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on täsä yri ihmeteldäwa ja sangen nierMinen En-
nustus, jonga yri mjes, sadan ja cuuden wuoden ijälla

M?sH>W on ulosandaintt Sweusm maalla Alppein wuown ty-
köuä. Täniä mjes joca oli syndynyt Soluturnis Sweit-

sin »naalla, nimeldä Martin Zadeck, annoi itstns wuonna 1737,
Alpp-in wuonun tygö, josa hän nijncuin Emuna on wj,ettäliyt z»
ajastaica yrinaisudesiz, Ms luowuttcmut itzens caikein ihmisten canl)a»
karmisesta, ja elättänyt itziäns yrteillä ja juurilla.

Tämä mjcs on, ennen hänen ihmelllstä cuolelnatans sinä 22 p.
Joulu-Cuusa 1767 ulosandanut semawaisen Ennusturen, sanodenhä-
neil ymbärillans seisomille ystäwillens: jotca hcki oli mcsunm tygöns:
ottacaal minun puhestani waari, minun ystäwäm, minä tahdon sanoa
teille, mitä mlewaisina aicoina tapahtuman Hilg, joita toco Mailman
ihmettelemän pitä.

Coco Saxan ja Sweitsin maan Me pita tuleman yxi aica,'
jona cansalla ei pidä yhtäkän elatuxen KeinoH oleman. Täyde»
xi wijderi wuodexi pitä caicki cauppa, ja caupan teco taucoman
ja peräti catoman: mUtta cosca nämät wijsi wuotta owat edesculuneet,
niju pita caupan tegon jällens menestymän, ja ilman pitä oleman pe-
räti toisen caldaisen, cuin se enlien ollut on.

Ihmiset pita myös silloin olleman wahwat sijna oikiasa ajatuxe-
sa, tttä auringo seiso ja maa lijcku ja käy umbärins; Mlta se ernw-
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mainen ilma tulee tuulesta/ joca wndemattomista,.maacunnista on m-
Kwa.

Kymmenen ajastaica pitä mailman oleman peräti toisen muotoi-sen ja sitte pica, ennen min tämä nyt culuwa, sadan wuoden lucu
loppu, pitkaxi ajari, onnellisimmat ajat tuleman, joita jälkeentulewai-
sten ylistämän pitä: silloin ei enä rickautta ja rallin hindaisia calluja
nijn corkiasa arwosa pidetä: silloin lilmalan Armon ja Laupiuden
perään enemmin ahkeroida»: Mailma tule sen Eaicknvaldjan Hengen
cautta waflndesta lijcuretupi: Se totinen Jumalan palwelus, pnä
enemmin ja enemmin lewiamälr, ja Illinalan Sana callisa arwosa
pidettaman. Caicki sen oikjan Opin esteet ja wastuxet pitä hajoicetta-
man wanhurscaus pitä roomiasa pidettaman, rauha ja ypimjeusyys
pilä Europan maasa, toinen toisellens suma andamcm. Sillom tu-
lewc-t sangen hywät ja hedelmälliset wuodet; caickinaineu cauppa ja
lijcundo on menesiywä. Turckilaisilda pitä, lylMn ajan sisällä, cnickl
heidän maacnndans pois otettaman. Constantinopel, Turkin Keisarin
Paäcauptmgi pitä, iwan mjecata Sisalliset lewott
lomudet ja capinat, salaiset eripurarsudet ja alinomaiset rauhattomu--
det, hawittäwät coco Turkit, Waldacunnan. Nälkä ja Rutto tek««
wät näiden lewottomumtew päälle lspnn: heiden pitä omaan mieckaans
langemau jasurkiasti huckuman. Wuonna i?? 9 otetan heildä pois
caicki heidän maaamdans Europasa, ja silloin heidän täyty wetää itsens
taeaisin Tunipehen jaMarockohon. Tartarit pitä peräti ulos juurittua-
man, jamjn julma nälkä heiden yutsens tuleman, «ttä he fyöwät toinen.toi--
fens > mutta silla wälilla pitä sekä Egyptm »naan, että monda niuuta
maacundaa paäldäns hetllämän Turkin Keisarin ikeen, joca, werifen
sddW siwusa yhden woimallisen! rnhtinan cantza, pitä häwittäman M
peräti tyhjW tekeinätr fiu wyimallisen Turkm Waldacunnan.

Wenetianit, pitä sisälle ottaman lumen osair Grekin maasta,
ja saaman CandjM waldacnnnall heidän osaxens. Ne lewot-
lomat Ptwlasar pitä peräti ajettuman - - yxl wäkewä tuuli, jota ej
he ole toiwonm,. pitH nckman heidän ylitfens jaPuolan Waldacunnan
pitä tuleman perätr toisin asttetuxi, cosca wijdm wmden ajalla,, sisäl-
Um Kwotwmundm M, EriMaw pick tzawittamaw teinen toi-
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stans, ja wjerästen afttluman siihen asumaan. Mmta Danfig, fiuH
ihana Dansig, joca olet
liimn pitä tuleman suureri, ja'coco Europan maan pitä ihmettelemän
sinun snmuttas, ilman yhieistä cadehtimista; Mutta te onnettomat
Tu Maiset! Te löydätte'itseni waad>cuxr, wapaalla ehdolla

teidän inaasianne. Weisenburg ja Ungerm maa, pitä ulossM-
damcm teitä mrcustans, vri wanfewa lehci pitä peljäytcamcm tella>.
teidän pitä oleman alinomaiUss cuvleman pelwosa, ja ijancaikising al-
eina ei euä näkymän Ungerm maalla. Teidän Mofferinne eli Epä-
jlimalan Kircot pitä häwitettaman, Teidän Epäjumalanne paiwelus
ulosiuuritettaman, ja Alcoraninne eli pyhä kironne tyhjärj tehtamän.
CaG Mchomtt, fine Idaisen maan Ami «Christus, sinun aicas on
Kppunut, sinun hamas pitä poldetlaman, ja sinun luuS tuhwaxi MM
luman.

Sodan pitä myös coht'a> nouseman nijhingin maacundijn, jolcG
luulewar itfens suurimmasa tmwasa olewan. Ruusun, se on Frank-
riki, pitä lchtens lewittämän sumen osan ylitze Italian maasta: Paft
win Waldacultnan pitä cowin sortuman. O! mikä- aica! mitkä
mmztoper, cosca st h«ngellimn joca on seisonut yli tuhatta
ajastakaa, saa lopun. <Vhden osan Italian maasta pitä anöaman il>
fens Franckrlkin, ja tossen Spanian puolelle. joc«
nrjn cauwan on häwittänyt Ruotsin WaldacMdaa', pitä siellä lacka-
man: Se pica caswaman suureri waldacnnnaxi yhden wijscm ja ar-
mollisen Cuningan hallituren alla: Sijnä pitä monda culda wuortcl
ilmanduman: Heidän Hallituxens pitä cucoistaman, ja Asujamer pitä
sloitseman heidän nnnestyxestäns; mmra Danmarcki eli Jumi, pitK
wje.la murewmapi tuleman, ja lewittämän hänen wawans Nsiasa ja
Affricasa: monda Pacanata pitä Mnöymän oikiaan uscohon heidaw
lembjän Cuningansa halliwren alla, ja se tonmn Jumalan palwelu-
xen Oppi, pitä hajoman moniin Etelapuvlisijn maaamdljn> saman Ennin-
Zan huolen pidon cautta. Cotme Pohjan puolista maacmidaa, pitH
fumen alusten paljvuden ccmsa Aiftican maan rannoilla M aarilla it?
ftns lchttamaNs M lyhyen ajan WliK coco Nstrimn allcns lvMän.
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Romin caupungi Fransosilda sisälle otetaan, mutta Ruu"u ei saa
Mm asettua, waan saa paljo" enemmin.

Coco Saxan maa iloitse, silla Herra anda sille rauhan; Wencd
jän, Danmarckin jaRuotsin waldamnnat, täytetääi, suurilla tawaroi'.la>
ja micki loäisen lnaay callm hindaiset calut löytän natsa waldacunnisa.

Sinatanerit pita tuletnan wjelä toista kerta woimallisemmaxi,
cuin he olleet owat: heidän pita silloin iloitseman ja sanoina»: Turcki»
laisten tawarqt owat tehnet meitä herroixi. Heidän pnä silalleottama l
monda American Saarta, ja heidän runsas cauppans käyndo, pita
wjelä sittekin eneiumin lewjämän. Sweitserin maacunnalle tapahmsen cautta runsas lijandö caupoisa. Mutta wisi ajastcuka sen lälken, pitasuuren osan Americasta ell sijtä uudesta mailman osasta huckuman, maan
järistyren ja weden paisunusen cautta. Coco Persian maa pitä wa-
stanottaman sen Cbristillisen uscon. Yhden suuren Nuhtinan Euro-
pas'., pita allens saattaman lähes coco Asian; owet ja tawarat pita
hänen eteens awauanlan, ja ei yxikän wihollisen woima pidä handH
estämän. Ne uscomattomat Mahometanit pitä häwitettäman, jawas»
keus pitä loistaman pimeydesä, »ri Kircas paiste pitä Asiasa lewiä-
män, ja aamuruseon pitä ylöskäyinun nijn pitkän ja syngjan yön pe>
rästä. Ne pacanalliser maacunnat pitä Christityilda cansoilda sisälle
otettaman. lerusaleiuisa! pitä witzisa paicasa auringon nousua wa-
staan, yhden Turckilaisten Epäjumalden kircon tykönä, tawauaman vxi
neljaculmainen paasi -kiwi yhdesä sywäsa wähäsä haudasa; Sltä sa-
maa pitä pyydettämän >Hs, mutta että ei nukan ihlttisten woima si-
tä saa äicoin, nijn owat he waadnm, ambumisella sitä kemamt.
Sen alla pitä löytymän yri suuri walwi eli kiwillä cudorm luola, ja
sen wijsaan Salomonin tawara, joca juoxecahdexaan toistakymmeneen
Miliionijn asti. Ne callijt wanhuden cappaleet cuin siellä löynwät,
pitä oleman arwamattomat. Turckilaisten Papit, pitä heidän häwi-
tyMs tähden, hulludesa kjucnitseman Christityitä wastaan, nijn emi
heidän ainoastans pidä uhcaman coco Christicnndaa cukistaa, mutla
mvös erinomaisesti itsecutakin ChriMtvä ulos juuritta: waan luinahi
Taiwasa naura heille; hän on jo wcckuistanut ne rengat, cuin hän
Turckilaisten. weriMrain nenään panna tahto: hän sano: tähän asti
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pltä sinun tuleman ja el lawiammalda: tasa pitä sinun ylpeät aldoZ
asettuman: Nämät wcrta janowaiset Christicunnan wiholliset tahc-o
Caickiwaldjas Jomala yhden wähän joucon cautta lyhjäxi tchdä, ja
heidän pitä lyhyen ajan sisälle ulosjuuritettaman. Cosca Cozyrami-
nopclin Caupungi on. ryöstetty, pitä wanhasa caucaistsa Howisa löy-
tymän yxi maakellari, ja sen sisällä yri walkja paasi «kiwi Marmori-
sta, jonga päälle on ristin cuwa, ja tämä nimi, Sophja Imperacrix.
Sen kiwen alla pitä seisoman yri suuri hopja arcku, jonga sisällä löy-
ly sangen suuri tawara culdaa ja calleim kiwjä, joca on wijteen Kym-
meneen millionijn arwattawa. Noniin Keisarin halliius pitä woima-
sa pysymän hamaan mailman loppuun asti, ja corgotettaman suuriin»
baan ajalliseen onnellisuuteen, nijn että sen pisä oleman paljon enusalw
nian Kcjsar Carlen sen wijdennen oin,ellisuutta. Nazaretisä sijnä li-
losluwanlsa maasa pitä yri »voimallinen caupungi rakettanlan Chrifti-
tyildä, joca pitä oleman neljä peniculma ymbäristöldä. Christicunda
pitä wjclä täydellisesä cucoisturesa seisoman 220 ajastaica, ja coco Aa-
sian maa pitä Christityn uscon wastaan ottaman: muna sen ajan
jälkeen pitä monoa tymetta ja immuscahtea tapahtuman: pitä myös
monet uudet opin erhetyret ilmanduman; Ewangeliunullineil walkeus
pitä jätlens wähittäin pimencnmn ja samnmtettamau, ja selkeistä mer-
keistä pitä päätettäman, että wijmeinen päiwa lähesty. Mmä rjemuit-
sen sijtä hengesä, sillä minun Muni ei pidä sataa ajastaa
taa maan powesa kätkettynä oleman, cuin minun Esvlsäni luut olleet
»wat: mutta minä menen pois ja lepään, että minä mahdaisin ylös-
«osta?minun osahani, päiwäin lopulla. Vhtä rucoilen minä teildä,
niinW ystäwäni, että te tnailmalle ilnioicatte tämän nierkillisen Ennu-
stuxen: en niinä ole tainnut waiketa ja sitä salata. Mutta eltä te:je<
däisitte minun Ennustureni todcri, nijn tahdon minä ccchta päiroä
minun cyolemani jälkeen ficä wjelä kerran teidän edesän wahwista.

Tämä Christitty cuoli cohta sen jälkeen M phdexan, sinä 20
p. Joulu Cuusa 1767 sitte cuin hän yhtä neljältä osa hetke ennen,,
nämät asjac oli ilmoittanut, ja macais cUolllma sijhen 22 p. lonlw
Cuusi» kello yhdcxään asti ehtolla, cosca hän jällens eläwHi! heräis,
»mH ylös ruumis wumlda/ ja puhui uudestqns hämn pstässillens,
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jotca olit läsnä rlewaiset, «co hänen Ennustuxens, yllnä muiden
.merkillisten asiain canha, jotca lyhyden tähden talla erällä tästä ulos-

suljetaan. Hän lopetti tämän päälle elamans lähes kello n aicqan,
fitte cuin hän huocauxilla ja rucouxilla oli lHrcmnut hänen Sjelunsa
Humalan kasijn, ja langcis cuollunna maan päälle.

Hywän suopa tämän kirjan lukja! cosca me tutkimme läsnä ole»
waisten aicain tilaa ja tapauria, nijn me löydämme, että yxi osa tä-
män edesmenneen miehen ennustuxista, lähes neljä ajastaica sitten,
on jo täytetty, ja taita jocainen ymmärtämä ihminen läsnä olemista
ja nyt näkywäisistä asioista arwata, että nekin mlewaiset
tämän wijsaan mjehen Ennustuxen jälkeen. Pri kysymys, cuin täcä
wastan mitais tehta on se, jos tämä mies coscan on elänyt ja jos
hän on ulosandanut taincaldaisen Ennustuxen? Tästä owat meillä pääl-
le luotettawat todistuxet että nijn todesa on; sillä ilman sitä että Sa-
noma «kirjat sieldä juttelewat tämän tapauren wihixi ja tonsexi, nijn
on myös coco se silloin läsnä olewa ihmisten joucko walalla wahwista-
nut nijn tapahtuneen. Jocainen buomliron hänen mhlons jälkeen,

z tämä Ennustus täytetään eli ej: sijnä on kyllä että se, läsnä ole-
wajsten aicain ja asianhaarain suhteen, näky toden muotoiseni.

LOPPU.






