
Thristilliset
Drcli-Nttttl,

Lottmesi? Osaft.
Wttä cowasta tapauxesta, joca HERran
satdimisesta tapahdut Pungalaitumella, cossa
pitkeisen Leimaus, Kircon niin cowin pöltt,
että Ruulmstengin Haudat, maan sisällä niin
kytiwatv että surkia Mdä ja kuutta oli, pai'
hi Muastans yxi hauta, josa usiampia pie«

ma Lapsia oli haudattuna, ja sen
HERra waan Msti.

Ntttt myss
Wkytasä, ynnä Kircko, Kylä ja Pappila,
jotka samatta tawatta, sen Luonollisen wa!^

kittn cautta, caicki tuhwaxi mmiwat.
AirjoitettU jct CöcottpandU

TURN S A,

Thomas Ragwatdin Pojallda
Wuonttil 1774^

Prättdätty Man Christopher FrenHMltzä^
Wusnna 1775.
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Weisatan kuin: Tule Christit thristuxesta le.'
asia surullista, Tapahdui taas Tai-

wan au, Itzesansa. murhelltsta, Että
Luojan sallimall, Leimaus HERran

Huonehen, Polti Pungalaitumm, Niin ett
ruumistengin haudat, Kyti maasa kaikki tuhax.

2. Koht sttt Sakylasa taaskin, Luouon tuli
sytytti, Tempel Pappitt Kyla myoffin, Kaick
ne walkia kulutti; Naita ulkonaisia, Wahim
goit ehk suuria, Itke tosin ihmis paraat, Kuin
ne heitä kohdat faawat.

3. Kohta niM kaikist huuto, Hohu parku
walitus, Monellakin ääni outo, Tapaurest
kuikutus, Mutta harwat todesta sisallista sa.
laista.. Itke fteluns tulipalo, Kuin jo Pam»disis alko.

4. Sentan merkitze nytt sielu, Ala M tut-
kimat, Naista, Ia muistot etees kuru, Kat-
zo ettei hnomamat, HERra päästä muta
pää!, Tutki oikein tilaas tääl, Kuinga hauen
Duomions alka, Kow' on suruttomil palkka.

5. lotk ei sure ikänansä, Sisallista wahimgoons, Sielus tunnos tykönanja, Surkiat o>
ma duomions, Kuin heill myötä seurapi,
Kosta Vasuun pauhapi, Tuima myrffy wli
palaa, Isan wiha surkiast waiwaa.

6. longa ombi sammuttauu, Kallis weri
lEsuren, Oletkos tän saawuttanut, Niin ett
olis makehm, Hänen rukoill,
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Ettäs Kirckohons, Ymmärraisit ylös «utta,
Tulipalosi sieluas torta.

7. Oho Taiwattista Kirkko, Kuin on ns-
kowaisilla, Waik on itze mielest heikko/ Tein-
pelins heil todella, Siel on kuiteng Sarna-
stol, lEsuxensa risti tuol, Sydames ja Sie-
lus kallis Pvba Henqi saarnan wallmis.

8. Seumkunda sisall siellä, Ombi Kirkos
Christuxen, Ajatmet antuat heillä, Halu pe-
rän lEsuxen, Niin et sulaa raukene, Kuin
he tutki aattele, SM pyhä kallist muisto,
lEsurensa rakast hnoldo.

9. Mutt' ei tnoni huoli tästä, SisaslisestTempeltst, Eikä pyuda päästä, Tuli»
palost ijäisest, Kmn on hanes syttynnt, Tun-
non päälle kntönyt, Synnit suuret sumahan,
HERran Tcknpli. poltamahan.

10. Uh- Ei HERran Tempelisa, Ole u-
siat ustowa, Waitka waatteis ttildawija,
Röphkiast omdi istuwa, Moni siwui itzcusä,
Kempist yli säätynsä, Riitin kukon höyhenisa,
Kurhstele itziansa.

11. Eiköst ensin walehtele, Moni Kirkon
mendyäns, Silloin win hän lujessele, Alust
että paastyäns, kutzupi, Suuttansa
ja sinwpi: Tapahwron sinun tahtos, Mutt'
ong' syvamest se katzos.

12. Wnikas itzes Mnwaisexi, Tunnustatvn muiden kans, Syndisexi ihmisexi, Tun-
nettotz sen murheisas,EMs wihcljäinen suur,
Aiwan radollmen juur, Sielus puolest waat-
tetoina, Kirkos kayd siel uffotonma.

13.M



13. Ulkonaisesi ombi kyllä, Ruumis Kiv
kos usiast, Sydän karka siel ja täälä,Nmbär
mailma kawalastzluur kuin susi metzisa,Niin
hän häjys mielesä,Ajatux:l teke kauppa, Ioh»dus mieleen mitä waika.

14. Kirkos ombi heil myös totta, Collme
epäjumala, Nnunärätkös waarin otta, Hen.-gellinen sokia, Altar Sakaristokin, Ia sitt
Saamastolitin, Joiden päälle surutomna,
Luotat epäuffos aina.

15. Ettäs tawan tähden siellä, Käwit sa-nan kuulosa, Ripil! Ehtolliseil wiellä, Omas
walmistuxesa, Ettes syndiäs tundenu, Ett
myös ison janonu, Mos pyhä hurffimtta,
lEsuxesa woima uutta.

16. Waikkas mailman snmes jvukoS,Kuu,
let niitä nautitzet, Ulkonaisell muodoll Kir-
kos, Käyt sill mieles mwitzet, Luulet kaick jo
tehnehees, HERran tahdon täyttänees,Mut.
ta uffottomast kaikki,' Sielu lEsust ombi paitzi.

17. Wmwainen kuin kuoles uffos, IlmanSielun haluta, Käypi Kirkos muiden joukos,
Joilla ei ott watetta, Hänen Sieluns kyll<
mydes, Istu alastomudes, Ei tunn' ymluar
tarwettansa, Mitt' on Kirkos olostansa.

18. Kuk' on Sanan rekiä ollu, Rippi Lap-
si oikia, Ruumin syönv Wersn juonu, Ett
sitt HENra Korkia, Olis saanut Tempelins,
Wiedä omaan LeiriKins, Ilman ett' stnn' t-
kan tule, lolles lEsust uffos tunne.

19. Sielu on HERran Rukous Huone/
Ia sitt sinun Sydämes, Mene kammiohos
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tuonne, Rukoille siell totudes, Ettäs werell
lEsuren, Isan wihan wlisen, Armon ajas
lakkautmsit, Sielus paäldä sammutaisit.

2cx lolles näitä tunne tiedä, Tykönäs 01l
koAell, SentZn rukoill jo ja pydä, Älä enä
kopejell, Mutta menn' kuin kerjäiä, 101 l ei
ole rtwsyja, Joka taiwaast armo etzi, lEsnxe«
hen itzms liitti.

21 Rnkoilkam ain ahkerasti, Ett me Py-
Käll halulla, Taidam kuulell tarkahasti, U-
ston pglawudella, Sanan siiarna autudex,
Elais kuoltes wahwudex, Että wisii asiastam

- Ollsim Taiwan tawarasmm. Amen!
Weisatnn kum: Ah! Isä Jumal kuin asut Laiwas :c.

V. I.

Welill että Sisarille, Yhteisesi Kir-
MOA-kos käwiöille, Koetuxex kuinga on ol>
du, losOman siemen sydämen pellois, Ols
itää ftnn niin ett wersois, Hyödytyxex Sie-
lulle ckunldu.

2< Wai kastvak', Se willi ruohoja, Pahoiajatuxi haluja, Niin ett ombi Isan wihois,
Ehk HERra hywäll siemenellä, Knlwi ka>swaman sanans hedelmällä, Pani palweljains
kautta pellois.

3. Mutt helwetin wiekas haukka Lindu,
Pois nouMpi se julma piru, Perkel otw st>
bamest sanan, Ettei uffoin wapax tulisi, Eis
autudestans huolisi, Sitt syndi saa kokonans
wattan.

4. A taida sit märehtiä Lammas ruokans,
Sie"



Sielu parka Kir.kost tulduans, Ei! Saan
hand rawita saanu, Mitast sitt kotona-puhu
taita, Coff ei Saarna kulell oikein laitaan,
Wiinamäes on laiffana maanu.

5- Ah! Salaisesi kuole Sielu nälkän, Coss
ei tuo Kirkost kotio mitään, Surkia on näh«dä ja kuulla, Coff ei Sarnast yhtän sana
lausu, Wannml slles on koht jo tyhmä pau-
hu, Woi kuhuNg sitt mahtapi kuolla.

6.Koff ei HERran Hengi fa heihin pysty.
Jumalan rakkaus Sieluin sytty, Surut»
tsmus suur on mones; Se estä Baiwan
walkeuden, Uffon ja oikian walistuxen, Ei
tunn' ett on pahuden solmes.

7. Sill Kirkosta kotio tullesa he sayo: Lap'sens ja Puolisonsa, Pewelin ruwari M.
mast, Muttkatzo sinä puhes perään, Ott sanas
ongeen jokaerän,Kuins toises kuhut niinkurjast.

8. Moni uhra iyens myös muitakin, Tu»
hannen tulla ja wiedäkkin, Muist kuolem ja
Duomio paiwäs, Tshdokkos silloin ijäisihin,
Waiwoihin mennä tutisihin, Joit helwettion täynäns. , >

9. Woi! Sinuas waiwainen synnin orja,
Kuins olet onnetoin Kirkko Herra, Itzelles
vandu Pavix, HERralda oman Sielus päät-
te, Hengellisell muoto kunniax Me, Ah!
Laita itzes jo wallmix.

iO. Sill tuhanen kappeli Satanalla, Om>
bi ja epaussoisilla, Häijyt hedelmät kaswa
juur kurjasi, Suruttomat ajall synnin yöllä,
Mailman väämies saarna siellä, LahkokundanS
keffelläjullmast. A 3 n. Se



ii. Se toden' näky elämästä, Rietasta kan-sa käymisestä, Ett perkel sa iloita heistä,, Coff
ei Lain peili kurkistella-, Niin et myös lE-
sttxen uffos olla, Ah! pakanat pahendu meistä.

12. Sill tällä hawalla Suomesa, Weren
wiat niin snures wallasa, Ett Sielut on Hel-
merin ridas, Sie! täällä ollqn rinda keimis,
Ylhäiset alhaiset katM pelis, Perkell paras
Mesmr on Seuras.
. iz. Heil opetta riwo konsti puhei, Hero<
deren salis bypvän huori, Ollan kuin orihit
sodas, Oho! Babylonian jullma porto, HER«
Mn eteen on nosnu huuto, Woi! Harattamuruas wiekas.

14. Woi! Woi; Maan kauhistnren
Potipharin emänän irstas retki, Muist heb
wetin waiwoi sun töistäs, Nytt Z,onin Tyt-
täret kenos kauloin, Maan Caupungein mie-
het forkei! jalwoin,Julma loppu seurapi myötäs.

15. Aft! Woi! Delila sinä wiekas, Batt>
stba kost ets siiwo rindaas, Catz Sydandas
liekiöt Lindu, Se kuohu Lohikarmei täynä,
Cuin häwin Caupung hypiöja, Paatumuxenmerttt sinus liehu.

16. Nain wihellljäisist tkmifista, Häijy
potkas pohjan pois Tynneristä, Babelin por«
ton wiina on nwtu, Harpois olnbi Kirkko
Christuxella, Asuin sia Collminaisudella, Ei
mont huol mihinga joutu.

17. Eatz naitas teet ja miuä olen wai,
Mntt', kerran ma heran tiedä se ain, Luulex
M wsrtmses. olen, Wajck kostoni wiipy kau»



lvem atka;Cuiteng fiit seura kowa pallka, M
ole min kuuro ja kuolleen.

18. Sinä olet wacMa punnittu, Häijysl
asuinsiar luudittu, lunr aiwan köykäizex löm-
ty, Gtts saa tästedes hallit enä, Tee luukutää! jo kerta erän, Pyyd ett Sielus HERra-sa hyöty.

19. Sill Pyhä Jumala Corkia, Waropisanasans kaikkia, Cuin synnis Perkelen kausisa, Siin hengellises huorudes, Makapi
uffoisudes, Itz kukin tawallansa.

20. Mutt perkelen woittaja HERra IE»sus, Cukist mahan jullm Antichristus, Cuin
lstupi keffella Kirkkoos, Lunastettujes Sieluin
sisäll sywall, Walkeuden Engelin muodoll MHM, Helwet seura lopuxi klukumrs.

21. Ah! lEsus sillmat awatkoon, Ia ym-
märryxen walaiffoon, Et tunnos sadajstn
ta, Ia kuulla kuin lEsus
häßmnat todista, Ah! Kändykät ajallans totta.

22. Ett itze HERra lEsu rakas, Sais
kaiwa Sydälnit joka paikas, HERra lEsu
jo uffo lisä, Ett Sinun peras bata tulis, Ia
turwa meil ansiostas olis, Nukoill Mu e<
destämlsä. , '

23. Se tuttkoon Sielullem hywaxi,la au>
tudemme awuri, Isän armo istuimen edes,
Ah jos me näitä muismistm, Ia armon pe-
raän halaisim, Kyin Dawid kynellden wedes.

24. Ett sanoisim Isä armoinen, Ann' am
der wellkam hirmuinen, Katz Sielum ijäista
sakko, Kuin seura patumuxestam,, Pitkamie-AF KD



lisydes Wnkatzestam, Ahl.Muist M Poi-
kas maxo.

25. Pane wihas ja syndeim watille, Se
hinda min kellpais sinulle, Callis ansio lE-
suxemme, Me hudam tygös ja kumaram,
HERra lEsu 01l edestä wastajam, Ettem
kuolis kuolemalle.

26. Sä hajotit, Mes ristin päällä, Meit
wastan ottaman täällä. Sinä olet syndisten
lEsus, Ei autudes hellmat sen ahtamat 011,
Ann' minungm lEsus sinn' sisälle tnll, Läm»
mit lEsu Sydämmen sinuus.

27. Ettei ihminen Måns kaunistelis, Eik
wensi wikojans petttelis, Mutt lEsuxen an-
sioon turwais, Hän kirottuna oli ristin pääl-
lä, Niilo otti pois kirouxen täällä, Cuin lE-
sustans aina muistais.

28. HERra lEsu tartu meidänMndopm,
Ia walalst pimiä sokia luondom, All ansios
ann yuckan tulla, Oijen Lunastettujes pm-
märys niin, Ett weres m usson kaut siuusa

kiin, Wois Rlppu ja seurajas olla. -
AM EN!

Weifttan kuin: Warjell Jumal sinun sanaS:c. Eli, Nyt
en meil HLRran Sabbathi :c.

Wiin cuin uytt työ tai raskas suur, Kirc-
GU komme wallmix saat on juur,Rackaban
Isan Suomasta, Täytett.'sen corkian wsimasm.

2. Josta siis meidän todella, Tulepi kiitta
Jumala, Ia rucoill' ett hänSydämis, Wast-
udeftteMTempelins. 3. Se



3. Se racas.Mestar taitawa, lEsus cuin
tahdot jaotta, lumallalisen Tempelin, loca
01l oma ruuminffin.

la toisen jällens rakenda, Coss nousi y-
lös ha3dasm,Collmanden päiwan pyhimmän,
Kasilla tekemättömän.

5. Niin myös O! lEsil Cunniares, Wall-
mistä Sielum Kirksxes, Sun snsios kautta
puhdas se, On pyhä kaunisturemme.

6..5 a lEsu tuttda wirittäan, Tulit mam'.
päälle sytyttaän, Ett Sydämemme palamaan,
Rupeis jo sinu halamaan^

O! Rakkauden Hengi suo, Uus pvba
halu apus tuo, Ett Tempelisäs uudesa, Sun
astin lautas juuresi».

8. Cunniares kokoon tuliflm, Ia laupiut-'
tas kiittäisim, Cnins walaiset siell Temve<
lis, Sielussa että Sydämis.

9. Ettem enä tuin wanhasa, luorimmeepanffosa, Kirkoja haluttomudes, Sielumme
istui pimeydes.

iv. Ann' nytt sun sanas panhat niin, Ett
armon ajan tielläkin, Se pyhä Lakis wasa-ra, Särkis Sydändäm kangia. .

11. Ett Ewangelium suloinen, Kellpais
fitt woitex Sielullen, Tundomme hawoi hau«
toman, Saat lEsu meit sua tundeman.

12. Wie woimas kantt meit Tempelin,
Cuin sä weit wanhan Simeonin, Ett' kutos
wirsill Psalmeilla, Pallwellisim sua halulla.

1z.SielHEßran kunnia asupi, Cus kari kokon
tulepi, lEsuxen perään halawat, Sielus SM,
meskgipawat. 14.Niin



i4> Niin hmm Lapiens tekiwät, Coff G
manxsn meniwat, Ebk lulit eahdeu culkewans,
01l lEsns kolmas Seurajans.

iS.Nlit lEsus las on t della, Cuin ha»
mst pytä puhella., Kessenäns ehkä heicvsti,
Heit HERra neuwo rackasti.

16. Wasck epäuskoo nuhtele, Ei cuitengan
h?tt hyiliäile', Wan suo niin tuta itzensä/ Ett
Sydän pala veräänsa.

17. Ah! Autuas cmn näit ymmärrä, Kir«
kos ja tiellä Mydesä, Tntkipi cston ottesa,
Mitä Mli! silloin Saarnasa.

18. Mutt se on cowa asia/ Jos sana tyh-
jän palaja, Ettei siitt pidä lucm, PerhensLastens eans puhua.

19. Ah! Tosin harwat löytywat, Cuin ha-lull perän kysmvät, Cuiuga nyt Kirkos saar.nattm, Mist esipuhe otettin.
20. Mutt' oikia sanan tuulia, Rucoitte

ett myös Jumala, Sois hengens lahjat Saar»
najall, Ohjat Lambait tiell oikiall.

21. Ah! Anna lEsu armoja, Sun Pal-wellialles lahjoja,, Että hän nytkin Mhms
MN/ Cnin Sielun tarwe waatiffin.

22. Cttä he Lambait ruockisit, Ia exynei-
ta etzistt, Sun henges muistutuxen mutt', Eiheit sijn oma järki aut'.

23. Ah! Ylin Paimen corkia, Lahet wiel u-stollzsiä, Tvöwäke omaan elohos, Kirjoita
pyhään muistohoos.

24. Tee aseixes heit olemaan, Toimella
Lnumaas ruoGmaan, Niin että itzens kiel«

NM,



läisit, Meit IESUSt seuraan pvdaisit.
. 25. Ann' lEm owis wartian, Sen luo-
uostans kyll canginn. Heidän Sndameus a«,
watt>/ Ett' Hengi fais sieil' saarnata.

26. Sitt' taita Sicluns pelasta, Ei lMoli,
mailman kiukusta, Waan totuutt' hywall pa«
Hall ftäll, Saaruapi HLRran cmmiar täall'.

27. Ej myöffän ymbar caarittell', CiksyN'
diä misiin cannistell', Wan Sndamella roh'
kiall, Nuhtele heugell tiiwahall.

28. Ei hämmästy myös ketäMtt, Silisin
cuin Hengcs. käsketään, Puhuman totuut töh«
dastans, Cuin Johannes tet aimnnns.
, 29. lost surntom niin syttrpi, Cuin yx
Herodes yldypi, Ert' asian oikein kuulepi,
Närkästy, Caulaa purevi.

zc>. Ei tottett' HERran ftnasta, Waickase asian todista, Mutt' -autuas osans ottapi,
Cuin tunnos hengi soillmpi.

31. Hän malta mielens tyhmimmän, 5Za
HERran edes hapemaän, Rupe tott Sie«
luans armahtaan, Coff sana pysty kurittaan.

32. Wiel mnös se oikia kuulja, Ei taida
sitä unhotta. Ett Lähimmäisen waiwoista
Pitapi esirukousta.

33. Ett' HERm tahdois armahta, Mitä
Cuin taudis sairasta, Min piexis armon aja<sa, Ett' Mstais heit sitt Taiwasa.

34. Ett' ruumin taudis waiwaffin, Mui«
staistt Sielun kiwuttkw, Niit synnin sywi
woja, Tundisit weripcchLoja.

35- Jotka ei wiel M puserttt', Catumm
M



xcn suolas hiwutett', Joit saimme Adamin
jaosa, Onnettomasi oliin sodasa.

36. Siell' Sielu sinimarjat, Helwettn wai«
wat wNikiat, Sai silloin ja wiel tanäpan, on
Henges cuott eik ymmärrä.

37. Sentähden cauwan aicakin, Itz IE«fus kawi sodastin, Haawoillans tahdois hau»della, Jos tunnem' syndim todella.
38. Wiell Esiwattan edestä, Rucoille cai.

kest mielestä, Ett' HERra heidän Sydämens,
Wahwismis pyhään totuteens.

39. Ett' edesauttais joca ties, Seuracutt«
daansa itze tnos, Ussowain joucko caswamaöN/Rackaudes, Muhas asuman.

40. Oll' lEsu caikill oikia, Paimenden,
Lambam hollhoja, Siuna Cuningam, Drott-»
nittgim, Ett' olsim caick sun omaffin.

41. Ah! lEsil armos calzada, Paattemja nleita armahda, Ett pyhii bawoi werisii>Uffosa nähdä pydäisim.
42. Sinä ennengin caick hywin teit, Can«

sasta mykän ulosweit, Kielensä pästit puhu-
maan, Rnwatuit jouduit auttamaan.

43. Niin tse wiel lEsuCansiamme,Paäst
kielem side wallatte,- Sinua ja töitas cunniöit-
taan, Ansioos ett cuolloos julismatt.

44.' Sitt uder Luondocappaler, Jumalancuwan muotoisex, On tullut sanan saarnan
all, Halu, Miel', Taht'on toistatt.

45. Sitte wast Sielu, suloisen, Saa uden
nimen suotuisen, lott' ei muut ymmar yxi-
M, Waan se cmn sen on Wttän.

46.Ei



46. Ei illman Kirckon menostam, ON' lch-
wä coton olostam, loUem sit aina murhe-di, Jos mmus lEsus eläpi.

47- Ah! Jos jo olis cuuluwa, Että se hy-
wä sanoma, Tänäpän ulos cajahdais. Ih-mis rauck' synmsi palajais.

48- Ah! Tarpellinen kysymys, Jos lEsn.xell on pysymys, Kirkosans Siclus Svdä<
mes/ Saacost hän mielisuosions meisi

! LOPPU.

Mra sidottnnq Neljä Hopiaäyns Knpomgh^


