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Maanjäristynn/ walkian/ ja weden
cautta, nijn äkista Caupungi huckuis, että
cuudenes osas hetkee, muurit ja tornit maahan

langcis!t,ja tuhatta Ih-mistä, sangen sutttasti cuolctettin:c. Wij-
meis Pyhäin miesten päiwäna eli i.p.
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Cuin samoina aicoina tapahduit monesaWal-

dacunnasa:c.
Sen syndisen mailman waroitureri, ja hcs
lntpxcn ylös kehuitnxcxi, cocon pandu, ja cahdcxa>sa Wincsä prantijn anncttu Wuonna l?;6.

Psalm. 46: v, 9.
Tulcatja cayocat HiTrrsn tecoja, jocs

maan päällä smcaltaistt häwityxet teke^

Turusa, Prandattt) OireK. ja Cuuing. Kirj.



Ensimälnen Wilsi.
Lisabdnin hawitMsta <a muista

ajan meikeistä:
Av. c. Ach surutöin, coscas synnistä :c.

Suomen maa, ja coco Suomen
X» (HX Saari, Nyt ota armon ajast wi-su waari: Cill saastet olet Duo-

miost hirmuisesi; Cuin 2.isabonia
nahtin maan powest.

2. Maan järistyrel, cuin siel oli alcan,
Nijn wainominen löysi cowan palcan;Sill
saman päiwau, cuin ne duomitan, lotcuscon tähden siel ain wainotan;

3. Nijn herais HErra Duomioitten tus-
call, Maa jaris, wapis, ettei wattiat uscall
Nijt uscon faugci emi pidätta, Waan pake-
ne, cosc pclwon idätiä-

4. Siel muurit caatu, tornit alas lange:
Tai wihan myrsty, surkeus suur sangen,
Tvijs kymmend tuhat ihmist hucutta,
Ia tcrwen kiwirounioin nucutta.

5» Ah surkia menolsill se myös wicl caa-
tu, Cuin pakene, ja aiwan pian maatu;
Cuin muurit päälle lange pactes/ Cuolemans
wastan riendä culjetes.

6. Ei ylhäisi ei alhaisi taäl säästet, Ei
toisesi waldacunnast huowi päasict; S>l

Spaniast



Spaniast yr suuri waldamies, Täs huckucans ja waipu samas työs.
7. Waick pakene, nijn lohko muurisi caa,

tu, Ennen- cuin ulos pääsi: wielä maatu
Ahdexän henZe hänen huonestans, Ainoa
poica pääsi cohdastans.

8. N»t Spanial myös näky cowast käy-
nen; Sil! he myös wainomisist omat täy-
nen; Ia Paawin uscon pääl nijn seisomat,
Ett monda onnettomax saattamat.

9. Waan 2.isabonis, josta puhe läxi.
Maa, tuli, mesi, onnettomat käxi: Mailma
maca suruttomudcs, Waick HErran woi-
ma pauha maan powcs.

10. long ma<i wiel sila°stä, nijn sen
tuli poltta, long tuli jättä, ai-
dsin alta: !7lijn caicki luodut t<lsä teke-
w<tt, luur Hlßrran tahdon, costos
wäkewät.

il. Cuningas suur/ paetes cuiteng pääsi,
Waick linna iäris: Sill täs HErra sääsi,
Mutamil paon hengen traanista, lotc mo-
nis puutteis cuiteng sairasta.

12. Ncl' colmatt kymmend hetke ruat ol-
lan, Siel sallin lakeudel: mual cuollan:
Wan täsä paos wielä säästetä», Ne cuin
nyt hengis ulospäästctän.

13. Cuningas tosin oli toises Linnas, Ei
2.isabonis, ahdistmen rinnas: Mutt järi-
siys m»ös siellä käsitti/ Ia pakeneman pel-
wost hälytti.

14.' Täs 2>isaboniZ huckui isät, äitit, Mie-
het ja mainiot, nuoret pojat, neitzct, IaA 2 wähät



tvähät lapset wielä fuoxusans, Vnn' ime-
wäisten pienden lasten cantz.

N. Cuin arwat taitan, tuhanitten keffel,
Cuolema joutu myösiin monel lestel, Imet-
tclwäisill, rascaill waimoil canff, Nyt yhdes
waaras heidän ollescms.

is. G isä, äiti taitan lastans autta, Waan
elämänä menit yhten hautan; Sill aiwan
äkist caupung cukjstui, Caick wahwat muu-
rit murseax murendui.

17. Täs hucku cullat, hopiat, psrlyt callit,
Ia hengen elo : Sill ei tasa sqllit, Otta-
maan enä mitän huoncstans, Waan pacoon
mennyt» juoscon cohdastans.

!8. Jos nijn cuin alast, eli alamaises Eli
myös waattes ynnä ylimmäiscs, Cuin järi-
stys täs cungin cohta waan, Shn täyty
riendä jongun turwan taan.

19. Ei hengen elo muistet, ei myös muu-
ta, Sill, järistys täs pakenemaan huuta;
Io paljan hengen luke Cuin ennen
luultin alwan rickahix.

20. Niin Jerusalem muincn häwitettin,
Cosc HErran armo cauwan hcit onetzin:
Nijn Duomio tule wijmein hirmuisest, Cuin
syndi caswa cauwan ilkiäst.

21. Täs tunnustawat: että sijtä ajast,
Cuin I rusal'min häwitettin majasi
Caick ihmiset: ei suuremb surkeut, <l)l'

o coston angarutt!
22. Cuoleman hetki näky caikil edes/ Wij-

niemen waara, Sielut ruumil kades: Hesanowot: o armahd Jumala Sie-
lua» : lUjnDuomio hirmutta. 2Z.



23. Nimittäin, ne cuin paos jätkin läa-
wät, Ia wiclä hengens salihin wiewät;
Sill cuollon pelco wiel on edesä, Ia ai-
wan suur hämmästys kädesä-

24.Nijn jälken jäänet tämän ylös otta,
Sen Caickiwaldian kädest: sano totta; Sill
hänen Duomions naisä täytetän, Ia muille
esimerkir näytetän^

2s.Knglant>in aluxet cuin olit siellä,
Ia omat myös, ajettin juur maan päälle,
Nijn meren aallot tasä pauhawat, >a mon-
da rakennust cukisiawat.

26. Nijn meri cuohui ylös sywydestäns/
Ett maalle syöri aldons ytimestans, Ia caup-
vamiesten calut hucutti, Ia Magatzinit
caicki upotti.

27. Ne cuin silt palais paost, tänne tu-
lit Caupungin rounioill: surkian äänen cuu,
lit, Cuin muurein all puol' cuollet »valitit;
Ei autta taitan, ne cuin cuuldelit.

28. Woi ihmisi cuin HErran Duomi-
oon lange! Se costo on sitt hirmuttawasangen: lotc HErran woima maahan ta-
soitta, Cuca sen taita enä corjata?

29. Tas esimercki coco Christicunnall On
sillen näytet monelle maacunnall, Sit e-
nämmin cuin sima järistys/ Tai monis pai,
cois tundui wäristys.

30 Enst portugalin coco waldacunnas;
Sant Mes täsä huckui myös maacunnas,
long meren mesi ynnä upotti, Cosc järisty-
z,es allot cuohutti.

Zi. Coimbra suur myös (tlupung portu-
A 3 2<»lis,



galis, On liki nimcum 2.isal,<>n »x saalis
Maan järistyrel: Braga wielä sitt, On sa>
mast waiwast paljon kärsinyt.

32. Jo, jo n»t cuullan, niist cuin menit
tähteil Wiel 2>isabom'n nijncuin omill lnh,
teil läll asumaan, ne owat hnckunet, Cau-
puugin tähtet myöskin cukistct.

3;. Ah surkeut ne jäänet walkian waaras
Myös owat kyläs, costo mones haaras,
Täs itzens sangen surkiast lewitta, Ia ta-
lot, tällit, copit häwittä.

34. Tas uusi HErra Spaniast jäll mi-
stä Siel cusa lautahuoneis pitawisti, Caick
liki caluns; cosca waldamies Siel järisty-
sten on nyt ytimes.

35. Algarbias wähaiscs myös maacun-
nas, Wiel Portugalin omas waldarunnas,
On jarisiyres monda tuhatta Ihmisist huc-
kun: cuollo surkia!

, 36. Englandin alus cuin wie elatusta Nyt
ll.isabomjn, mcrel »vapistusta Myös joutu
ttel mm wahwast tundemaan, Ettei com-
paf)i auta lijckumaan.

37. Sitt SpaniaZ on cowat järistyrst,
Pääcaupungis ja mual waristyxet: Sen Cu-
nmgas myös pelwost pakene, Ia nyt pää-
calipunaihins turwcmne.

38. Gscurialist Madritihin ricndä, Iamäki kyläst etzi lakia nicndä; Waan howinhammästyxest cauhiast, Seisahta tcldoiN/toiseen aamuun ast.
zy. Madritis Papit altarilda juoxe, Cosc'

Ktrcko täris, halke, maahan syöM, Nyt
kiwi-



kiwmstin ylhäld pudotta, Ia raxi lasiamurscar murenda.
40. Caick pakenewat, sillä huonet hääly,

Pääcaupungis, waick wäki wielä säaly:
Jos lasten pääl täs Duomio aljetan, Nijn
uhcaurel muut pelastctan.

41. Ah mikä juovu, paco, näisä cuullan,
Cuing' juures hämmästyxes yhten lullan!
O HErran moima cuin näinpeljättä, Waick
suurist waaroist ustat setittä.

42. Säästetyt täs nyt jo myös cunnian
anda, lumalal, toisel aamul: uhri canda
Kutores, weisain kireos wirsi se, <v Ju-
mal sinua me kijtämme;

43. Ett saästetyx wiel tulit cowist wai-
woist, Maan järistyxen hirmuisemmist
woist, Cuningan Kästyst tämä tapahdut,
Nijn HErran pelco täsä mielistyi.

44- Wiel samas waldacunnas, järistyres,
Scwillan caupung lijckui wäristyres, Ia
caickein rallin Duomio Kircko wiel, Cuin
parhar löyttin, myöskin taris siel;

45. Niin lijcutettin tuimil pudistuxill, Ett
torni repeis auki halkcmurill, Ia kirckon käy-
minen sijn lyhettin, Vx toinen kircko myös
siel suljettin.

46. Huoneita caatuis, cahdexan
henge, Täs ynnä huckuis: muutamihin
tynget Rauwennein huonein alle cannettin,
Ia «siat cadut kijni suljettin.

47. W eaupung Cadix tunde järistyxen.
Ia huonein »voimallisen lijcuturen, Caick

A 4 sei-



seinät tvapisewat nurckinens, Ihmiset catze-
lcwat ctehens.

48. Ei tiedä, luule pyöryttäwän päätä,
Vx toisen päälle cahele: eik tietä/ Ett iso
waara edcsseiso sijN/ Sentähden hnoueit lij-
ruttapi nijn.

49. Sitt mm paisui aiwcm »Idä kyllä,
Caupungin muurisi mursi sata syldä; Cax
toista tymmend henge uppvi siel, I»
Kirkot asuttomix halke wiel.

sO. la, suuremb' waara nähtin muusa
paicas, Cuin pcuiculman toen meri aucais,
Ia caicki huouet poijes wirta wei, Sijn
sata henZe meren aldoin jäi.

si. Täs seisahd' nyt, ia catzel cuinga suo-stu Täs tuli, maa, ia mesi, cofta ruostu
Mailma ftnnis, costor hirmuisex; Ia Duo-
lnion merckei muista wijmcisex.

52. Maan järistys on itze Duomion
mercki Mutt sijnä wiel on aica enämb
tärcki; Ett meren allot pauha tuuleta, Eu-
ra sill muodot uscoi pauhina.

long Wapahtaia ZEsus ilmoittapi,
Cosc Duomion merckei mones sclittäpi:
Meri ja allot pitck pauhaman tai-
«?an lvsimat lijcutettaman. (^^)

54- loc ei nyt usco cosca näitä cuulu,
Se seura oman lihans turhaa luuloo: O
lEsu anna merckei Wnnosa,ö3tt sinuncansas ihens walmista.

ss. Jos ajan merkeist tahdot otta waa-
>li Jumalan Sanas: HErran armon caari

Sull
(*) Match. 24: 7. (**) Luc. 21: 23,26.



Sull coitta, silloin usco kijruhtN/ Ets woi-
sit waiwoist Siclus pelasta.

56. Sill cansan ahdistus canff wiclä rien-
da, Cuin HErra mustax auringon myös
kaanda: 63ts päiwää ticd: tänäpän mal-
mista , Huominen päiwä tohti cau-
hista.

57. Sill sentsn on Christicund lijcuttttu,
Nijn mones paicas ynnä jaristctty; Gtt cu-
tin mahdais merkit hawaita Ha pa-
rannuxeen tiet<ins ojenda.

sB. Tai järistys 2.ibekis ja Ditmarsis
Ia muisa paicois meren, wirtain warsis,
Hollstenis ja TempliniZ ynnä cans, On
nähty wesis heidän cuohuisans-

59.Nijncuin se mercki oli wielMailandis,
Alusten waarax merel myös Hollandis,
Mcrel ja maal tai mercki hirmutta, Sill
meri pauha ilman tuuleta.

60. Saran maan wirrois lijckn wesi kä-
sii, westris, Klbes erinomaisesti, Englan-
din haminoisa lijckui myös/ portsmutis
vmbi wesi samas työs.

61. Sardinias wiel saman päiwän luodos,
Ia CorsicaZ, on meri oudos muodos Myös
cuohunut: ja wirrat paisunet; Cuing mones
maas on wesi lijcutet.

62. Phdexän päiwää jälken pyhä miesten
Wiel, monet paicat ulcomaalla piestän,
Maan jaristyxel: en woi nimittä Nijn usi-
vi paicoi, cuin siel järise.

63. Schasshausen, Bern, ja Basel tä-
plän tunde, Mond muuta paicka: älä sijs

As nijn



nijn undun OH syndinen, cuin näitä
tu: Catz HErran käsi caickijn ulottu.

64. Näls huonet muutamat on turmel-
dunet; Ia muutamat myös wedet lijcahtu-
net, Ia monda kylää on wiel weden all,
Po wirran luon, cuin nosn' on corkial.

6s. Siel ainoastans yhdes hnones hucku
Mel toista tymmend henge wetcn nucku:
Etks syndinen näe aiwoi hirmuisi, Endisten
ftndein tähden costawij?

66. Wiel Ruomm caupung,cusa Pawi
istu, On merkit' myös nytt HErran tulen
listan Samasa cuusa: walkia maahan lyö
Taiwast ia polta, waick on pimiä yö.

67. Uckölsen tuli tämän tasa teke, Niin
hiliain syrvl, waick ei hucut wake: O kär-
siwäiuen suuri Jumala, Cuin porton aitin
ensist waroitta. (^)

68. Sill waicka cahdes paicas tuli siM,
Vr kloster cuiteng wahinZohon kytty. Vx
toinen howi wiela säastetan, Ia wahät
wahiugolla päastctän.

69. on myös maalla taloi
huckun, Jo syM ennen waick ei ihmistnuc-
kun: Nijn Christicunda on jo lijcutet, Ia
HErran uhcauxel hirmuitet.

70. Wiel wijmcin edes mennes Tammi-
cuusa, Ferraras ja Italiaisten maasa,Maan
järistys nijn wahwast pudisti, Ett kellot klap-
pämähän lijcutti.

71. 'Se yöllä tapaht, wäki' hämmästypi,
Ia ulos Caupungista riendänepi. Frankri-

kis
(5) Ilmcst. Kujan. 17:5-



kis on myös wuoret cukisteld', Waipuntt
alas nijncuin maan tasall'.

72. Cosc Hollandis on vasto päiwi pi-
dett, Maan jaristyxist jong täs pelco idätt;
Niin saman amun jliristyxesta, Mond' paic-
ka lijeui wäristyxesta.

73. Ia yhdcs paicas nijn ett wäki rien-
si Ia huoneist ulos, muutamat myös ylen-
si, Ettei sc silloin paljon tundunut, Cni-
tcngin mouis puicois lijckunut.

74. Täs Spanian myös HErra jäll
Hollandis, Sen wäkewamman jaristyxen
wandcs On asumas, ja paet täyty nijn,
Ett cukistuwan pclkäis huonet sim.

75. Jo ulcon Christicunnast myös on
tuultu: AlZierin caupung, cuin on wah-
wax luultu, Ain saman päiwan on myös
järistet, Suur osa huckuu, costo julistet.

76. Ett ryöwamisest elatusta laiua I«
Chri-stin-fangit oriax alaspaina: Nijn sal-
wa HErran rauta-witza myös, Cus' paca-
nat on vimeyden työs.'

77. Pacanain Caupungit ta's surkiast
lange Fey ja Marocco, Tetuan ja
Tangcr, Salee, Miqvcnctz: Maa myös
aukeni Ia monda tuhac' nieli ihmisi.

78. Ei cuiteng caicki yhtalaiscst caatun
Sill' erittäisin sanomat on saatun: Fey
enin osa huckui, musersi, Colm' tuhat ih-
mist rouniois löyttäwi.

79. Marocce» myös suremman osan mi-
stais,Waan tapetuist ei ol' wiel wi<)i lista-



Cchderan pemculm' sicld Arabit, Maan au-
kemiscst hukuit wielä sitt'.

82. W fästniugi myös catois, joja oli
N)ijs tuhat sota miest cuin siellä cuoli,
Cuus tuhat ryttäri myös ymbärins, lott'
sijnä olit lyönet leirihins.

Bi. Se suur Miqvenctz erittäisin aiwan
On caicki huckun, jckistyren maiwan, lTlelj'
tuhat hucrui Morianilaist, Cahdexan tu-
hat ynnä ludalaist.

82 N?ijs toista kymmend sataa sota
wäke Myös yhdes aukemists cuollons näke.
Cax wuorta myös on kestcld haljennut, Ia
paljon wetta sijtä cuohunut.

8> Nais pmckacunnis jaristyxct cuullan,
Ia maan alaiset jyrinät/ joist lullan Wiel
aina hammäsiyrin/ asujat Täs pelwos elä
ilman lackamat.

84. Wiel luoto, on cuin ei nyt enä työt-
tä :(*)Ios hucuit jo, nijn secaick kyllä näyt-
tä, Ett nämät merkit lopun ilmoitta, Cuin
huckumiscs cohta maailmaa.

B's. Mutt aiwan cauwas minä olen cul-
ken, Ia liki-merkit wielä ulos sulken: Ci
ole Ruoyi:, maa myös merkitä, Et HEr-
ra päiwääus ei nyt wijwytä-

-86. Sill Rnotzin maas jo wcdet saman
paiwan Ain mones pmeas nähtin ylös käy-
lvän: Falunin tykön, Wennersborisa Ia
AlinZassin tykön woimasa.

87. Wiel Turun joes tunnustäht' on
nähty;Waick HErra säästän on wiel tänä

M Zlmest.Kirj. 16:20. ehlon:



«hton: Ah Sielu, Sielu cuiteng (armah-
da, ja sano myös : <v Jumal armahda!

88. Tee parannus, lEsuxen tygö riennä,
Tul oikial tie!, cuin aulutchen wiene; H'
wijwyttel; sill loppu lähene, Maan järi-
siysten merkit enäne.

89. Jos Jumala on sinun wielä säästän,
Ia ulcomaal myös asuwitas päästän, Et-
tei siel vhtan heiW huckunet, Cuin Ruo-
tzin maast siun olit joutunet.

90. Niin ajattel: ei tämä ilman syytä
Oli' tapahtuu; sill HErra ensin pyytä Nijt
rosta cuin on porttoo holhonet, Ia uscontähden monda polttanet.

91. Sentähden HErra wiel nytt muita
jättä, Cuin ci nijn ccmwas sjendanct kättä:
Mutt cosca wuoro kaandy nijtten pM,
Cuin oikian uscon turmelemat taäl;

92. Nijn tohti HErran costo tulla suu-
rex; Sill caikes maas on tullut pahax juu-
rex V» uscotoin, ja suur suruttomus, Ia
ftnnin walda, mones paatumus.

93. Ann jaristyren wnnosas sijs alea,
Pt's waltaisit täs synnin cowan palccm:

ajatttl mcil' sclwä oppi on, Ei ole ran-
Zaisiuxijn ansion.

94. Sill cosc' on oppi sclwa, mahdat
canda, Cax kertaisesti bcdelmitä anda, Sun
leiwistästäs edes uscosa; Ia tehdä sanan,
cnm suo Jumala.

95. Ia käänny paastot / itkul, murhel suu-
ret, Armon istuimen/ uscol, lange juuret:

Käy



Käy ulos leirisi banen tygöns nyt; Cuin
cuoleman on cywan kärsinyt.

96. Lähd ulos leirisi händä seuramahan,
kyll synnin orjan olet mummi laahan: Hän
armahta, ja anda armon suli, Cosc oiki-
aan parannnxeen olet tull.

97. Mutt cuin tas synnit wallitzewat aina,,
Niin sinun tietos cosiox enä paina; Cuin
nijtten, jotc ci ole tietänet, Waau cuitcng'
pahoin itzcns käyttänet.

98. Tee parannus ja älä seura nijta, Cuin
suruttomasi aina elä pyytä: Ah riennä,
riennä, Hörran pclwosa, Cuin Duomiolle
vmbi tulema.

Esai. i;: 6,7, 8/ 9-
Malittacat että HKrran päiwä sn

juuri läsnä, hän tule nijncuin häwitys
caickiwaldialda. Sentahden pitä caicki

langeman maahan, ja caicki ihmi-
sten sydämet waipuman. Hämmästys,
tusca ja tipu pitä tuleman heidän pääl-
lens, heillä pitä oleman tuscan,
cuin lapsen synnyttawäisellä, yhden pi-
tä toista cauhistaman, heidän caswons
pitä oleman punaisen nijncuin tulen. Sil-
tä caho, HKrran päiwä tule cauhiasti
wihazsna, julmana, häwittämään maa-

ta, ja sijtä teloittamaan Syndisttä.

Toi-



Toinen Witst.
YErran Duomioifla/

N), c. Ah Duomior! jo täys :c.
V 1.

MVM>Oi mailma woi! Tai ääni jongEn-
geli yx edestoi: woi, woi, woi

V«AS maan asuwij! huutapi näin,
Se näky Europas nytt käywän juur päin,
Cuin maan järistyxes on tuhansin ain, Täal
huckua minn'.

2. Suur järistys on, Wicl suuremb
cuin seitzemän tuhanen luon; Zost Ilmestys
Kirjasa mainitan ccmtz; Ett mami »äristyres
jäi nijn cohdastans, Cuin stitzcman tuhatta
nime: ja sijn Se lukit on kijn.

3. Mutt täsä on suur Maanjäristys, tu-
hansin campi juur; Ia seitzemän kertakin
seitzemän tääl Jo tuhansin caatu: ja tuhan-
nen paäl: Woi woi sitä hctke, cuin kertopi
näin, Mn tuhansin päin!

4. Äl ajatte! sijs, Ettei tämä Jumalan
costo oli' nijs: Jos ett sinä arwa mit' woise on oli', Nijn on se yx cuitcng; jos kym-
menen tuol PaäcaupunZi liene, nijn
kymmenes jäi, Sen järistys wei.

5. O järistys suur! Cuin seitzemän ker>-
taisest costapi juur-. Cuin liicutta paicat ain
ymbärins myös, Cuin äkistä cukista, täri-
stä työs: Jong tcke caickwaldias HErra
cuin woi, Hän paicat myös loi. (*"*)

6. O
(*) Ilmcst. Kirj. 8:1;. llincsi. Kirj.

17:14. Kirj. 14: 7.



6. O järistys suur! Cuin yhtenä paiwä-
nä tapahtu juur, Ia samana paiwäns ym-
bärius kay, Nijn monet maan paicat: eik'
ihme täs näy'? Ett nt)tporton uscoisift hucku-
wat, waan Muut pelastctan.

7. Sil! uhcaus käy Wiel edellä muille,
ja jos ei sitt' näy / luur totista parannust:
ei HErra siast Sitt' omacan huonet: iLu-
ropan nytt päast On cofto kyll alcan: muil
waroitus sijn, On tapahtun nijn.

8. Sijs käänny myös pois, Sä suruinen
Suomenmaa - ci Jumal sois Suli nijn co-
wa rangaistusi, älä sit' luul? Jos sinä nyt
käännyt juur Svdämel suul, Sek' itculett
huudol: Nijn armahta wiel Itz Jumala
Ml.

9. Jos hyljät nyt pois Sun endiset stn-
dis ja ilos, ett' wois Sun sydammes mur-
hilla ajatell' väa'l,Mik ijäinen costo sitt seu-
rapi fiel; Cosc ajainen rangaistus nijn ai-
wan suur, Täs rundele iuur.

ia. Jos halulla nijn, Täs Jumalan Sa-nasa riput juur kijn, Scn totuden cuulet
ja racastat ain, Ia ei paljail ulcoisil cor-
willa wain, Sen totuutta seurat, ja tutkit,
ja sijn Ain ripuisit kijn.

n. Nijn HErra sun myös Ain autta ja
pelasta syngias yös, Nijst waiwoist cuinmail-
man lopulla kay, Cosc ei epäuscoisil paran-
nust näy: Ah tule sijs uscoon, ja rucoile,
nijn Sun armo saa kijn. .

Ilmcst.



Ilmesi.Kir/. 11:13,14.
Ia sillä hetkellä tapahdut suuri maan

järistys, ja kymmenes osa caupungista?
langels maahan: ja sijnä maan järisty-
xes tapettin seitzemän tuhanen Ihmisten
nime, jane muut hämmästyit, jaannoit
cunnian taiwan humalalle. Se toinen

.woi on edesmennyt, ja catzo, se colma»
woi pian tule.

Colmas Wlrst.
Zlös Keyoitus yhteisiin ja erino-

maistjn nöyrijn rucouxijn/ Huone-lunnisa.
Parannuxen hangitzemistri näinä HERran

Duomion aicona.
W. c. Ah HGRra älä wihasas, :c.

V. i.

tVUOus ylös suuri Suomenmaa luurHM hartaan rucouxeen, Ett sä pelastust
muutoin saa, Jo tule catumuxeen,

Etts olet cauwan laimin lyön Sen nöyrän
rucouxen työn, Jumalan palwelluxex:

2. Sun omas codos/huonesas, Sunper-
hes, lastes cansia, Sä asut nijncuin kylmäs
maas, Ett harjoituxellansa, lumalisudes lyö-
tä tchn, Ctk muitten harjoituxi nähn; Sill
coco maa on kylmil.

?. Täs lapset ylös caswawat, Ei
mistä oppi, Mist' esicuwaa saanewat? Ei lap-
set turhasi n»pp// Nvt esimeM cummingan,



lumalata rukoilemaan, Cuin huoneis lai
min lyödän.

4. Amulla tasi jocainen Kiruhta tvöhöncohta, Ia ruumill pyytä einchen, Waan
sielu näändy mahta.' luur coco päiwän rum
min työs, Nijn eletän cuin pimiäs yös, WM
Evangelium paista.

s. Etts curja, luondocappalet Nijn annais
nälkää kärsi, Cuin Sielus ain hellittämät:Ei hengen elo werso, Taincaltaisesa elämäs,
Ei lapses myös manauxes, Nijn ylöscaswa,
HERran.

6. Cosc ehtol watza täytetän. Niin cohta
sängyyn lange, ChriMlys häwitetän, Näin
surkias clos sangen; Niin polwi polweld
paatunet, On lasten lasten sydämet, Cuinrucous on puuttun.

7. Ei auta sanan cuulo nist, Cuin su-
ruttomasi elä, Cuin ei oli sydän syttynyt,
Rurouxingan rvielä; Waan turha meno,
kirous, Ia riettais puheis pahennus, Nytt
monet huonet täyttä.
' 8. Ne arkio synnit cotona, Mond' cado-

tuxeen paina, Ia juhla synnit tambana. Ne
sitten seura aina, luur itze Kircon käymi-
sts, Vr juomar istu palates, Cus hecuma-
ta wancka.

9. Tai hedelmä on maacunnas, Ettei 01l
rucousta, Nytt itzecungin sammas, Eik nöy-
rää anomusta, Ett HMran Hengi hallitzisIa synncist pojes wallitzis, luur Kartaattparannuxeen.

10. Sentähden jumalattomat, Totuutta
wa-



wasicm paisu, Ia HERran pelcoo pilcawat,
Wcisawat woiton weisu, Ettei he mistän
tottele, Niin paha Hengi witttele, Heit
HERran Duomioit wastan.

n. Jo synnin mitta täytetän, Kyll mones
paicacunnas; Ia waick jo costo näytetän,
Nijn mones myös maacunnas, Ei herä cui-
teng surutöin Ia synnin wallas uscotoiN/
Wiel hartain rucouxijn.

12. Sä sanot cuca ombi se, Cuin ei wiel
maates siuna? Nijn härkä teke tungiolla,
Mutt sinä syndisuuna Cuin olet ollut cau-
wan jo, Etks parembata kijtost tuo, Cum
järjetöinen eläin?

13. loca myös maata mene noin, Ett
lepo siat huoca, Sen eläin teke Meloin,
Ett ombi saanut ruocaa; Waan muista ett
sull Jumala On uöyrydesa palwella, luurliina caikest woimast.

14. Ah hape aina maatesas, Cuin ett sä
jocapäiwa, luur lange nöyräst polwilles,
Ettz olet ylös käymän Auringon nähnyt jär-
jesäs, Ia terwen ruumis, jasenes; Nijng
luoja cunnioitetan?

15. Eik Raamattu sua opetta, Ett ahne
ihens fiuna, HERran cuiteng wi-
hoitta Niin elä kirottuna, Sill' laki
c'aicki kiroile, Cuin lain töisa kerscaile, Eik
nöyräst armoo etzi.

16. Ah surkiaa huolimattomut, Nyt HEr-
ran armon töistä! Ah cowaa cowacorwaisutt
luur syngeydcn oista'!.Ei ihme ol' jos Iu-

B 2
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mala loutzellans meit<l tarcotta, Cosc HEr-
rcm pelco vuuttu.

17. Ei se ol' kielto wuotellas Myös yöl-
läkin cmxhuuta Ia kijttä HENraas luma-
laas, Waan cuin ei ole muuta, Sull wiel
Jumalan palwelust, Cuin kylmäkiscoist sil«-
naust, Nijn oikia nöyrys puuttu.

18. Se cuin täs velkä Jumalaa/ Se
myöndy rucouxijn, Ett nöyräsi polwill lan-
geta, Hartaihin anomuxijn: Gi yhteisesti
ainoasi (*) N)aan iyelläns wiel usiam-
mast. Salaisesi HGRran edes.(^)

19. Jos HErran pelco olis maas Nijn täs
ei olis estet, Sek'cotonas ett nijtullas, Sa
rucouxijn paästet, Joolisit suncastesas, Ett ai-
na halus lijckumas, Kerjäisit HErran arwoo.

20. Ah cuinga monda hape wiel Nöy-
ryttä HENran edes, Ei mailma suld syndi
kiel, Eick myöstän auta hädäs: Mutt har-ras nöyrä rucous On mailmallc cauhistus /

Egyptiläisten tawal. (^")
21. Se hengellinen Sodoma, Ei häpe si)n-

di tehdä, kiroilla, wanno, juopua, Waick
caickein juuri nähden ; Mutt lumalata pal-
wella Cotona, se on pilckana, Hengellises
Egyptis.

22. Nijn meidän HERram lEsuxem On
ristinnaulitt aina ("**) Zmnalattomild ltä-näpän; Nijn syndi alas paina M suru-
toinda cansaa; waan Cuin HErran duomiol
temmatan, Ei ole wastausta.

az. Se
(5) Match. !8: «9, 20. (*') Malth. 6:6.

2. Ros. 8:26. ("") Ilm>O.«? 8.



2?. Se cuin täs hape lEsusia Ia hänen
pyhää sanaans, Eick rohken sitä seurata,
Waan culke syndist wanaans, Niin lEsus
häpe sitä m»ös, Wijmein wanhurscan duo-
mion työs Wiel hänen Isäns eunnias. l^)

24. Silloin he julki huutawat, luur wuo-
ril cuckuloiile, Langetcan päällem lackamat,
Se palcka ombi noille- Sijs racas Sielu
tanavän. Jumalan pelcoon nöyrast rienn/
Ia tottel hänen tahtoons.

2s. Wiel sano röyckia pilckaja: Jos pol-
wil' aina macan, En elatusta sijta saa. Ah
pilckamasta laca; Sill ett sä tied' jos tar-
witzet, Enämbä cuin jo taritze lumall' sull
ennen tehdyist.

26. Etts tied' jos saat wiel' sitäkän, Sun
synneisäsi nautit, Waan jos käyt armoo ker-
jämään, Nijn coston myönd» tauti: Etts
tied' jos wuorten rotcoihis, Wiel' epäillyxis
hudaisit, Pelwos ain' cumartelsit.

27. M sijs suostu pilckoihin, Sä myöndyil
wäinen Sielu; Eik' pilckaitten siteisijn, Cuin
helwcttijn on nielu; Waan seura Sanaa
Jumalan, Ia lange nöyräsi polwil waan/
Täll' wjela' armon ajall'.

28. Al ajattel: jumalisus Ei autuutt an-
sait taida; Sentähden on suruttomus Vht'
hywä synnin laidall; Sill tämän pääl on
wastaus: Ei ansaitz jumalattomus Myös tai-
wast, waan sen liekin.

29. Cuin pala ijaneaickisest luur HER-
ran wihast suuresi. Sen duomio oletan sull

Bz G
(*)luc. 9:26.



läst luur sinun omast huulesi s*) Ettz wi-
hat wielä pyhyttä (**) SiU synnin himo
hypyttä Sun sydämetäs, wastoin:

zo. Mutt tiedä ett lumalisus On tar-
Pellinen aina Ia rucousten harjoitus, Cuin
HENra armoo laina, On walituil ain pa-
ras työ Mutt röyckiä tiellä ewäns
syö / Zjäisest caicki puuttu.

31. lumalisus täs rakenda lEsuren an-
sion päälle: Pht iiaist huonet perusta, Cuul-
jaisudes mäellä (5): Waan jumalaloin san-
nan pääl Huonettans nyrhi joca saäl, Se
cukistu ja caatu. (ff)

32. lumalisudel tosin on Wiel lupaus
myös jalo, Itz lumalald cuin caick on luon,
Periä taiwan talon: Lupaus ajast nykyisesi,
Zq wihdoin myös tulewaiscst (fff), Waick
HERran sulasi armosi.

33. Jumaliset wiel pelasta Myös HErra
kiusaurist (§), Ia caikist synnin pauloista
Mailman combastuxist (§§); Wiel HENra
omans armahta Cuin jumalisutt harjoitta/
Ia eroituxen teke. (§§§)

34. Ann mailman täs pilcata, Ot tamck
risti päälles, Ia elämätäs paranna, Tul'
oMal Armon tielle, Ia rucoilc, cuins hangi,
tzet, Jumala myönda sydämet Cuin hancld
armoo etzi.

35. Ah
s*) Match. 12.:.;?. (">) Joy.;: 19, 20, 21/

(»**) Luc. 18: 1, 7- tt) Match. 7: 24, 25.
Matth. 7: 26,27,28. (1"tt)

z, 9. (?) 2. Peer. 2:9. ,(§§) Ilmest. ;; 10.
(§§§) Mal.z:i7,iB. .^



3s. Ah lEsu armahd lasten päal Cuinraswa ohdakein, Ia sytyt HErran pelco wiel
Tee Slelui myöndynchi, Vnn'lasten cautz'

la caicki puuttens anomaan /

Aut' racas lEsu, Amen !

P5a1m.95:6,7,8.
Tulcat, cumartacam ja polwillem

langetkam, ja maahan lastetam H<3R-
ran meidän luojam eteen. Sillä hän on
meidän Humalam, ja me hänen elatus
cansans, ja hänen kättens lauma : tänä-
pän, jos te cuulette hänen änens; lTlijn
<jlkät paaduttaco Sydändän.

Nom. 1:18.
Sillä Humalan wiha ilmesty Taft

wasta caiken ihmisten jumalattomuden
ja wääryden tähden, jotca totuuden wä<i,
rydes pitäwät.

Ilmest. kirjan. 14 '.7.
peljätkät lumalata ja andacat hä-

nelle cunma: Sillä hänen duomions het,
ti on tullut : ja cumartacat jarucoilcat,
sitä, joca taiwan ja maan ja meren ja
wesilähtet teki.

i.Tim.4:7/8,/9.
Marjota sinuas jumalisuteen. Sillä

ruumillinenharjoitus wähän telpa: mut-
ta jumalisus on tarpellinen caitis asiois,
jolle on sekä nykyisen että tulevaisen elä-
män lupaus. Cämä on totinen sana , ja
caiketi mahdollinen wastanotta.

Mal.



Mal. 3': 13.'
Ia teidän pitä jällens sitä wasian

näkemän, mitä eroitus on wanhurscan
ja jumalattoman waihella: jäsen wai-
hella, jocalumalata palwele, jasen jo-
ca ei händä palwele.

Nelias Wirsi.
Wielä muista ajan merkeistä.

N?, c. Cutzu ChristuZ caick tygsn tulc. :c<
-«».

V. i.
<?NOudu jo si)ndinen catumurccn, »un
13,H, haluun ia rucouxecn; Sill

HERran costo sealca, Cuin suwella
cuului mones paicas Uckoistn pauhinat: tätä
aicaas Sijs tutki ja synnin palckaa.

2. Uckoisen tuli on polttanut Mond luon-
docappalet hucuttanut, Suwen suloiset a-
jal: Ei janestans cuiteng siel turmellut,
Waan sield ja taäld nijtä walinnut, 2.ai,
tilan pitäjän rajal.

3. Olek's sencaltaisi ennen cuul? Ong
nijn iso lucu sun mielees tull? Vhderän kym->
mend wohta, Siel yhdes laumas hucutet-
tin, Colm' kvmmend nauta myös turmeldin:
lotc caicki tules hohta.

.4- Ia wielä sengin ylitzeN/ Sill en ma
caickia nimittän; Cosc lewol olit ollet; Cuin
HKRran witza lyö eläimi, tTlijn curitus
tarroitta ihmisi, Waick ei sijt caicki huollet.s. Vx nabur cuiteng cuin säästettin, Ia tä-
stä wahingost päastettiN/ Kijtoxen kircos teki.

Ia



Ia andoi awun waiwaisil; Nijn nöyryttä
witza uhcauxill, Cuin muutoin on myöndu-
wä wäki.

6. Nljn lurun tuli nähtin Cuin rii-
hi ei caucan sytytettin Uckoisen tuleld alwan:
Ia 2>innan sältil yhdel eräl Cax hewoista
caatui tanderel: Näeks nhcauxen wmwan?

7. Wiel <3uran Rirckoon tuli syöxe,
Sicl taulun turmele: muutoiu piexe Pel-
lvolla monis paicois: Jos ajan merckiä ha-
waitzet, Nijns enammin wielä löytanet. Nais
wijmeisis ajois haikiois.

8. Mexiös yx tulinen Kiodi tule, Waick'
ei se ketäkän turmele / Nijn on se cuiteng
julki : Ett se on ollut myöskin suur, Cuin
Cuu se täysinäns ombi juur/ long peräs
pyrstö culki.

9. Sen pyrstön pääst/ joc pitkaldä Caht
kymmenen svldä seuraek/ Nyt paljon kipi-
nit käwi, Cuin wakewäst walkian maara-
sta : Hr lacanan cocoinen tuli loista/ Cuin
luodin wierestä lewi.

iO. Se walaise nimenin paiwälla, Waick
kello cahdexan ehtolla, Tss Ritzin wal-
dacunnas: Sauwu nijst kipinist jällen jää,
Cuin caikild oli juur nähtäwä/ Sijn N)e<
xiön myös maacnnnas.

n. tTläin HGRran kW sn nähtäwck
Set' haastamistl ett' liekillä, Säteillä jamyss sateli; Cuing' wäkewät satet Suo-
men maas, On suwella ollut lijcknmas;
Muutamis cowill' rakeil.

»2. puolan maaskymmenen peniculmaa,
Rake-



Nakehild tnrmeldin laihon maa, Ei nijttä-
mist ollut siellä: Mond lammast ne raket
myös motetti, Ia ackunat caupungis suret-
ti , Ia cusa lijckui wiela.

iz. Sill' canan munan cocoiset Ne löyt-
tinolcwanculmalliset, Maa lumi walcoiscxi,
Tul niitten alas langetes, Suuret raket on
uhcaures (*) Sen jälken maanjäristys läxi.

14. Mond muut esimcrcki ol' wimeis wuon,
Cuin coston ajan on myötäns tuon. Eks
syndineu pelkä wiela? Ett Jumal sondia
rangaise Cuin pahat, tecos juur ansaitze;
Eks käänm) armon tielle?

is. En ena mahda näit ntmitel/ Sill ei
mailma nyt ihmehtel Sen caicki waldian woi-
maa; Eik uhcaust pelkä surutöin, Maan
plönccchel on uscotoin: Eik itzens coscan soima.

16. Waan toisten päälle ain catzele, Micl-
hywislins itzens kerscaele, Ett hän on wiela
saästet,, Ett ne on mualla tapahtunet, Ia
ci,ne ol' häneen ryhtynet, Mutt syndiuen ei
nijn päasttt.

17- Jos ei sullcosto wiel ole tull, Waicks
elät synnisä täodel suul ; Riroilet, wan-
not, petät, luowut ja No<
het; Nijn tleoä ets coston ejiämät Juuromaan helmaas jätät.

18. Ei sc ol' enä caucana, Se kytä ja on
sull tarjona, Ellets synnistä' luowu: Cuin sa-
lainen tuli helmasa Se kytä ja lewi ain sala-sa, Ia wijmein poltta wuowa.

19. Sil! omat synnit ne kyttet owat, Cuin
Jumalan coston päälles mowat Ia jytyttä

(*) Ilm. Kirj. n: 19. , HEr-



HErran wibaan; Sijs sacka syndinen orin-
dcst, Ilkiöist tawoist ja huorudest, Cuin hel-
wetin siiatta pihaan.

20. caicki kiroiliat hlickllisit, Caick
juomarit maasi, tucamsit, Caict pettäjät
ja myös wäärckt, Caick l)uc>rintekiät up-
poisit Maan porvecn, warcat myös mu-
seruisit, Ia weristen wicain siläret.

21. t7l>jn pelkän, ett' suremdi järistys
i3i olis ollut, ei wänstys: Sill nämät
surkiat synnit/ Sen puhtan opin all hallitzc-
wat, Ia tuhansin luguin wallitzewctt: M
parannnxen kynnet.

22. Sijs aattel mikä loppu tule, Ellet
sä Jumalan Sanaa cuule, Ia caikist syn-
neist lacka, Myös sinä suruinen Suomen
maa: Ei coco syndinen Sodoma, Nijn sur-maaus aiann' taca:

23. Nijn monda aicaa hecumasans, Cuin
nyt »ma puMoin synneisäns; Heit pian co-
sio särki: Waan sinu oil HErra kärsinyt
Mond aicaa ja ei ol' wälynyt: Ia qica
on jo tärcki.

24. Ei cuitengan cuulu wiel parannust;
Waan monesa paicasa pahennust, Sill liha
kyl! pahndens peittä, Nijn camvan cuin sitäsuositelian, Wum cuin 10 jultiftstnuhdellan,
Niln pahemmar itzens heittä.

25. Ah aiwan Harmat totuuden suo, loc
rackauden ain myötäns tuo, Cuin Sana
juur sydämeen lange: Mond muuta pahen-
nust aina cuullan, Nijn rangaistusten ala
lullan, Lambimäst cowaan haugeen.

26. Sä



26. Sä sanot o surutöin syndinen, Cuitt
cmkm tietos panet sijhen, Ett' sydämes aina
paatuis: On enncngin maan järistyxi 011,
Uckolscn walkiat myös nähty waaroil, Waick
2.isabon nytt caatuis.

27. Nijn Pharao sydämens paadutti Ia
tapaturmaisen uscotti, Nijs tulleis rangai-
stuxis : Waan wijmein HERran käsi näh-
tin, Mond hucutust ulos seisottin, Paatu-
neis wastauris:

Mutt joca täs merkitze totuutta Ia
pelwolla etzi autuutta, Ei se näit catzo ylön:
Sill endiset maan järistyxet myös, On HER-
ran kädestä coston työs: Waick tulikin pol-
ta kylän».

29. Sit' enämmin cuin juurtaiwasta Lyö
walkianalas: Ach waiwaista! Cuin ci wicl
costoo tunne/ Ei pelka HERran duomioita;
Waan nijn cuin Egyptiläisten noita Muit
myös nucutta uneen.

zc>. Wahas se ajallinen olis, Ei sijt wij-
satcan paljon huolis: Mutt että duomion
eteen Nijn monda Sielu wedetän, Ia
suruttomudes ennätetän, Se hirmuisesi
käy käteen.

31. Iq et näis duomion merkit lie, Cuin
nimcuin paula caicki wie Wanhurscal duo-
miolle, Se mahta peljättä syndisi Ia au-
tuudens peräten unhottawi, Wijpyisäns syn-
nin suolla.

32. Cuin Jumalan Sana toteen käy, Nijn
mones paicas eik' parannust näy, Se on yx
surkia meno, Msan järistys tapahtu mo<

nes



nes paicas On lEsus sanonut surkiaa
aicaas, Sijs aiattcl nisca keno:

33. Ihmiset, eläimet huckuwat, tTlijn
julkiset HKRran duomiot owat, Maan
järistys yhtcn päiwän, Mond walda-
cundaa jo lijcutta wijs tymend tuhatta
cuoletta, lääneild pois otta leiwän.

34 cvng suuremba maan järistystä oll'?
Cuin caickijn ulottu duomiol, duo-
mionuhcauxe!: GnZ rvedet nijn pauhan-
net mones maas? Vng walkiat nijn pol-
tanet pauhinas? Miel muitten rvaroi-
tuxel. "°/

35. Sä uscotoin waadit wiel enammän,
long tähden wirteni pidennän, Ia nijn-
cuin liax lausun : Cax kymmend tuhatta
huonetta Turkin pääcaupungis polvetta, Onsuurex costox paisun.

36. Ia ylitzen Cahdexan sataa wisiist
On huckunut sijnä ihmisist; Colmkymmend
cuusi hetke, Tai Constantinopelin caupun-
gi Ol'palamas: suuri tusca tungi Heil';
cartanot tuhwax kätke.

37. parisis suwell Kircko paloi Cosc uc-
koinen walkian alas waloi,
puolan maast myöstin kirjoitettin, W ky-
lä on uckoiseld pollet sijn: Näit ei täs ken-
gän kiellä.

ZB. Wiel toises paicas myös samas maas,
Vx huone uckoiseld paloi taas Ia nelj' toist-
tymmend henge, Sijn yhdes huones hucu-
Mtin,Cuin sanomist smvel hawaittln: Eick'
Nssist jo lijcu kengän? 33. Holl-

(*)MlH. 24:7.



39. Hollsteni usioist paicoista Myös m-
loisen waikiast brjoitta, Ett siel ja täällä
huonet Ia talot on ylösvalauct, mies
myös uckoiscld k^sitct: Hillit >o pahat juonet.

40. Bcrlinift myöstin kirioitcttin, Ett'
myrsty tuulel sytytcttin Uckoiseld kylän paicka:
lost wijsi huonet palanut on, <7lelj' henge
cuolliax lyöty nuon: O aica monel haikia!

41. Hannoverisi sanoma nimitta, Ett
walkian wahingo sytyttä, Wijs colmatt-
kymmend huonet, Kircko ja Schoulu myös
paloi siel: Nain mennen suwiset ajat wiel,
Moud csinlercki on tuonet.

42. Nyt tänä aican Tammi cuus On
myös wiel tapahtuu asia uus, Ett uckoifen
walkia talwel, Danmarkis Kirkon torninens
On ylös poltanut ehtol ens: Eks tahdo
HERraa palwel?

43. Cuin ajat muutta, ja talwellakin Su-
wisel lämbymäl pitä kijn, Tain duomion
ajan merkix: Siis riennä o syndiuen ca-
tumuxccn Ia oikiaan elämän parannuxeen;
S>l aica tule tarkir.

nen svöxv warusta, Alkamaa» liekin wuorta,
Cuin ennen ei ole siinä oli'; Waan nyt on
aki>f s»tN)Nyt tuol/ Awaman callion cuorta.

45. Wiel walkian wahingo isos Cairos
On »olla lcwittan surkian airons, Ett kym-
menen tuhat huonet On sijna coht ylös-
palanut , Ia liki colm' tuhatta surmannutIhmistä cowal tuonet.

46. Danmarkis cahdcxan huonetta On pa-
lanut,



siMUt, catzo surkeutta! Cuus lasta ylöspaloi;
Nijn HErra monella tawal Costons näyttäpi
maan waiwal/ Woimans kädellä ialoll.

47. Rijn ownt wirrat myös liickunet Ia
suwisel ajalla hirmuittanet, Cax tymmend
ihmist waipuis, Ia toisiald muutamat huo-
net wei, Nijn wetinen suwi myös costox jäi:
Hamburgi stjt sanomix taipuis.

48. Po wirta usiamman »vahingon Nyt
mennen syxyn on myötäns twn / Coft Al-
pein muorisi lähte. tTleltoist tymmend
henge on uppon siel, Ia elämit, muita
caluja wiel Tuo wirta alas näytä.

49. Sitt Marras cuusa wiel enämmin
On kyliä weden ali jäänet sijn; Ia Odcs
huones aiwan/ tTlel tsist tymmend hen-
ge on huokunut; Sa syndinen olet wiel
Mlckunut, Waick muut jo kärsi waiwan.

50. Ia Joulun edel on fuojal taas Sijt
sulatust lumesi S»itherin maas, luur suu-
ret wirrat tullet: Cosc äkista wuoril sulatet-
lin Se nykyinen lumi cuin olisljN/ Monb
ihmist sijn on cuollet.

5». Phdexan toistkymmend mylly wei, Conr
kymmend sildaa maahan löi; Catz ihmetöitä
HERran! Ia herä naisi merckcist jo syndi<
,«n, Catz costo tule juur hinnninen, Luos
wu jo sonnisi Krran.

52. Pilatus hirmuisen työn teki, Cosc ih-
misten merellä secoitti Galilealaisten uhrit/
Ia sengin lEsus nijn seliltä Ett parannw
xer ftn muil Wä, Ia sinä w.icl caick pois
tuhrit.

n. Cch



. wtnl maahan löi tzay»
'dexäntoist waan cuoliax wei, Nijn Ma-
pahtaja sano: ellet te teitän paranna
Nijn te caick huckan tuletta, Catz paran-
nust hän ano !

54. Waan nyt esimerkit on hirmniset,
lotc' caick ei cuiteng' wiel julistet; Sill
HERra uhca aina: Ia jotc' wiel' julki ju-
iistetan, Nijn mailmald caick' ylön catzotan;
Syndi näin sokiat paina.

ss. Euin ei ole armo sydames, Nijn mail-
ma juurtu am pahudes, Ia käandymys on
caucan : Waan ne cuin tulemat armon
liel, Wiel hurscammar he tulemat siel: Ah
käänny jo ihmis raucka.

56. Tul HERran peleoon/ wapifluxeeu,
EtS wäldäisit cowan rangaistuxen, Cuin syn-
nin surkiast costa: Ia usco Sanan totuut-
ta Etzimaän oikein autuckta; Sill lEsussun on ostan.

Esa. 30: 30.
Ia HlLßra cuulutta cunmallisen il-

keys , että hänen cocoitettu tckjnvartens
täisin, »vihaisella haastamisella, ja

cumttawaisen tulen liekillä, säteillä wäte,
wällä satella ja ratehilla.

Esa. 66: is, 16.
Sillä eays, HKRra tule tulella, jl,

hänen waattens owat nijneuin tuulis,
pää; että hän castais wihans hirmuisu-
dcs, ja rangaistulens tulen lietis. Sillä

His»p



?6VRra on duomitzepa tulella, ja mies
callans caiken lihan, ja HiLßralda ta-
petulta pitä paljo sleman.

Ilmest. Kiri. 16: H.
Ia änet tulit, ja pickäisct ja leimanxet: ja sm»-

ri maan järistys tapahtui, jonga caltaista ei ole
ollut sitte cuin ihmiset tulit maan päälle, sencaltai-
nen suuri maanjäristys.

luc. iz: i, 2, ;,4, 5.
Ia olit mumamat silla ajalla sijnä, jotca ilmoi-

tit hänelle Galilealaisist, joiden weren Pilatus oli
heidän uhreins cansa secoittamu. Ia lEsus rva-
fiais, ja sanoi heille: luulettaco että nämät Gali-
lealaiset olit si/ndisec caickein Galilealaisten suhten,
,«tt» heidän taincaltaisia täydyi kärsiä? iLi suinga«
sanon minä teille : N?aan ellet te paranna teitän,
nijn te caicki nijn huckan tuletta. Caicka luuletta-
co, «ttä ne cahdcxan toista kymcndä, joiden päälle
Gilohan torni langeis j» tappoi heidän, olit wi»
alliset caickein ihmisien suhten, cuin Jerusalemi»
Ksuwat? Hi suingan sanon minä teille: waan ellet
te paranna teitän, nijn te caicki nijn huckan tuletta.

Wijdcs Wilst.
Jumalan wawacunnan edusta jt»

Jumalan Lasten turwnsta.
N), c. Ah cungan culrenen :c.

v. l.
armeljas, Ota nyt olalles Ne

NH radollisct lambat, Cuin hcicot on ja
rambat: Ia majoihins uijt saata,

Ettei ne myös täs caatta.
2. Cosc wihan myrsty käy Eik, apu nii-

stän näy, Nijssurkioisa waiwuis, Ia wi-
hchaisis aiwois, Ann lastes tulla rauhaan,
Waick costo jo on rauhan.
! C Z-Ia



3. Ia erit synnistä Babelin Moista, Et-
tä he coston waiwan Waldaisit: yhteen
laiwaan, Sun lastes can§a kaännyis, Eik
rangaisturis näännyis.

4. O lEsu laupias Ota ain olallas, Ne
cuin myös wielä herä, Mättämän tietä
wäärää! Sun armos owi awa Moneil'
yhtä haawa.

s. Sun mieckas teräwä, Sydämet he-
ratta, Cosc HERran pelco coitta, Ia Sa-
nan usco »voitta Maalliset sydämetkitt, Cul-
keman armon rctkijn.

6. O lEsu armoinen Armosas suloinen;
Tee hengellinen rauha, Ennen cuin costos
pauha, Sun lapscs yhten lljtä, Ett woisitHERra kijtta.

7. Sill waldacundgs myös Lähesty co-
ston työs, Sijt HERran pelco alea, Sijt
cvwat rinnat halke, Cuin HERran woima
nähdän Niin kijtctan scntahrcn.

8.. Zumalal ainoa, Tas olcon cunnia:
S>ll ci ne cpahuomios, Waan HENranhurscais duomjois On tapahtunet aiwan:
Hän.lvoi sek' maan ett Taiwan

9. Woimallas lijcutta la ihmcit
waicntta: Sijs kiftos häncl olcott Ia lop-
pumat ain tulcon, luur hänen waldanssuurex Ijäisten majain juurex!

Ebr. 4: «, 12, 15, 16.
Nisn ahkeroitcam sijs siihen lepoon tulta, ettei

jocu sichen epauscon esicuwaan langeig. Sillä I!,'-
malan Sana on eläwa »a woimallinen, ja cera?
wambi cuin jocu caxterainen miccka, >a tunge U-

(*) HM. 2? 7, 22. pine,



piye, ?c. Silla ci meillä ole se pappi,
joca ci taida hcickouttam armabta, rvaanse joca «iris kiusaml on, nijncuin mekin, euitcn-
Zin ilman sonnita. Sentähoen taytam edes uscal-
lurclla armon istuimen tygo, ena me laupiuoen
saisimma fa loydäisimme silloin armon, cosca me
apua tarwinemma.

'

Illncst. Kirj. 15: ;, 4>
laweisaisicMoseren Jumalan palweljan »?irc-

ta, ja cariyan rvirtta, sanoden: Suurec j» ihmel-
liset owat sinun teco». iHERra Jumal» caickiwal-
di«g: oikiat ja totiset ow»t sinun ties sinä pahain
<suning»g. Cuc» ei pelra sinua -HERra, ja sinun
nimes ylistä? silla sinä yrinäns pyh» olet: sillacaicti
pacanat tulervat, ia sinuncaswos edesa cumartawat
ja rucoilewat, ett» sinun duomiss julistetut owat.

Cuudes Wirsi.
Wskchoitus Hengelliseen ylöS-

hmltyxeen.
w. c. Etkös ole ihmis parca :c.

V. '.

WNErä Sielu! cuinga cauwan Turhansauwan Maates pidät kädesäs, Ia
et armon tietä culje Ulos sulje Cot»

syndi powestas.
2. Herä, nouse, ylös carca Nijncuin ars

ca, loca pelkä wapise, Eikä wijwy sijn cuin
nuoli Sydänd wuoli, Turman tygö pakene.

3. lTlyt on jouyi jännitetty veny-
tetty, Surman nuolet pandu pääl,
Lahottamaan walmistetan Tarcoitetan,
Mixis wijwyt surman sää! ?

4- Luowu unest suruttomast Muchetts-
mast, Ettes lcmgeis cnolemaan, Toism tIW

C 2 M



suli armo näyttä Cuin se löytän, Elon an-
da armian.

5. Sydämen pois synnist wäända Uscos
käändä, Tvgö HERran Jumalan, Wael-
damaan HERran retki, loca hetki, Wältä
pahan cuoleman.

6. Armon elo sytytetän Wiritetan Sydä-
mesä palamaan, Wapahtajas lEsuresa
Suloisesa, Armon tietä culkemacm.

7. Sielu sano: palatesas, Turwatesas,
Anna meille andexi Caicki synnit, suuret, pie-
net,Cuormax jciänet Cuin on tullet ccmderi.

8. Teemeil hywin lEsuxesa Suloisesa,Nijn
me sinul uhramme, Meidän huuldem mullit
aina, Armoo laina Et me Sinu,kijtamme.

9. helasi waaroist ijällisist Hirmullisist,
Äcki haiiW cuolemast. Temba meitä ulos
surmasi tapaturmasi, Ist päästä meit
pahast!

Psalm. 7: 12, i;, 14.
Jumala oikia duomari, j« Jumala joca joc<u

pairoä uhca. lLllci he palaja, nijn hän on miec
kans teroitanut fa jonneng jännittänet, ja tarcoit-
ta. Ia on pannut sen päälle surman nuolet. -Hän
on walmistanut wasamans cadonaman.

1. Cor. 15: 'Z4-3?losherätöät hurscasn, ja «Mt syndiä tehkö.
Silla ei muutamat Jumalasta nutän tiedä.

Eph. 5: 14-
»HerZja sinä joca macat, janouse cnollcisia,nij»t

Christus sinua walaise.
Hos. 14:2,3.

RKannä sinnas Israel sinun-HKRras Jumalat/3s; M slftss ylet IWMUt sinun pahain tecoib
t«h



täbdcn. Vttacat teillcn namat sanat, fa käändMt
teitän -HlLßran t)?go , ja sanocac hänelle : ann«
meille caicki sonnit andcxi, ja tee meille hywin, nijn
mc uhrammc sinulle meidän huu'oem mullit.

SeitzctM Wirsi.
Sen Herätetyn Sielun riendä-

nunen lEsuxen tygö.
M. c. Cutzu Christus caick tygon :c.

V. l.
(AA lEsu mailman Wapahtaja Ia tussisAA paras, pelastaja; Cuin caicki tygös

cutzut, Cuin työtä tekewät murhesa,
Ia rascaisa rasituxisa; Sieluin autuutta etzit.

2. Catz suloinen lESU minun puoleen,
Sill aiwan rascautettu olen, Mun syndini
niin paina; Ma, työtä teen ja waikeroitzen,
Sun armos perän ikäwöitzen, Sijs minul
armoo laina.

3. Jo armon olisin löytänyt Jos aina oli-
sin ehinyt, luur wagal sydämellä; Mutt
mailman huwitus tydytti, Mun sydämen
mn; ja sälytti Mull cuormaa synnin tiellä.

4. Sijs olen rasitet hirmuistst, En eritä
woi nyt synnin ticst, Sijs sinun tygös tu-
len. Päast spnnin siteist irrallen, Ann andex
lEsu minullen, Caick joisa rickon olen.

5. Tee minua synnist wapaxi Werelläs
wiruta puhtari, Saastaisen sydämeni! Annusco lEsu sydämehen 101 l omistan Sinun
ikellen, Ia racastan lEsuxeni.

6. Ah lähesty lEsu minua, Sill en woi
cauwas sinua Etzi, jq tystzs tulla, Ntj»



monda sijdcttä pitä kisn, Mun syndi on se«
roittan pauloihin, Suo armos wiel minulle.

7. En woi, en woi, waick csettelen, Ah
laheM lEsu sydämeen! Sun arinos owi
awa! Ett cuulen änes lahembänä, Ia sydä-
meni siit aukene; Suo armos wirwottawa.

8. Pan' ikees päällen, mielellän Nyt si-
nun ikees candanen; SIII synnilt ijes petti,
Ia saatti Sielun cadotuxeen, Ia hyliäiscal-
lin lunasturcn, Mun cuoleman alla jätti.

9. En armoo ole ansainut, Waan wihansuuren cartuttanut, Mun paällen synneilläni;
Waan sula armos minul sno, Cuin syndisi
etzi, ja armon tuo Mull caikis siteisäyi.

10. O lEsu suloinen armeljas, All anna
minua länget taas, Mailman huwituxcen;
Waan wahwista lEsu totwlteen: Ol' apuni
allakiusauxen Cautt' Henges waicutuxen.

n. Nyt ripun o lEsu sinnsa, Ol' lEsu
myös aina minusa Werelläs ostett' olen: Ett
elämän ijäisen käsitliisin, Sun ansaitun au-
tudes perisin, Cosc wihdoin täaldä cuolen.

Matth. n: 28/ 29, ;o.
Tulcat caicki minun tygoni, jotca tMH teetti

ja olett» rascautetut, ja minä tahdon teitä wir?
wo«a. Vttacat minun iken teidän paällen, ia op-
picat minusta, että minä olen sirviä, fa ns)?rä
dämcst, fa te löydätte lewon teidän sielullen. Sil-
la minun iken on soweljas, ja minun cuorman
«on kewia.

l. Iol). 2:17.
tNailma cata, ja hänen himong: mutta jocä

<e?e Jumalan tahdon, se pys/ isancaickistst.



Cabdexas Wirsi.
Jumalan Lasten Kijtos ja uscon

wahwlstus.w. c. Sull liLs,» mielesi nöyrästä:c.
V- i.

lEsu suloinen, Cuing Sinu'
mahdan kiina, Sa Henges annoit

M>V edcstän: Ma mahdan yhteen lijtta
Mun sydämeni lastes can§', Kijttamäan lE-
sust: uscostans Sen jocaSielu tehkön,

2. Cuin armon owat maistanet, lEsuxen
werest callist: Sijn päästön synnist löytä-
net; Wiel racas lEsu wallitz, Ett sinunweres puhdista, Mun aina synnin wijoista,
Ia mielen udistapi.

3. Ett usco sellms sydämes, luur wah-
wax uscalluxex; Ett raaistaisin sinun ties,
Mun sielun wirwoturex: Sil! se cuin tie!-
las waelda, Se aina lohdutuxeu saa Sill
Sinä olet läsnä.

4. Jos pimiäs laros waellan, Cuin lE-sus on mun cautzan, En pclkä silloin wai-
noian, Hän otta olallensa: Sen radollisen
wahwistat Ia tuet, turmat, walistat Myös
caicki pimeydet.

s. Sinus en pclka mitakän, Jos coco
mailm' huckuis, lawuoret wajois merehcn,
Ia synnin orjat nuckuis, Jumalan diw-
miois hirmuisis; Sill lUuxeni haawat wijs
Ne owat minun linnan.

6. Jos meri pauhais lainehdis Ett siitä
pauhinasta, CM mäet/ wuoret wapisis,

Ia



Ia cukisiuisit maasta : Nijn cuiteng HEN<-
caupungi, Ei hämmästy tas tulewij,

Wittoincns ihastupi.
7. Se caupung, jonga rakenda Elawist

kiwist aina, Jumal cuin wuoret murenda,
Lapsillens woima laina. Ettei aumuttans
laimin lyö, Cuin ne joil mailmast on työ,
lotc' autuuns unhottawat.lEsus 01l minun callion, Ia culma
kiwM paras, Hän on caick minun ansion,
En pelka' misän waaras: Cuin lEsus mi-
nun wahwista, Ia hengen woiman udista;
Sijs hanel kijtos olcon!

9. Muu Sielun HENraa kijttakön
touxil ja weisull, lEsuxecn itzens lijttäkön.
Autuuden callil reisul; Sul! lESU kijtos
ainian, Kijtctty HERm'Jumalan, Nyt ja
ijtilstst: Amcn.

Psalm. 22: 4.Ginä olet pyhä, joc.a asut Israelin tiftoxes.
Pftlm. 46: 2, ;, 4,5, :c.

Jumalaon meidän turwam ja wäkewfdem. Jo-
«a on sowcljas apu tustift; Gcntähden emme pel-
kä, jos wielä mailma huckuis ja wuorct keskelle
merta wajoisit. Waicka wielä meri pauhais, ja
lainehdi», nijn että sijcä pauhinasta mäet cukistni-
sit. Sela, enitengin, on Jumalan caupungi iha-
na wirtoineng. lc.

ler. 1;: 16.
Andacat-HERralle teidän Jumalalle» cnnnia,

«nnen cuin hän anda pimeiden tulla, ja ennen cuin
teidän jalcan lotickandu pimeijn wuorijn, nijn ett»

te odotatte walreutta, ja hänen pitä sen te-
kemän cuolcman warjoxi, jg

plinc)'dcxi.


