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Ajan metrein canftl/CuinWWa aicoind tapahduit monisti Wnl/
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Pzalm. 46),^.'.

Maan plkäNä stneslMstt häwiWc^t



Enstmälnen Wirsi.
LilKdonin hawityfesta ja muista

ajan n'ttkelstä:
W. o. 2lch surutöin, coscas synnistä:c.

Suomen maa, ja coco Suomen
vA (Z)! Saari, Nyt ota armon ajast wi-

su w.uni: S,!! ftästct olet Duo-HsHD" miost hirmuisesi; Cuin
näytin maan powcst.

,2. Maan jaristyxel, cuin sicl oli alcan
Nijn wainominen löysi cowan pakan; S<llsaman paiwän, cuin ne Duomitan/ lotcuscon tähden siel ain waiuotan;

z. Nijn hcräis HErta Duomioitten tus-
cal!, Maa järis, wapis, ettei wartiat uscall
Nijt uscon faugei enä ptdätta, Wacm pake-
ne, cosc pelwon idättä.

4. Sicl muurit caatU/tornit alas lange:
Tai wihan myrffy, surkeus siiur sangen,
N?ijs tymmend tuhat ihmist hucuttN/

Fiwirounioin nucutta.
s. Ah surkia meno! sil! se myös wielcaa-

lu, Cuin pakene, ja aiwan pian maatu;
CmN muurtpäällelmge paetcs/Cuolemaus
wastan ricnda culjctcs.

6. Ei ylhäisi ei Waisi taal siästet, Ei
soisesi waldacunnast huolm päästetä Sil

(^paniast.



Spaniasi yr suuri Tas hucku
canl) ja waipu tamas tuos.

7. Waick pakene, nijn lohco muurisi caa-
tn, Ennen cuin ulos paasi: wielä maatu
Abdexen heuge hänen huoncstans, Ainoa,
poica pääsi cohdastans.

8. Nyt Spanial myös näkn cowast käy,
nm; Sill he myös wainomjsist owat täy-
nen; Ia Paawin uscon pääl niin seisoivat,
Ett monda onnetcomar saattamat.

, 9. Waan »osta puhe taxi,
Maa, tuli, wcsi, onnettomat kari: Mailina
maca snruttomudes, Waick HErran woi-.
ma pauha maan powes.

iO. maa wiel säästä, nijn sen
tuli poltta, lonZ tuli jättä, al-
doin alta. Mijn »aicki luodut täsä tese-
wät, luur HiLrran tahdon, costos
wäkewät.

n. Cuniugas suur, paetes cuiten.q pääsi,
Waick linna järis', Sil! täs HErm faasi,
Mutamil paon hengen warasta, lotc mo-

puutteis ruiteng sairasta. ,
, iz. Ncl' colimitt kymmend hetke ruat ol-
an, Siel sallin lakeudel-mual cuollan:
Nan täsä paos. wiclä saastctän, M cuin
ilvt hengis ulospäasietan.

13. Cuningns tosin oli toises Linnas, Ei'
ahdisturen rinnas: Muut' järi--

' tys myös siellä käsitti, Ia pakeneman pel-
.-vost hakytti.
l/ 14. Täs huckui isät/ äin'f, Mie-

et ja «vaimot, nuoret pojat, neitztt. la,
A 2 Mhät



wähät lapset wielä juoMsans, Pnn' ime-
wäisicn vienden lasten can§.

i>. Cuin arwat taitan, tuhanittctt kestel,
Cuolema joUtU myöskin moncl lcffel, Imet-
täwäisill, rastain wmmoil canf), Nyt vhdes
waaras heidän oliesans.

16. Ei isä, äiti mitan lastans amta,Maan
elämänä metlit yhten hautan; Sill aiwan
äkist caupMZ cnkistui, Caick wahwat muu-
rit murscar mnrendui.

17. Tashucku cullat,hopiat, pckHtcallit,
Ia hengen cls: Sill ci täs6 sallit, Otta-
maan cnä niitän l)uoncstans,Waan pacoon
mennyt juoscon cohdastaus<

'B. Jos nijn cuin alast, eli alamaises Eli
myös waattes »nna ylimmäists, Cuin järi-
stys täs cungin colM waan, Sijtt täyty
ricudä jongun turman taaw

19. Ei hengen elo muistct, ei myös muu-
ta, Sill järistys täs pakenemaan huuta;
Jo paljan hengen luke salihix, Cuin ennen
luultin aiwan rickahix.

20. Nijn jnuinen häwitcttitt,
Cosc HErwU armo cauwain heit on etzin:
Nijn Duomio tule wijmcin hirmuifcst, Cuin
syndi easwa cauwain ilkiäst.

21. LckZ tunnustawat:että sijtck ajast,
Cuin häwitettin majnst Laick
ihmiset: ei suuremd' surkeut, G!' nähty
wiel: o csston angarutt!

22. Cuoleman hetki näky caikil edes, Wij-
meinen waara, Sielut ruumil kädes: He
sanomat: o armahd lunials Sie-
lua» : nijnDuomio hirmutta. 23»



23. Nimittäin / ne cuin paos jastin jaa-
wät, Ia wielä hengcns saalihiri wicwat;
Sill cuollon pclco wicl on cdcsa? Iawan suur hämmästys kädesä.

24. Nijn jalken jäänet tämän ylös otta,
Se» kädest: sano totta; Sill
hänen Duomions naisä täytetän / muille
esinierkir uaytetän.

2s. KnZlandin aluxet cuin olit siellä.
Ia omat myös, ajettin <unr maan päälle,
Niju meren allot täsä pauhawat, Ia mon-
Va rakennust cnkisiawat,

26. Niin meri euohui ylös fyivydesiäns,
Ett maalle syöri a!donsytimestäns,la,caup-
pamicsten calnt hucntti, Ia
caicki upotti.

27. Ne cuin sitt palais paost, tänne tu,
lit Cauptmgin rounioill: surkian äänen cnu-
lit, Enin muurein all puol cuollet walitit;
Ei autta taitan, ne cuin cuuldelit.

28- Woi ihmisi cuin HErran Duomi-
von lange! Se costo on sitt hirmuttawasangen: lote HErran woima maahan ta-
soitta/ Cuca sen taita enä coriata?

29. Täs csimercki coco Ehristicunmll On
Mcn näytet monelle m,lacunnall, Sit e-
nammin cuin sama järistys, Tai monis pai-
tolb tundui wäristys.

30. Ensi?onuz3i',n coco waldacunnas;
ZZnr Vht-z täsii hllckui myös mcacunnas,
long meren wesi ynnä upotti, Cosc järisty-
z,'cs allot cuohutti.

ZI, suur myös t»IUPUt!g poi-r»'
A 3 Z21'15,



Z«US, On liki niincuin yx saalis ,

Maan järistyrel: liraus wiela sitt, On sa- ,

mast waiwast paljon kärsinyt.
32. Jo, jo nyt cuullau, niist cuin me-

nit tahteil Wiel mjncuin omill
lähteil Iä!l asumaan, ne omat huckuneh
Caupungin tähtet myöskin eukistct.

33. Ah <urkeut ne jäänet walkian waar. s
Myös owat kyiäs/ cofto mones haaras,
Tas itzens sangen surkiast lewittä, Ia talot,
tallit, copit hawitta.

34. Täs uusi HErra Spaniast jäll mi- ,

sia Siel cusa lauiahuoneis pitä wisti,caick
liki caluns; cosca waldamies Siel järisty-
sten on nyt ytimes.

35. wähäises myös maacimnas,
Wiel Portugalin omas waldacuunaö, On
järistyres monda tuhatta Ihmisist huckun:
cuollo surkia!

36. Englandin alus cuin wie elatusta Nyt >
!.',laKan'ljn, merel »vapistusta Myös joutu
tiel nijn wahwast tundemaan, Ettei com-'
patzi auta lijckumaan.

37- Sitt SpaniaZ on cowat järistyxet,
Pääeaupungis ja mual waristyxct: Sen Cu-
uingas myös pelwost pakene, Ia nyt
caupungihins turmanne.

38. Gscurialist riendä, Iamäki kylast etzi lakia nienda; Waan ho-
Win hammästyxest cauhiast, Seisahta tel-
doin, toiseen aamuun ast.

39. Papit altarilda juore,Cosc'
KWo täris, halke, maahan Me, N»t

kiwi-



kiwirlstin ylhald pudotta, Ia caxi lasta
murstar murenda-

4a. Caick rakenewat, sillä huonet hääly,
Pääcaupungis, waick wäki wicla' sääly:
Jos lasten pacil täs Duomio aljetan, Nijn
uhcauxel muut pclasietan.

41. Ah mikä »noru, paco,nls<sa cuullan,
Cuing' suurcs hännuästyxcs yhten tullan!
O HErrcm woima cuin näin pchatta, Waick
suunst waaroist usiat sclittä.

Säästetyt täs nyt jo myös cunnian
<mda, Jumalat, toijel aamul: ulm canda
Kiitoxes, weisiuu kircos wirsi se, <l) Jumal
sinua me kijtämme;

4Z. Ett saastetyx wiel tulit cowist wai-
woist, Maan järistyxen hirmuistmmist ai-
woist, Cuningan Käsiyst tämä tapahdu»,
Nijn HErran pelco täsa mielistyi.

44. Wiel samas waldacunuas, iäristyxes/
Sew.llan caupung lijckui wäristyxes, Ia
caickcin rallin Duomio Kircko wiel, CulN
parhax löyttin, myöskin täris siel;

4>>. Nijn lijcutettin tuimil pudistuxill, Ett
torni rcpeis auki halkeinuxill, Ia kirckon käy-
minen sijn lyhenin, Vx toinen kircko myös
sicl suljettu!.

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

47- V>' mupung cZöix tunde järisiyxen.
Ia huonein woimallisen lijcutuxen, Caick

A 4 fti-



seinät wapifewat nurckinms, Ihmiset cake-
lewat etehens,

48, Ei tiedä/ luule pyöryttawäu päätä,
W toisen päälle fatzele: e,ik tietä, Ett iso
waam cdesseiso Mi/Se.ntähdcu huyncit lij-
cuttapi niin.

49- Sitt mepi paisui aiwan ylyq kyllä,
CanpunZin muurist mursi sata syldä; Cai?
toista kMmenh hcngo uppoi siel, Zq
Kirkot asuttomix halke wiel<

50. la, suuremb' waara nahtin muusa
paicas, Cuin penieulinau tocn meri aucais,
Za caicki huonet poises wirta wei, Shn
sata henge meren aidoin jäi,

sl. Täs seisahd' nyt, ja cchcl cuinga suos
siu Tas tuli, maa, ja wesi costa ruostu,
Mailma synnis, costox hirmuisex; Iq Duos
mion merckei muista wijmeistx,

52. Maan järistys on He Duomion
«ncrcki Mutt si'nä wiel on aiea enämb
tarcki; Ett meren allot pauha tuuleta« Cm
ca sill muobol uscei pauhina»

53' long Wapahtaja lEsus ilmoihapi,
Cosc Duomion merckei mones, sellttäpi:
Meri ja allot pitck pauhaman Ia tai-
wan woimat lijcutettaman, (^)

54. loc ei nyt usco cosea näitä
Se seura,, oman lihans lurbaa luuloo: G
ISsu anna merckei sinuncansas ihens walmista,

55. Jos ajan merkeist tahdot otta waa-
fi Jumalan Sayas: HErrqn gWW caari

Sull
(") MM, 24 <?, (**) W-2f? 25^26,



Suli coitta, silloin usco kijruhta, Ets wol-
sit waiwoist Gielus pelasta,

56. Sjli cansan ahdistus can§ wiela rien-
da, Cuin HErra nuistax aurmgon inyös
kaandä: GtZ päiwää tied: tänckpä» wals
Mistg, Huominen pMvä tohti cauhisig.

57. Sil! seutän oil Christicund lijcutcttu,
Nijn lnoues paicas »nna jaristetty; Gtt cu-
tm mahdais merkit hawaitg pa-
rannuxeen tjetäns ojenda.

58. järistys ja . DitmarssH
Ia muija paicois meren, wirtain warsis,
Hollstenis ja ynnä cans'. On
nähty wesis heidän cuohuiMS,

59. Niinkuin se mcrkt oli
Alusten waarap merel myös
Mercl ja maal tai mercki hirmutta, Gill
Meri pauha ilman tuuletg.

6Q. Saran maan wirrois Mu wtss ka,,
sti, L!be« ettnommscsti, Euglau,
din haminoisa iijckui myös,
pmbi wesi samas työs.

,61. 8316in125 wiel sainau paiwäll lizodos,
Ia CorstcaZ, on meri oudos'uuiodos Myös
fuohunct: ja wjrrat paisunet; Cuiug lnones
maas on wesi lijcutct.

62. Mdexäl! päiwää jalkcn pvha miestenNiel nionet paifat ulcomaalla picstan,
Maan järistyrel: en woi nijmitta Nijn usi«
pi paicoi cuin siel järise..

6z, ZcKZffKaul^, Lern, ja L«ic! tas
wqn Mony muuta paicfg: älä sijs

Af lM



nijn undun 01l syndinen, enin Mtä
tu: Catz HErran kasi caickijn nlottu.

64. Nais huonet muutamat on turmel-
dunet; Ia muutamat myös wedet lijcahtu-
net, Ia monda kylää on wiel wedcn all,
?o wirran luon, cuiu nosts on corkial.

65. Siel ainoastans yhdcs huones hucku
Nel toista hengeweten nucku:
Eiks syndinen näe aiwoi hirmuisi, Endl-
sten syltdem tähden cosiawij? - ,

66. Wiel Kuomin caupnng, Pawiistu, On merkit' myös iwtt HErran tulen >
listan Samasa cuusa: walkia maahan lyö
Taiwast ja polta, waick on pimiä yö.

6?. Uckoisen tuli tamält tasa teke, Niin
hilzain sy,ry!, waick ei hucut wäke: O kar-
simainen suuri Jumala, Cuin porton äitin !

ensist '.varoitta. (^)

68. SAI waicka cahdcs paicas mli sytty,
Vx kloster cuitcng wahingohon kytty. W
toiuen howi wielä säästctän, Ia wähal
wahingolla päästetä».

69. Islandis on myös maalla taloi
huckun, loftxyl enncn ei ihmist nuc-
kun: Nijn Chrisiicunda on jo lijcuttt, Ia
HErran uhcamel hirnlliittt.

70. Wiel wijmem edes mennes Tammi-
cuufa / ?el-13125 ja Icaliaistcn maasa, Maan
järistys nijn wahwast pudisti Ett kellot klap-
pämahan lijcuttt.

?i. Se yöllä tavaht, wäki hämmästypi,
Za ulos CaupunZista mndanepi. Franfti-

kis
(*) Ilmcst. KitM 17: 5.



kis on myös wuoret cukisteld', Waipunet
alas niincuin maan tasall'.
. 72. Cofc Hollnudis on pasto paiwi pi-
dett, Maan jaristyrist jong täs relco idätti
Nijn saman amun iaristyxcsta, M^-ld'paic-
ka lijcui waristyrcsta.

7Z. Ia yhdes paicas niin ett waki, rien-
si Ia huoncist ulos, munnimat myös biem
si, Ettei se silloin paljon. tul!dunut,Cui--
tengin »nonis paicois liickunut.

74. Täs Spanian myös H3na jal!
Hollaudis, Sen wakewammän iaristyren
wandcs On asumas, ia pact täyty nijn
Ett cukistuwan pelkais huonet sijn.

» X- 5

75. Jo ulcon Chrifticunnali myös on
cuultu: caupuug, cuin on wah-
war luultu, Ain saman päiwan on myös
jaristct, Suur osa huckun, costo julistct.

76. Ett ryöwämisest elatusta laina Ia
Christin-fangit orja>' alaspatna: Niin sal-
wa HErran rauta witza myös, Cus' paca-
nat on pimeyden työs.

??. Pacanain CaupunZit, M surkiast
lange kerx ja "l"etU2n ja

Ba!ee, lVliczvenecx: Maa Myös
aukeni Ia monda tuhat' nieli ihmisi.

78. Ei cuiteng caicki yhtäläifcst caatun
Sill' erittäisin sanomat on saatun:
enin osii huckui, muselsi, Eoml' tuhat ih-
mist rouniois löyttäwi.

"79. myös suremman osan. mi«l
stais, Maan tapetuist ei ol wiel lista:

(.*) Ilmsi. Kirj. i5: 19. C,:h-



Cahdexan peniculm' sield arabit, au-
kemisest hukuit mela sitt',

80. W fäsiningi myös eatois, josa oli,
N)ijs tubat sota miest enin siellä cuoli,
Cuuö whsr ryttari myös ynchärins, lotc'
sijnä olit lyönet leirihills.

81. Se suur Kevenet/, erittäisin ai,van
On caicki lmckun, iäristoren waiwän,
tuhat huckui tUi?
hat ynnä Indalaist,

82. Wijs toista sntga sota
wäke Myös yhdes aukemists cuollons näke,
Cax wuorta myös on kesscld halannut Ia
paljon-lvctta siitä enohnnut,

BZ. Nais paicaeunnis jaristMt cunllan.
Jamaan alaisct jyrinät, joist, tnllan Wiel
aina hänmmstyxin, nstnat Täs pelwos <M
ilman lackamat,

84. Wiel luotoi on cuin ei nyt enn löyl-,
ta,(*) Jos hiuuit jo, niin se raick kyllä näyt-
tä, Ett nämät merkit lopun ilmoitta, Cuin
huckumists cohta maiimaa.

<e X- «!- «

8?< Mmt aiwan cauwas minä olen eub
ken, Ia liki merkit wielä ulos snlken: Ei
ole Ruotzin maa myös merkitä, Et HEr-
ra päiwaäns ei nyt wijwytä.

86, Sill Niwtzin luaas jo wcdct saman
päiwän Ain mones paieas nähiiit ylös kay-
wän: Fa'unin tykön, Wennersdsrisa IaMinZsäsin tykön lvoimasa.

87. Wiel 3!urun joes vn
naht»; Waick säästlin on wiel tänä

lllncsi. Kuj. 16:22. chton <



ebtott: Ah Sielu-, Sielu cuiteng carwcch-
da, »a sano Myös: O Jumal armahda!

88. Tre parannus, ICsuren tygö riennä,
Tul oikial tie!, culn autntehen wiene; M'
wijwvttcl; sill loppu lähene, Maan järi-
slysicn merkit euane.

89. Jos Jumala oN sinun wiclä säästän,
Ia myös asmrmas päästän, Et-
tei slel yhtän heistä huckunct, Enin Rno->
tzin nmast sinn olit joutunet.

90. Niitt ajattcl: ei tämä ilman syytä
Oll' tapahtun; sill HErra ensin pyytä, Nijt
cosia cuin on porttvo holhonot, Ia uscon
tähden monda polianet..

91. SenMdctt HErra wiel nytt muita
jättä, Cuin ei nijn cauwas ojendanet kattät
V)?Utt cosca wiiorö käändy nijtten paäl,
Cuin oikian usron tnrmelcwat tääl.

92. Nijn tohti HCrwn costo tllllä suu-
rex; Oili caikes maas on tullut pahax jnu-
rex, A ustotoin, ja suur suruttomus, Ia
si)ttui>t walda, mones paatumus.

93. Ann iaristyxcn tunnosas sijs alea,
Ett's wclltäisit tas synnin cowatt palcan:
Zll ajatte! meill' selwa oppi on 5 Ei ole ran-

ansion.
94. Sill cost' on oppi selwa, mahdat

randa,Eax kertaisesti hedclmttä anda, Sun
leiwistastäs edes ufcosa; Ia tehdä sanan,
cuin suo Illiiiata.

95. Ia käänny paastot/ itkut, murhel suu-
re!, Armon istuimen, uscol, lange juum:

Kay



Käy ulos leirisi hänen tygöns nyt; Cuin
cuoleman on ecwan kärsinyt.

, 96. Lcchd ulos leirzst händä senramahan,
kyl! synnin orjan olet laahcm: Hän
armabta, ja auta armon sull, Cosc viki-
nän parannnvecn olet tul!.

97. Muttniin synnit wallitzewat aina,
Niin sinun tietoa costor enä paina; Cuin
nijttcn/ iotc ci ole tietantt, Waan cuiteng',
pahoin ihens käyttänet.

Tee parannus »a älä seura nijtä, Cuin
suruttomasi aina cla pyytä: Ab riennä,
riennä, HErran pelwosa, Cuin Duomwlle
vmbi tulema. .

Esai. iz: 6,7, 8, 9.
U?allttaca,t että HGrran päiwä on

Duri läsnä, hän tule mjncuin hckwitys
Ssntähden pitä caicki

kädet lanZcman maahanpa caicki ihmi-
sien sydämet waipuman. Hämmästys,
tusen ja kipu pitä tuleman heidän pää!-
lens, h iilä pitä oleman tuscan, mjn-
cuin lapsen synnyttäwäisellä, yhden pi-
tä taisia cauhistamaN, heidän caswons
pitä oleman punaisen nijcuin tulen. Sil-
lä cano,' HSrran päiwä tule cauhiasti
wihais<>.a, jlllmana, häwittämään maa-

ta, ja sijtä telottamaan S^ndisitä.

Toi-



Toinen Wirsi.
YErran Duomioista/

W. c. Ah Duomiot! jo täys :c.
V. l.

isMAOi mailma woi! Tai ääni iong En-
geli yx edestoi: woi, woi, woi
maan asuwij! huutapi nain,

Sc näky Lui-opZz nytt käywän juur päin,
Cuin maan järistyrcs on tuhansin am, Tääl
huckua tainn'.

2. Suur järistys on, Wiel suuremb
! cuin seitzeman tuhanen luon; lost Ilmestys
Kirjastl ma,nitan can§; Ett maan järistyxes
jäi nijn cohdasmns, Cuin scitzemän tuhatta
nime: la sijn sc lukit on An.

3. Mutt täsä on suur Maansäristns, tu-
hansin catapi juur; Ia seitzeman kertakin

, seitzeman tääl Jo tuhansin caatu: ja tuhan-
nen paal: Woi woi M helke, cuin kertopi
näin, M tuhansin päin!

4. Al aiattcl siis, Ettei tämä lum'lcosto oll' nijs: Jos ett sinä arwa mik' rse on oli', Nijn on se yx cuireng; jos kym--
menen tuol Pääcaupungi liene/ nijn
kymmenes jäi, Sen järistys wei,

s. O järistys suur! Cuin seitzeman kcr-
taisest costapi juur: Cuin lijcutta paicat ain
yn,bärins myös, Cuin akistä cukista, täri-
stä työv: long teke caickwaldias HErmcuin woi, Hän paicat myös loi. (^*)

6. O
(*) Ilmess,- Kirj. 8: iZ. (") Ilmcsi. Kirj.

17: 14. llmest. Kirj. 14: 7.



6. O järistys sunr! CNiN yhtenä
nä rapahtu juur, Ia samana pniwnna ym-
bätins käy, Niin Mbttct niaan paieat:,eik'
ihme tas näy'? Ett nyt Mton uscoisist huckus
ivat, waan Muut pelasteta».
, 7. Sitl uhcnus käy Wiel edellä muille,
ja jos ci sitt' näy> luur totista paMnnust:
ei HErra sääsi Sitt' omacan huonct:
topl,n nytt paäst On costo kyll alcan: muil
Waroittts siju, tapchtun nijm

8. Sijs kää-.niy myös pois, ,Sä snrUinett
Suomenmaa: ei Jumal sois Suli nijn co-
wa rangaistust, älä su' tuul/ Jos sinä nyt
käännyt jmir Sydämet suul, Sek' itcul ett
huudol: Nijn mmchta wiel M Jumala
pääl. -

Z. Jos hyljät Nyt pois Suu enVistt syn-
hisi ja ilos, wvis Sun jydämmes mur-i
hella ajattcl rääl, ?M ijäinen costo sitt seu-
em)i siel;- Cosc ajatnen rangaistus nijn ai-
wan funk/ Tas nmdcle juur<

i-)« Igs halulla nijn, Täs limlalan Sasnasa riput juur kijn, Den totuden cuulet
ja racasiat am, Ia ei plUiail ulcoisil cor-i
Mia wai!i, Sen totuutta ftnrat, ja tuti
M/ ja sun Ain rlpuisit kijn.

li. Nijn. HEna sun myös Äin atttta ja
pelasta syngiäs yös, Niisi waiwoijt cuin mail--
num loppulla käy, Cosc ei cpauscoisil pliran-
nust nay: 3!h tnle sijs uscoon, ja McoiK/
uijll Oun armo saa kijn<



Ilmest.Kirj. n -.13,14.
Ia sillä hetkellä tapahdui suuri maan

järistys, ja kymmenes osa caupunZista
langeis maahan: ja sijnä maan järisty--
xes tapettin seitzemän tuhanen Ihmistennime, jane muut hämmästyit, jaannoit
cunnian taiwan Jumalalle. Se toinen
woi on edesmennyt, ja caho, st colmas
woi pian tule.

Colmas Wllsi.
Zlös KehoituS yhteisiin ja erino-

maisiin nöyryn rucoMn/ Huone-cunmsa.
Parannuxen liaNZitzemistxi näinä HERran

Duomion aicona.
N), c. Ah HlLrrn elä wihasas, :c.

v. l.
/VMOus ylös suuri Suomenmaa luurHHi hartaan rucouxecn, Ett sa pelastujt

muutoin saa/ Jo tule catumuxecn,
Etts olet cauwan laimin lyön Sen nöylätl
rucouxen työn, Jumalan palwelluxex:

2. Sun omas codos, huonesas, Sun per,
hes, lastes canffa, Sa asut nijncuin kylmas
maas,Ett harjoituxellanfa, lumalijudes työ-
tä tehn/ Etk muitten nähn; Sill
coco maa on kylmil.

3. Täs lapset ylös casivawat, Ei wanhem-
mism oppi, Mist' esicuwaa saanewat? Ei lap-
stf tuchast noppi, Nyt eslmercki cnmmmZan,

B In-



Jumalala rucoilemaan / Cuin huoneis lai-
min lyövän.
, 4. Amulla täsä jocainen Kiruhta työhön
colM, Ia ruumill pyytä cinehen, Maan
sielu näändy mahta: luur coco päiwän ruu-
min työs, Nijn eletän cuin pimics yös,Waick
Evangelium paista.
i s. Etts curja, luondocappalet Nijnannais
nälkää kärsi, Cuin Siclus ain hellittämät:
C> hengen elo werfo, Taimaltaifesa-elämäs,
Ei lapsts myös manaures, Niin ylöscaswa/
HENmn, '

6. Cosc ehtol watza täytetan, Nijn rohta
sängyyn lange, Christillisys häwitetän, Näin
surkias elos sangen; Niin polwi polweld
paatunet/ On iasten lasten sydämet/ Cuin
rucous on puuttun.

7. Ei auta sanan cuulo nist / Cuin su-
ruttömast el<i, Cuin ei oli sydän syttynyt,
RucourilMN wielä; Waan turha meny,
kirous , Ia riettais puheis pahennus, Nytt
monet huonet täyttä.

8. Ne arkio synnit cvtona, Mond' cado-
tuxeen paina, Ia juhla synnit tambana. Ne
sitten seura aina, luur itze Kircon käymi-
ses, Vr juomar istu palates, Eus hecuma-
ta wancka.

9. Tai hedelmä on maacunnas, Ettei 01l
rucousta, Nytt itzecungin satamas, Eik nöy-
rää anomusta, Ett H?Rmn Hengi hallitzis
Ia syimeist pojes wallitzis, luur hartaan
parannureen.

10. Semähden jumalattomat, Totuutta
wa-



wastan paisu, Ia HERran pelcoo pilcawat,
Weisawat woiton weisu, Ettei he mistän
tottele, Niin paha Hengi wiettele, Heit
HERran Duomioit wastan.

n. Jo synnin mitta täytetän, Kyll mones
paicacunnas; Ia waick jo costo nävtetän,
Nijn mones myös maacunnas, G heräcui-
teng surutöin Ia synnin wallas uscotoin,.
Wiel hartain rucouxijn.

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

13. loca myös maata mene noin, Ett
lepo sial huoca, Sen eläin teke järjetöin,
Ett ombi saanut ruocaa; Maan muista ett
suli Jumala On uöyrydesä palwella, luur
aina caikest weimast.

14. Ah häpe aina maatesas, Cuin ett säjocapäiwä, luur lange nöytast polwilles>
Ettz olet ylös käywän Auringon nähnyt jär-
jesäs, Ia terwen ruumis, jäsenes; Nijng
luoja cunnioitetan?

is. Eick Raamattu ma opetta, Ett ahne
itzens siuna, Ia HlLßran cuiteng wi-
hoitta Niin elä kirottuna, Sill' laki
caicki kiroile, Cuin lain töisä kerscaile, Eick
nöyrast armoo etzi.

16. Ah smkiaa huolimattomut, Nvt HEr-«n armon töistä! Ah cowaa cowacorwaisuttluur fungeyden öistä: Ei ihme ol' jos lu,
B 2 mala
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mala loutzellalls meitä tarcotta, Cosc HEr-
«an pelco puuttu.

17. Ei st ol' kielty wuotellas Myös yöl-
läkin aurhuuta Ia kijttä HERraas luma-
laas, Waan cuin ei ole muuta, Sull wiel
Jumalan palwelust, Cuin kylmlikiscoist siu«naust, Nijn oikia nöyrys puuttu.

18. Se cuin tss pelkä humalaa, Se
myöndy rucouxijn, Ett nöyräsi polwill lan-
geta/ Hartaihin anomuxijn: Ei yhteisesti ai-
noasi (*) waan itzellckns wiel usiamast,
Salaisesi HGRran edes. (**)

19. Jos HErran pelco olis maas Nijn täs
ei olis estet, Sek' cötonas ett nijtullas, Sä
rucouxijn paastet, Jo olisit sun casicsas,Ett ai-
na halus armovi

2c?. Ah cuinga monda hapc wiel Nöy-
lyttä HErran edes, Ei mailma suld sundi
kiel, Eick myöstätt auta hädäs: Mutt har-ras nöyrä rucous On mailmalle cauhisius/
Egyptiläisten tawal. ("*^)

21. Se hengellinen Sodoma/ Ei häpe syn-
di tehdä/ klroilla,.wantto, juopua, Waick
caickciu luuri nähden; Mutt Jumalala pal-
wella Cotona/ se on pilckana, Hengellises
Egyptis.

22. Nijn meidän HERram lEsurem On
ristinnaulitt aina lumalattomild ta-
näpän; Nijn syndi alas paina Pht suru-
toinda cansaa; waan Cuin HErran duomiol
temmata», Ei ole wasiausta.

23. Se
(*) Matth, iH: 19, 2Q. ("") Matth. 6: b.

2. Mos. 8:26. M. K. il: 8.



2z.. Se cuin täs häpe lEsusia Ia hänenpyhää ftnaans, Eick rohken sitä seurata,
Waan culke syndist wanaaus, Niin ICsus
hahe sitä myös/ Wijmein wanhurscan duo-
mion t»ös Wicl hänen Isäns cunnias. (^)

24. Silloin he julki huutamat, luur wuo-
ril cuckuloille, Langetcan päallem lackamat,
Se palcka ombi noille. Sijs racas Sielu
tänäpän, humalan pelcoon nöyräsi rienn,
Ia tottel hänen tahtoons.

25. Wicl sano röyckiä pilckaja : Jos pol-
wil' aina macan, Eli elatusta sijtä saa. Ah
pilckamasia laca; Sill ett sä tied' jos tar-
witzet, Euambä cuin jo taritze lumall' sull
ennen tchdyist.

26. Etts tied' jos saat wiel'
synneisäsi nautit/ Waan joskäyt armoo ker-
jämään, Nijn coston myöndy tauti: Etts
tied' jos wuorten rotcoihis, Wiel' epäilly-
xis hudaisit, Pelwos ain' cumartel'sit.

27. M sijs suostu pilckoihin, Sä myön-
dywäinen Sjelu; Eik' pilckainm siteisijn,
Cuin helwettijn on nielu; Waan seura Sa-
naa Jumalan, Ia lange nöyräsi polwil
waan, läll' wiela armon ajall'.

28. Al ajatte!: jumalisus Ei auwutt an-
sait taida; Sentähden on suruttomus M'
hywä si)nnin laidan; Sill tämän pääl on
wastaus: Ei ansaih jumalattomus Myös tai-
wast, waan sen liekin.

23. Cuin pala ijancaickisest luur HEr-ran wihast suuresi, Sen duomio oman sull
B 3 last
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last luur sinun omast huulesi C) Ettz wi-
hat wielä pyhyttä Sill synnin himo
hypyttä Sun sydämetäs, wastoin:

30. Mutt tiedä ett On tap-
Pellinen aina Ia rucousten harjoitus, Cuin
HERra armoo laina, On walituil ain pa-
ras työ (5*5); Mutt röyckiä tiellä ewäns
syö / liäisest caicki puuttu.

Zi, lumalisus täs rakenda lEsuxen an-
sion päälle: Vht ijäist huonet perusta, Cuul-
jaisudes mäellä (f): Waan jumalaloin san-
nan pääl Huonettans nyrhi joca sääl, Se
cukistu ja caatu. (ff)

32. lumalisude.l tosin M Wiel lupaus
myös jalo, Itz lumalald cuin caick on luon,
Periä taiwan tnlon: Lupaus ajast nykoiscst,
Ia wihdoin myös tulewaisest (fff), Waick
HENran sulasi armosi-

Zz. Jumaliset wiel pelasta Myös HErra
kiusanxist (§), Ia caikist synnin pauloista
Mailman combastuxist (§§); Wiel HERra
vmans armahta Cuin jumalisutt harjoitta,
Ia croituxen tcke. (§§§)

34. Ann mailman täs pilcata, Ot tämä
risti pälllles, Ia elämätäs paranna, Tul'
oikial Armon tielle, Ia rucoile, cuins hangi-
tzet, Jumala myönda sydämet Cuin haneld
armoo etzi.

zs. Ah
Ma/th,. 12:37, (") Ioh.;: 19, 20, 21.

("*> Luc. 18: 1, ?. tt) Matth. ?: 24, 25.
(ff) Matth. ?: 26,27,28. (M) l. Tim. 4:7,
5,9- (?) 2. Petr. 2x9. '(§§) Ilmest. Kirj.;: 10.
(§§§) Mssl. 3:17,18..'



3?- Ah lEsu armahd lasten päal Cnincaswa ohdakeixi, Ia sytyt HErran pclcö wiel
Tee Sielui myöndyneixi, Pnn' lasten caich''
mcoilemaan Ia caicki puuttens anomaan/
Aut' racas lEsu, Amen !

555 555 555
P5a1m.?5:6,7,5.

lulcat, cumartacamja polwillem
langetkam, ja maahan lastetam Hi3R,
ran meidän luojani eteen. Sillä hän on
meidän Jumalam, ja me hänen elatus
cansans, ja hänen tättens lauma : tänä-
pän, jos te cuulette hänen änens-

paaduttacoSxdändän.
Roni. i:iB.

Sillä Jumalan wiha ilmesty Tai-
wasta caiken ihmisten jumalattomuden
ja wääryden tähden, jotca totuuden wä<i-
rydes pitäwät.

Ilmest. kirjan. 14:7.
Peljätkät lumalata ja andacat hä-

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

i.Tim.4:7/8/9.
Harjota sinuas jumalisuteen. SillH

ruumillinen harjoitus wähän telpa: muK
ta jumalisus on tarpellinen caikis asioisi
jolle on setä nykyisen että tulewaisen elä-
män lupaus. Tämä on totinen sana, j«
caiteti mahdollinen u?astanotta.
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Mas. 3: ?3.
Ia teidän pitä Mens sit<t wasian

nätemän, mitä eroitus on wanhurscan
ia jumalattoman waihella : ja sen wai-
yella , joca Jumalata palwele, ja sen jo-
ca ei hcknock palwele.

Neljäs Wilsi. '

Wiela muista ajan merkeW.
N>.c. Cutzu Christus caick tulcan:c.

v. I. <

io siindinen catuniMm, V>m ar-
mon haluun ja rucouxcen; Sill HEr-
rau cösto se alca, Cuin suwella cuu-

lui mones paicas Uckoisen pauhinat: tätä
aicaas Sijs tutki ja synnin palckaa.

2. Uckoisen tuli on polttanut Mond luon-
decappalet hucuttanut, Suwen suloisel a-
jal: Ei järjcstans cuitengsiel turmellut, Maan
sield ja Mld nijtä waliunut, Kaitilan pita-
jän rajal.

3. Olek's sencaltaisi ennen cuul? Ong
zchn iso lucu sun mielees tuli? Vhdexänkym-
»end wehta, Siel phdes laumas hucutet-
tin, Colm' kymmend nauta myös turmeldin:
lotc caicki tules hohtu.

4> Ia wielä sengin ylitzen, Sill en mä
rakkia nijmittän; Cost lewol olit ollet; Cuin
HHRran wiha lxs eläimi, lTlijn curitus
tarroitta ihmisi, Waick ei sijt caicki huollet.

s. Hr nabur cuiteng cuin säälMin, Ia tä-
siä wahingost paästetnn / Kijtoxen kircos teki,

Ip



Ia andoi awun waiwaifll; Niin nöyryttä
witza uhcaurill, Cuin muutoin on myöndy?
wa waki.

6. Nijn Turun tykönä tuli nahtin Cuin rii-
hi ei cancan sytytettin Uckoisen tuleld aiwan:
Ia 2.,'nnan fältil yhdel eräl Cax hewoista
catui tanderel: Naeks uhcauxen waiwan?

7. Wiel Kuran Rirckoon tuli svöxe,
Siel taulun turmele: muutoin piere Pel-
wolla monis paicois: Jos ajan merckiä ha,
waitzet, Mls enammin wielä lsytanet, Mis
wljmeisis ajois haikiois.

8. yx tulinen luodi tule/ Waick'
ei se ketäkän turmele, Nijn on se cuitcllg
julki: Ett se on ollut myösiin suur, Cuin
cuu se täysinans ombi juur, long peräs
pyrstö culki-

9. Sen pyrstön vääst, joc pitkaldä Caht
kymmenen syldä seuraele, Nyt paljon kip«>
nit kawi, Cuin wakewast walkian maara-
sta: Hp lacanan cocomen loista, Cuin
luodin wierestä lewi.

io. Se walaise nijncuin päiwällä, Waick
kello cahderan ehtotla, Tss Ruotzm wak<
dacunnas: Sauwu nijst kipinist jalken jää,
Cuin raikild oli juur nahtäwa, Sijn We-
riön myös maacunnas.

ii. tTläinHEßra» käsi on nähtäwä
Sek' haast«misel ett' liekillä, Säteillä ja
m?ss sateil; CuinZ' wakewat satet Suo-
men maas, On suwella ollut lijckmnas i
Muutamis cowill' rakeil.

12. puolan maas kymmenen peniculmaa,



Nakchild turmeldin laihon maa 7 G nijttä-
Mlst ollut siellä: Mond iammast ne raket
myös cuoletti, Ia ackunat caupungis surctoi-
ti, Ia cusa lijckui wiela.

13. Sill'canan munan cocoiset Ne löyfti,
tin olewan culmalliset, Maa lumi walcoiseri.
Tul nijtten alas langetes, Suuret rakct on
uhcaur«s Sen jälken maanjäristys läri.

14. Mond muut efimerckl ol' wimcis wuon,
Cuin coston ajan on myötäns tuon. Eks
syndinen pelkä wiela? Ett Jumal syndiä
raligaise Cuin pahat tecos juur ansaitze;
Eks käänny armon, tielle?

15. En enä mahda näit nimitel, Sill ei
mailma.nyt ihmehtel «Ken caicki waldian woi<
maa; Eik uhcaust pelkä surutöin, Waan
plöncatzel on uscotoin: Eik itzens coscan soima.

16. Waan toisten päälle ain catzele, Micl-
itzens kerscaele/ Ett hän on wiela

saästet, Ett ne on mualla tapahtunet, Ia
ei ne ol' häneen ryhtynet, Mutt syndinen ei
nijil päästtt.

17- Jos ei sull costo wiel ole tull, Waicks
ela't synnisä täudel suul ; Riroilet, wan-
not, petät, ja wäärydest Nop
het; Nijn tiedä ets coston estamät Juur
vmaan helmaas jätät.

18. Ci st 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 wiimein poltta wuowa.

19. Sil! omat synnit ne kyttet owat, Cuin
Jumalan coston päälles tuowat Ia sylyttä

(*) Ilm. Kirj. ii s IZ. HEr,



HEmin wihann; Sijs lacka syndinen orju-
dcst, Ilkiöist tawoist ja huorudest, Cuin hel-
vetin siatta pihaan.

20. kiroiljat huckuisit, CaiH
juomarit maaft tucauisit, Caick pettäjät
ja myös wäärät, Caick huorintekiät up-

poisit Maan poween, warcat myös mu«-
siruisit, Ia weristen wicain sääret.

21. lTlijn pelkän, ett' surembi järistys
l3i olis ollut, ei wäristys: Sill namät

' smkiat synnit, Sen puhtan opin ali hallitze-
wat, Ia tuhansin luguin wallitzewat: Eik

' parannuxen kynnet.
22. Sijs aiattel mikä loppu tule. Ellet

sä Jumalan Sanaa cuule, Ia caikist syn-
nist lacka, Myös sinä suruinen Suomen
maa: Ei csco syndinen Sodoma, Nijn sur-
maans ajann' taca:

23. Nijn monda aicaa hecumascms, Euin
nyt maa puoletoin synneisäns; Heit pian co-
sto särki: Waan sinu on HErra kärsinyt
Mond aicaa ja ei ol' wäsynyt: Ia aica
on jo tärcki.

24. Ei cuitengan cuulu parannnst;
Waan monesi paicasa pahelmust, Sill liha
kyll pahudens peittä, Nijn cauwan cuin sitä
suositellan, Waan cuin io julkisesi nuhdellaty
Nijn pahcmmax itzens heittä.

2f. Ah aiwan hanvat totuuden suo, loc
rackauden ain myötäns tuo, Cuin Sana
juur sydämeen lange: Mond muuta pahen-
nust aina cuullan, Nljn rangaistusten atn
lullan, Lsmbimäst svwa«m haugeen.

26. Sä



26. SH sanot o surutöin syndincn, Cuin
caiken tietos panet siihen, Ett' sydämes ai-
M paatuis : On ennengin maan järistyxi
oli, Uckoisen walkiat myös n<lhty waaroil,
Waick 2>isabon nytt caatuis.

27. Nijn Pharao sydäinens paadutti Ia
tapaturmaiscr ustotti, Nijs tulleis rangai-
Itlnis: Waan wijmein HErrau käsi näh-
M / Mond hucutust ulos scisottin, Paatm
nels wast^uxis:

28. Mutt joca täs merkitze totuutta Ia
pelwolla etzi autuutta, Ei se näit catzo ylön:
SiN endiset maau järistyxet myös, On HEr--
mn kädestä coston työs: Waick tulikin
polta kylän.

29. Sit' enämmin cuin juur taiwasta Lyö
walkiau alas: Ach waiwaista! Cuin ei
wicl costoo tunne, Ei pelkä HERran duo-
Mioita; Waan nijn cuin Egyptiläisten noita
Muit myös nucutta uneen.

z<?. Wahäs se ajallinen,olis, Ei sijt wijsat-
can paljon huolis: Mutt että duomion eteen
Nijn monda sielu wedetän, la/urutto<yudes
«nnatttan, Se hirmuisesi käy käteen. '

31. Ia et nais duomion merkit lie, Cuin
nijncuin paula caicki wie Wanhurscal duo-
miolle, Se mahta peljättä syndisi Ia au-
tuudcns peräten unhottawi, Wijpyisans syn-
nin suolla.

32. Cuin Jumalan Sana toteen käy, Wnmones paicas eik' parannust näy, Se ön yr
smkia meno, Maa» j<lristy« tspahtu mo-

m»



«es paicas On lEsus sanonut (^); surkiaa
aicaas, Sijs ajattel nisca keno:

33» Ihmiset, eläimet huckuwat, tTlijn
julkiset HlLßran doomiot owai. Maan
järistys vhten p<liw<ln, Mond walda-
cundaa zo lijcutta Wijs ttchatt«
cuoletta, I<i<lneild pois otta leiwckn.

34. <vng suuremba maan järistystäoll?
Cuin caicrijn ulottu duomiol, Ia duo-
mion uhcauxel: Gng wedet nijn pauhanct
mones maas? G»Z waltiat nijn poltanet
pauhinas? Wiel muitten waroituxel.

35. Sa ustotoin waadit wiel mamman,
long tähden wirtcni pidennän, Ia niju-
cnin liax lausun: Cax kymmcnd tuhatta
huonetta Turkin pääcaupungis poldetta, Onsuurex costor paisun.

36. Ia flihe» cahdexan sataa witzisi
On huckunut sijnä ihmisist; Colmkymmend
cuusi helke/ Tai Constantinopolin caupmt-
gi Ol'palamas: suuri tusca lungi Hcill';
cartanot tuhwax kätke.

37. parisis suwella Kircko paloi Cosc uc-
loinen walkian alas waloi, Acaoemia wiela:
puolan maast myöffin kirjoitettin, Hr ky-
lä on uckoiscld pollet sijn: Nait ei täs ken-
gän kiellä.

38. Wiel toises paicas myös samas maas,
Vr huone uckoiseld paloi taas Ia nelj' toifl-
tymmend henge, Sijn yhdes huones hucu-
lettin, Cuin sanomist suwel hawaittin : Eick'
Mist jo lijcu kengän, 33.H0U-

C) Matth. 24: 7.



,' 39- Hottsieni usiolst paicoisia Myös Ul-
koisen walkiast kajoitta, Ett siel ja täällä
huonet Ia talot on ylöspalanct, mies
myös uckvlseld käsitet: Hillit>o pahat juonet.

40 Bcrlinist myösiin kirjoitettin, Ett'
myrffy tuulel sytytcttiu Uckoiseld kylän paicka:
Zost wijsi huonct palanut on, lTlelj' henge
cuolliax lyöty nuon: O aica monel haikial

41. Hannoverisi sanoma nimittä, Ett
walkian wahingo sylyttä, Wijs colmatt-
kymmcnd huonct, Kircko ja Schoulu myös
paloi M: Näin mennen suwiset ajat wiel,
Mond csimercki on tuonet.

42. Nyt tänä aican Tammi cuus On
Myös wicl tapahtun asia uus, Ett uckoisen
walkia talwel, Danmarkis Kirkon torninens
On ylös poltanut ehtol ens: Eks tahdo.HENraa palwel?

43. Cuin ajat muutta, ja talwellakin Su-
«isel lambymäl pitä kijn, Tain duomion
ajan merkix: Sijs riennä o syndinen ca-
tlimuxeen Ia oikiaan elämän parannuxeen;
Sil aica tule tärkix.

44. Wiel Pyreneisten Wuorista Vx tuli-
nen syöry warusta, Alkamaan liekin wuorta,
Cuin ennen ei ole siinä oll'; Maan nyt on
Nkist syttynyt tuol, Awaman callion cnorta.

4s. Wiel walkian wahinao isos Cairos
On yöllä lewittän surkian airons, Ett kym-
menen tuhat huonet On siinä coht ylös-
palanut, Ia liki colm' tuhatta surmannutIhmistä cowal tuonet.

46. Dlmmmkis cahdexan huonetta On pa-
lanut,



! lcmut, catzo surkeutta s Cuus lasta ylöspaloi;
' Nijn HErra monella tawal Costons näyttäpi

> maan waiwal, Woimans kädellä »aloll.
47. Nijn owat wirrat myös lijckunct I«

suwisel ajalla hirmuittanet, Cax t^mmend
, ihmist waipuis, Ia toisiald muutamat huo-

mc wei, Nijn metinen suwi myös costox jäi:
HamburZi D sanomix taipuis.

48. Po wirta ufiamman wahingon Nyt
mennen syryn on myötäns tuon / Cosc Al-
pein wuorist lähte. tTleltoist kymmend

' henge on uppon fiel, Ia elämit, muita
caluja wiel Tuo wirta alas näytä.

43. Sitt Marras cuusa wiel enämmi»
On kyliä weden all jäänet sijn; Ia yhdcs
huones aiwan, tTleltoist hcn-
He on huckunut; Sa syndinen olet wiel
nuckunut, Waick muut jo kärsi waiwan.

50. Ia Joulun edel on suojal taas Sijt
sulatust lumest Switherin maas, luur suu-
ret wirrat Mllet: Cosc akistä wuoril sulatet-
tin Se nykyinen lumi cuin oli sijn, Monb
ihmist sijn on cuollct.

si. Yhdexän toistkymmend mylly wei,Colm
> kymmend sildaa maahan löi; Catz ihmetöitä

HENran! Ia hcrä näist merckcift jo syndi-
nen, Catz costo tule juur hirmuinen, Luo-
wu jo synnist kerran.

52. Pilatus hirmuisen työn teki, Cosc ih-
misten werellci secoitti Galilealaisten uhrit,
Ia sengin lEsus nijn stlittä Ett parannu-

rex sen muil liM, Ia sinä wiel caick pois
t, uhrit. "'

53. Cosc
!



53. Cost Silohan torni maahan löi Cah-
dexantoist waan cuoliax wei, Nijn Wa-
pahtaja sano: ellet te teitän paranna
tTiijn te caick huckan tuletta, Catz paran-
nust hän ano !

54. Waan nyt esimerkit on hirmuiset,
Zotc' ci cuiteng' wiel julistet; Sill

uhca aina : Ia jotc' wiel' julki ju-
listeta», Nijn mailmald caick' ylön catzotan;
Syndi näin sokiat paina.

> 55. Cuin ei ole armo sydämes, Nijn mail-
nia juurtu ain pahudes, Ia kcländymys on
caucan: Wacm ne cuin tulcwat armon
tiel, Wiel hmscalnmar he tulewnt sicl: Zlh
käänny jo ihmis raucka.

56. Tul HENran pclcoon/ wapistuxem..
Ets wäldaisit cowan ranZaistnxen, Cuin syn?
«in surkiast costa : Ia usco totmw
la Ehimäan oikein autuutta; Sill lEsussun on ostan.

Esa. zc>: 30.
HKRra cuulutta cunniallisen H,

nens, että hänen cocoitettu kästwartens
nähtäisin, wihaisella haastamisella, ja
culuttawaisen tulen liekillä, säteillä wäke>
wällä satella jarakehilla.

Esa. 66: Is, 16.
Sillä catzd, HKRra tule tulella, ja

hänen waattens owat nijneuin tuulis-
pää; että hän castais wihans hirmuisu-
des, jaranZaistufens tulen liekis. Sillä

Ht3R



HGRra on duomihepa tulella, ja niie-
callans caiken lihan, ja HKRralda ta-
petulta pitä paljo oleman.

Ilmcsi. Kiri. 16: ig.
Ia änet tulit, j« pittäiset ja leims.uxet: ja slttl-

ri maan järistys tapahtui, jonga altaista ei ole
' ollut sitte cuin ihmiset tulit maan päälle, scncaltai«

nen suuri maan järistys.
Luc. i;: i, 2, ;, 4, 5.

Ia olit muutamat sillä ajalla sijnZ, jotca ilmoin
tit hänelle Galilealaisist, joiden werci» Pilatus oli
heidän uhreina cansa secoittanut. Ia lEsul, roa-
stais, ja sanoi heille: luulettaco että nämät Gali-
lealaiset olit s/ndisec caickcin Galilealaisten snhten,
että heidän taincaltaisia täydyi kärsiä? Ei suingan
sanon minä teille : W«an ellet te paranna teicän,
nijn cc caicki nijn huckan tuletta. Taicka luuletta-
co, yltä ne cahdcran teista Dymendä, joidenpäälle
Silohan torni langeis ja tappoi heidän, olit wi»
allisec caickein ihmisten snhten, cuin Icrusalcmis!
«suwat? Ei suingan sanon minä teille: Waan ellet
te paranna tcitän, nijn te caicki nijn huckan tuletta.

Wndes Wilst.
Jumalan waldacunnan edusta ja

Jumalan Lasten turwasta.
N), .c. Ah cnngan culienen :c.

V. I.
IIQIEsu armchas, Ota nyt olalles Ne

radolliset lambat, Cuin heicvt on iaMO rambcit: In majoihins nijt saata,
Ettei ne myös täs caatta.

2. Cosc wihan myrffy käy Cik apu nu-
Mn näy, Nijssurkioisa walwois, Ia wi-
ychäisis aiwois, Ann lastcs tulla rauhaan,
Waick costo jo »n pauhan.
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z. Ia eril synnistä Aabelin wioista, Et- !
tä he coston waiwan Wäldäisit: yhteen !
laiwaan, Sun lastes cantza köännyis, Eik
ranjjaistuxis näannyis.

4. O lEftl laupias Ota am olallas, Ne
suin myös wiela herä, Waltämän tietä
»väärää! Sun mmos owi awa Monelle
yhtä haawa.

5. Sm» mieckas teräwa, Sydämet He-
tatta, Cosc HERran pclco coitta, Ia Sa-
llan usto woitta Maalliset sydametkin, Cul-
leman armon retki/n.

6. O lEst» armoinen Ärmosas suloinen;"
Tee hengellinen ranha, Ennen cum cvstos
panha, Sun lapses yhten lijtä, Ett woisit
HERra kijnä.

7. Sill myös Lähesty co-
ston työs, Sill HERran pclco atm, Sijt
cowat rinnat halke, Enin HERran woima
Nähdan Niin kijtetän semähden.

ainoa, Täs olcon cunnia:
Wilj ei ne erählivmios, Maan HERranhurstais duowjois On tapahtunet aiwan:
Hän woi sek' maan ett Taiwan

9. Woimallas liiMtta la inmeit
waicutta: Si>s Wos hänel olcon Ia li-
pumat am tillcon, luur hänen waldanssuurcx liäisten majain juurex!

X )«
Ebr. 4:n, 12,15, i5.

t?i,n ahkeroitcam si,s siihen lepoon wll«, ettei
jocn sichen epänjcon esicuwaan langcis. Sillä I«-»nalan Sana on eläwä s« woimallinett, ja terö-
»Zmbi cuin jocu caxteräinen nmck'»,, j« tunge t^

(.*) Hagg. 2:7, 22. Pine,l»



p'«e, :c, Silli ei meillä ole se yl,Minen pappi,
,o«l ei taida meidän Keickouttam armakta,
fc joca caitis kiusatM on, nijncuin mekin, euiten-
gin ilman sonnita. Sentähden edes uscal-lurella armon istuimen t/go, että me laupiuden
jaisimma >a lsydäisimme silloin armon,
apua tarwinemma.

'

Ilmcft. Kirj. 15: ;, 4.
Ia tveisaisit tNostxen Jumalan palwcljan wirt,

«K, ja carinan wirttä, sanoden: Suuret ja ibmcl-
listt orvat sinun tecos. -HERra Jumal» caickiwal<
oias. oittat ja totiset owat sinun ties sinä pyhäin
Cuningas. Cuca ei pelkä sinua -HVRra, ja sinun
nimes Mstä? sillä sinä yxinans pyhä olet: sillä caicki
pacanat ja sinuncastvos cdesä cumartawat
jarucoilewat, että sinun owat.

Cuudes Wirsi.
Zlöskchoitus Hengelliseen ylös-

hMtyxeen.
w.c. Etkös ole ihmis parcg :c.

V. '.

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

syudi powestas.
2. Hera, nouse, ylös carca Niincuin aN

ca, loca pelkä wapise, Eikä wijwy sijn cum
nuoli Sydänd wuoli, Turwan tugö pakene.

3. o» jouhi jännitetty Weny,
tettv, Surman nuolet pandu pH<ll,
Cadottamaan walmistetan Tarcoitetan<
Nlixis wijwyt surman siiäl?
, 4. Luowu uncst suruttoMst Wuchetto-mast, Ettes langeis cuolemaan, Toisen tie,^
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suli armz näyttä Cuin se löytän, Elon an-
da cmnian.

?. Sydämen pois Hnnist waändä Ulcos
kaandä, Tugö HENran Jumalan, Wacl-
damaan HERran retki, loca hctki, Wnltä
pahan cuoleman.

6. Armon elo sytytetan Wiritttan Syda-mesa palamaan, Wapahtajas lEsuxcsaSuloiscsa, Armon tietä culkemaan.
7. Sielu san» : palatesas, Turwatesns,

Ann« meille andexi Caicki syinut, suuret, pie-
net, Cnormäx jäänet Cuin on tullet canderi.

8- Tee meil hywin lEsuxesa Suloiscsa, Nijll
mcsinul uhramme, Meidän huuldem mullit
aina, Armoo laina Et mc Sinu,kijtämme.

9. waawist ijailisist Hirmuliisist,
Acki haijyst cuolemast. Tcmba meitä nlos
surmast Tapaturmasi, Isä päästä meit

Psalm. 7: 12, i), 14.
Jumala oikia duoinari, ja Jumala joca joca,

päiwa uhca. iLllei bc palaja, nnn bö» on micc<
?an6 teroitanut ja jouneni; ja tarcoit-
ta. Ia on pannut sen päälle surman nuolet. -Hänon walnnsianut ivasainan» cadotraman.

1. Cor. 15.- ;4.
Z?losberateat Kurlcasii, ja s)-ndis tchko.

Silla ei Mllutamat Jumalalla mitan tiedä.
Eph. 5: 14.Heraja stna joca maeat, ja nouse cucllcisia, nijn

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

Räantta suuiaZ Israel sinun >Hl3Rrag Jumala»
tM» M 6 swä vltt sinun pssh<»m tecoi»

.tah-



täbden. G:e«at s.mat, ja kaand>'l'ät
tcitan tfgö , ja fanocat danelle :

meille caicki <)n!,it anderi, ja tee meille b>/win, mjn
»ne librainme sinulle »»eidan lilnllQem »millit.

Seitzcyläs Wirsi.
Sen tzeratetyii Slclun riendä-

nuncn lEsuxen tygö.
w. c. Cutzu Christus caicit :c.

v. i.
lEsu mailman Wapahtaja Ia tustis<ZVH paras pelastaja; Cuin caicki tygös

M<V cutzut, Cuin työtä tekewät murhcsa,
Ia rascaisa rasituxisa; Sieluin autuutta ctzit.

2. Catz suloinen lESU minun puoleen,
Sill aiwan rastautettu olen, Muit-syndini
Niin paina; Mä työtä teen ja waikeroilM,
Sun arinos pcrlln ikäwöiHcn, Sijs minul
armoo laina.

3. Jo armon olisin löytänyt Jos aina oli?sm chinyt, luur wagal ftdämella; Mutt
mailman huwitus tydytti, Mun sydämclt
mn; ja sälytti Mull cuormcm synnm tiellä.

4. Sijs olen rasitct hirmuisesi/ En eritä
woi nyt synnin ticst, Sijs sinun tygös tus
lcn. Paasi synnin sitcist irrailcN/ Zlnnandex
IWi minullcn/ Calck joisa rickon olen.

5 Tee minua synnist wapari Werelläs
lviruta puhtaxi, Saastusen sydämeni! Annusco lEsu ftdämehen 101 l omistan Smull
itzellcu, Ia racastan lEsuxcni.

6. Ah lähesty lEsu minua, Sill en woi
sima W, ja tygös tulla, Niin



monda sijdetts pitä kijn, Mun sondi on st-» '

coittan pauloihin, Suo armos wiel minulle.
- 7. En woi, en woi, waick coettelcn, Ahlähesty lEsu sydämeen! Sun armos owi !<
awa! Ett cunlen anes lähembana, Ia sydä<
ymn sch aukene; Suo armos wirwottawa.

8. Pan' ikees päallen, mielellän Nyt st- 1
nun ikecs candanen; Slll synniu ijes
Ia saulti Sielun cadvtureen, Ia hyljaiscal- !
lin lunastuxen / Muwcuöleman alla jätti.

9. En aemoo ole ansainut, Waan wihatt Ijsurren cartuttanut, Mun päallen synneilläni; ,f
Waan sula armos minut stio, Cuin syndisi !
etzi, ja armon tuo Mull caikis sitcisäyi.

> 12. H lEsu suloiueu armeljas, Manna
minua länget taas, Mailman huwitureen;
Waan wahwista lEsu totuuteen: Ol' apuni !

11. Nyt ripun o lEsu sinusa, Ol' lEsu j
myös aina minusa Werelläs ostett'olen: Ett
elämän ijäistl, käsitäisiu, Sun ansaitun auZ
tudes perisin, Cosc wihdoin täälda cuolen.

'56 56 X
Matth. 11: 28, 29) ;o.

, Tulcat caicki minun tygoni, »otca t/ät» teette
fa olecea rascautetut, ja minä tahdon ccita wir»
tvotta. Vtcacat mimm ikcn ecidan päallen, ia op-
picm minusta, ctta minä olen siwia, ,za nöyrä syi
dan,est, ,« te laaditte lcrvon ceidan sielulle». Sil-

minun ikcn on sowelja», ja minun cuorm<u<
on kewiz.

i. I«h. 2: 17.
tNailma cato, ia hänen, himons: mutla l.o«jieke luinalan tahdon, se p)?sy iiancaickisest.



Cabdexas Witss
Jumalan Lasten Mos ja usion

wahwistus.w. c. Sull lEs" wielest nsyrästä lc.'
v. I.

lEsu: lEsu suloinen, Cuing Sinu'
nuihdan kiitta, Sä Henges annoit

MO edestän: Ma mahdan yhteen lijttä
, Mun sydämeni lastes cantz', Kijttämään lE>

sust: uscostans Sen joca Stelu tehkön,
,

2. Cuin armon owat maistanet, lEsuxell
werest callist: Sijn päästön synnist löytH»
Mt; Wiel racas lEsu wallitz, Ett sinunwercs puhdista, Muu aina synnin wijoista,

mielen udistapi.
3. Ett usco sclwis hdämes, Inur

>, Vax uscalluxex; Ett racasiaisin sinun ties,
Mun sielmt. wirwoturex: S>ll se cuin tiel-

! läs waelda, Se' attm lohduturen san Pill
Sma olet, läsnä.

4. Jos pimias laxos waellan, CninlE<
on mun cantzan, En pelkä silloin wai-
',, Hän otta olallensa: Senradollifen

stat 3a tuet,turwat, wnlistat Myös

! 'en pelks mitäkän. Jos coc^
, Ia wuoret wajois merchen,

nuckuis, lumMn duo-
"ill lEsuxeni hnawat wijs!

''an.
,s lainehdis. Ett siitä
et, wuoret wapisis,'



Ia : Ni,'n cmtcng MR<Ei hammch
ncns ihastupi.

3e caupnng, jonga Eläwist
ina / Jumal cuin wliorct Mmnda,, j
-' woima lama. Ettci autmtttans

iyö, Cuin ne joil m
lotc' autuuns unhoitaw

8. lEsus on minun callion, Ia cu!n
kiwen paras, Hän on caick minun ansion,
En pelka' misän waaras: Enin lEsus mi-
nun wchwljta, Ia hcWcn woiman udi'
Sijs bäncl kijtos olcon! '

Nclun HERma kijttäkön Ru-
couxll ja wcisull, lEsuxccn, ikens lijttakön,

'Auwuoen cal!il rcilul; Sull lESU ki,
ctty HERra Jumalan, Tw

cmme pcl-
i.; keskelle

c»upn»gi

te ivMmna, i;'> i-ancil pii'


