolla ce rickonec oletta ja teh»
kär teillen uusi sydän, ja uusi hengi: sillä mi»
xi pidäis teidän kuoleman sinä Israelin huo-
ne? Sillä ei minulla ole yhräkän ilo hänen
kuolemaans joka kuole, sano -HERra, HER»

ra. Scnrähden käändäkäc ilzenne, niin
te saatte elää.


