
MissiAMlsl/
Oikian cuoleman walmisiuxen tarpelli-

sudesta sen ijancmckiscn onnettomus
den pauliccatzannosa /

cocoonpandu

KhrifiiNiseldä Sielulda/
Costa hän hämmästyMl sai nähdä/cuin»

yxi suruttomudesuus elänyt ihmis ruucka
hirmuisella duomion pelwolla ja epäilewaisellä

hätähuudolla armon perään, cuolemasa -

ylönannoi bengensa; ja pmnthn annettu
Wnonna »767»
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c.! «h? cungan curja cnlftn ic.

curja cuolewainen. Mitä tu-
MH)(s><( le sinun teho' Ettäs saisit armon

näbd : HERrau tyZö käändumx
nel, On se tarpellmen. ne, loca

sinun armoon wic.
2. Mutta tiedä, ettet sinä taida omast woi-

mastas Nosta syndi haudastasi Cuollos py-
syt/jollei siinä Ole armon waicutus
ran tyqö wetämys.

3. Scnta'n rucoil, huoc<i,hala Tätä armon
waicutust, Wahwa vlöeherätyst; Ettäs tai-
daisit poispala Synnin unest pahasta, Ia
stn suurest maarasta.

4. Duomio wibdoin ahdistapi Ne cuin li-
has elawäc, Ia sen bimot täyttämät: Muttase cuin armon saapi Tulla tielle caidalle, Tu-
le myös ain laidalle.

s. Jos sijs tahdot tälle tielle Tulla ja siin
pysyä, N>jn suu tule k»s»a, Cuinga sinä »ah-
dat miellä Ojata sen oikian Hckßran armon
Haminan.

6. Täsa wastaus on pian: Hcrä nlös
hursti



hurscasti, Syndis tundoon lujasti: Sitten
pyodä wälttä wlhan Jumalan wanhnrscahan/
lEsurcn s<mtt ruckamman.

7. Cadu caicki tuoni, Suurimmat
ja pienimmät, Alä vhtänpojes jät': Muista et»
tä sondi pieni Tule uijneum suurcmbi Duo»
tntoxi cowari;

8. Jollei ennen cuiteng wumein, Cosca sie-
lu ruumista crcane mailmasta: Ei sitt enä sa-
na» siemen Taida sinua wirwotta, Eikä dno-
miost kirwotta-

y. Silloin sinun sitlus huoca WH näljän
ijaisen Cuoleman all hirmuisen; Ettcts wönvt
oikia ruocaa, Taiwan mannaa suloista HER-
lgn armon warasta.

«o. Se sun oli kyllä tarjon,Niincuin muil-
le caikille, Waickas juorit harhalle; Ia siell
alla hywän warjon, Synnin orjain tawalla
Täytu ihes rawalla.

il. Kollä sinä nljncuin muutkin Kinos ka-
wit wiriäst, Mutta aina kewiäst; Et sä oi-
kein sielus ruockin HERran sanan woimalla,
Siemenellä rallilla.

12. Juuri tawan tähden Ripill käwlt
eamalast, Svndis snullas cawalast Tunnu-
stit mnös caickein nähden; Elit sitten kelwo»
toin, Pahas sisus rucotoin.

iz. HERran Ebtollisell tulit Ilman uscot
«läwät Nackaudes' wäkewät: Zjina cuiteng
silloin luulit Andex saanux rikoxes, Waickas
elit petoxes.

14. Ajattilit myöskin wchwast, jEttas ollt
Ehristi-



Christitty, Nijtttuins olit easiettu; Waickas
jocapäiwä puhast Casten lijtvn turmelit, Iasen perät unyohdit.

is. Ei jull coscan tullut woima Lijttoo jäl-
lens rakenda Ricottua paranda; Ets myös
tahton itzes soima RickoMi ilkiäx, Pahax jul-
ma sisuiser.'

16. Sitä wastan taisit aiwan kyllä wicas
eaunistell, kätke walhen peitorell: Tai sun wij-
mein syöxe waiwaan Cuolemalle omaxi Pe-
doll julmall ruari.

17. Oho! euinga tundos calwa, Siellä cuol-
los cauhias, Liekis cuumas haikias: Ei sitt
<nä armo salwa; Eikä colcan wirwota, Hel-
wttistä kirwom.

»8. Siell' sun täyty parcu Huuta, Perke-
litttn waihella, Aänell kiljuwaijella: Liecki heh-
ku wasta suuta, loca juuri muserta, Mutt'
tl coscan lopeta.

19. Oho.' iianeaickist waiwa, Oho! cauhiasurua, Ilman yhtän iloa. Oho! cuinZa syn<
di caiwa Cuoppa täsä sielulle Ijat pijnattawalle.

«0. Ne cuin owat unhottanet Catumuxen
ealkeran Käändymisen ahkeran; Ia ei ole us
seos jaanet lEsuM wanhurscaun,
Non, rackaun.

A. Heitä tundo wihdoin soima, Ett' he o<
wal laimin lyön Tämän suuren armo työn.
Ei heill enä ole woima Rueoilla ja palata,
HERran perän halata.

22. Tasa ombi caicki hucas, Mitä piti tiet-
tämän, Ia jen jalken tchtäman: Sillä taiMa»



HENra hurscas On heit alas polkenut, Ar-
mon owen sulkenut. Ä.'«n

23. Eron owat he nyt ottan Isäsi Pojast
Hengestä lohduttajasi pyhästä: Sitä wastan
on heit cohtann' Numa hengi perkele, loca
heitä rundele.

24. Tämä lovpu caikill liene, Cuin ei cusl-
lst eläisäns, Euollettanet syndejäns: Eikä tie-
tä, joca wiene Taiwallisee» elämään, Costan
tullet riendämän.

2?. Synnill cuolla, HENrall elä, Tulis
aina ahkerasi, Ennen lähtöö mailmasi; Il-
man pyhitystä täällä Ei saa HERran caswo-
ja Cucan taiwas eatzoa.

26. Sillä cuollo hengellinen, Suruttomain
sydamis, Silmis, corwis, jäsenis,Ombi juus
ti waarallinen, loca perät euoletta, Elämä-
stä eroitta. HWxWsM

s?. Nyt sä olet saanut cuulla Cuolemasta
suruistst Waiwast ijancaickisest. Rucoil' sy-
dämell ja suulla> Ett' sun HERra suojele>
Tästä cuollost warjele.

28. Nuwil' nöyräll sydämellä Että lEsus
sinulle, Wihcljäisell sielulle Olis armollinen
wiellä, Ia sun fyndis ricores annais
armoisest.

29, Costa HERra ander anda Turmellu-
xen sikiat, Synnit suuret ilkiät; Nijn on wa-
sia woima candaa-HENran cuormaa kewiach
TöiS ja karsimisisä.

So. Sitt on sielu uudest ftndyn, Vlösnoft
«m unesta, Hengellisest loasta; Sitt en s^

. Hän



dan synmstkaändy«, HERran tygö eocönans
Armon woiman awun cans.

zl. Sitt on Sielu yhdistetty lEsuxencanh'
elämään, Wäärij retki/ »välttämään: Sitt on
kirkast jelitett» HERran sana sieluja, Wäkes
wäsa wvimasa.

32. Sitten ios hän luja ombi, Aina wält-
tä syndiä, Nijncuin sielun myrckyä; N!>'n ei
perkel taida ongi Sanaa pojes mielestä, Sy-
dämesi ia kielestä.

33. Sitt' hän iloll HERraa Ma, Cuin
»n handä lunastan, Cuollostmlmast pelastan;
Sill' hän taita itzens lijttä Meren ansion so-
»indoon, Sielun oikiaan rawindoon.

34. los sitt cuollo ajallinen Händä cohtais
aamulla, Päiwäll, yöll taick ehtolla, On se
euiteng autuallinen; loca sielun eroitta Syn<
«in ruumist krrweitta.

,5. Ei hän pelkä ruumin waiwaa, Eikä
tusca euoleman Pidä ijät oleman. lEfuS
hänell armoo laina, Anda mielen Msiwän,
Tytuwäisen, wäkewän.

36. Tasa cuollons ja myös elons Aina an-
da sieluinen Halduun HERran lEsuxen. Se
on hänen suurin ilons, Ett' hän taidais liv

malan Tahdon tehdä ainian.



Mden synnin unesta ylösöersnen
sielun walitus <a rucous Wirsi hänen

hcngelllsesä hädasans ja pclwosans:

helwett cauhia, cuingas olet sur,
kia, sille cuin sua aattele, hengclli-
sest catzele.

2. Sinä olet hirmuisest HERran wihast tu-
listst, sytytetty palaman, p'jnaaiiälst andaman

z. Ensin alust perkelels, Plpiöllle cngclnl, sitt
myös ihmisrauckaisill, synneisänsa cuvlewill.

4. Cusa meri lainehti, mustas tules cuohu-
pi, heldän päa'lle«s taucomat, ljaiscsti loppumat.

s. Wol, woi mitä alella, minä inahdan sa-
nella , cosca tybmydesäni, pijna johtu mieleni.

K. O ett tätä wacaisest, lantaisin juur sydä-
mesi, armon cautt myös walttämän rupeisin
ja pelkamän.

7. Ah ah, <ofca minä tääll' rupeen muiste-
leman päali', syndist julma elämää, josa elin
päänä» sa

B.Alnahamast wähvdest, pienimmästä lap-
sudcst, jo.cvff pääsin kehdosta, juorin poijes
armosta.

V.Nut jo mahdan wäristä, itzesäni häwetä,
ett mä synneis pahoisa, pahan mailmantawoisa,

12 Olen aican mieltänyt, ilkiästi käyttänyt,
woi woi Jumal armahda, sutta syndist m-liua^

». Aut mua oikein herämän, lE!u tygös
riendäman, tääll jo armon aicantt/cost on
mo tar/ona. l2.Ei-



,2. Sitä sielun caipapi, lESU sulda pyy-
läpi > lisä lEsu waloa, sydämesän halua.

iZ. Ah', cung curja pakenen, woi, woi,coscan
löymnen, lEsuxeni rackahan, jongaolen ca-
dottiin.

14. Mika neuwo joutu mull,surel pahallsyn-
disuull, coscan näen ilmeisesi wielä juuri julkisesi.

is. Cuinga silmäin edesä, tain mailman perä-
sa, sydän°tahto juoxennel lEsuxesta harhael.

16. Että aina synnis nijn, cuin yx fangi olen
Wn, pirun linnas canhiasa, epäuscon paulasa.

1?. HERra lEsu auttaja, ala minua unho,
ta,catcais siteet cuoleman,päästänuoristma<
ilman.

!8. Etten murhcs waipuman, epäilyxen taipu,
man,rupiais sun armostos;caitze lEsu lamastas.

19. Lupauril wctele, laupiasti huutele, minua
tygös tuleman, ilman hinnat ostaman

20. Wirwomren wijnasta, lohdutuxen riesca-
sia, että rackaudes ain,saWtuta sielusan.

21. "Ylönnä mun sielun sinn taiwallisijn me-
'noihin', ettän pyhäs halusa, hengellises walosa
! 22. Caswan ain, ja tunnosas, sturanmyöstin
sanojas: uscol täytä sydandä, ettän sill cuin sil-
mäkä

. .

23. Näkisin caick asian, helwetm »atalwahaly
millä tiellä olen tääll, caidahal taick lewiall.

24. Ann jo lEsu icmyistUS,synnin tieldä pa,
lamus, ettän itzen duomitzen, sitt sun huomioi

wälttänen.


