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Wildes Wirsl/
Lisabonm wirttein järjesiyfts/
HERran Duomioin lisandymiscsi
Tana wuona/ erinomattain Suo-

nun maasa.
V. e. Historia on tosin ihestäns lc.

V. I.
Sielu wielä seisata, Sill larwesJM ombi catzella, Nijn cttets unhotaisi,

Ma.m järistyxen merckeiä: Catz'HERran costo wäkewä Wiel tuotta tule,
waisi; Sill duomio ombi tulewa : Rl' an,
Va itzes unetta Odotures Chriftuxen perän,
Ijancaickisus aukene erän-

3. Cuin duomion merkit edelkäy, Eikpa,
rannusta wielä näy, Nijn hera »lös aiwcm,
Suruttomitten joucofta, Jo monda »nercki
lijcutta Wijmeiscx maan ia taiwan. Jo tai,
ivan tulet pauhawat, Maanperustuxet pu-
towat. Mond muuta coston työtä Nyt seu,
rawat duomion myötä.

3. Hlä sijs merckei unhsta, Smuttomu,
teen nucutta Se uneljainen mieli: Ia coco
mailman cawalus, Uscottomil on wahwi-
sius : Mailman wiecas kieli, Helwetist y-
lös sy/typi WiettelemäänZuscottomi; Sijs sa-
noja lEsuxen seura. Ettei nielis jalopeura.

4. Ett alat walwo, rucoilla, Sen lE-sus ainawahwista Duomiolle walmisturer;
S'U'



Sill' hetki on tietämatöin, Jos päiwin tu-
le eli öin, Nuckuncil' hämmästyrer. Sen-
tähden HENra tänä wuon On ajan merc,
kei lisi tuon, Ett nuckunet wleläkin hcrms
Ia ei armon ajasta taaräis.

5. Mennen wuon täs maas ela'miLöi costH
tulell: ihmisi Jo tänä wuon on lyönyt: Nimcaswa HERran witza maas Tulm can3Jumal poltta t<is; Sydändäs cuiteng m»ön-
nyt. Cuin HKRran wiya lys tTlijn
«uritus tarcotta ilimisij, Cuing pah»
enammin wiclä, Cuin costo jo ihmiset niele.

6. Slll Helsingforsis tänä wuon On
taiwan walkiat myötäns tuon luur surkian
esimerkin, Siel neliä henge tcmmalau Uc-
toisen walkiald tuonelaan. Ne löotä cj.m
tärkin: Kkn<isiZ maston kyljesä Mies löyt-
tin myöskin lyötynä, Cosc halaisi mastonsuuren, Pääst ruwcten alhaiseen juureen^

7<Kistolan kyläsUstelas VMtesmnösakist
luwastaas Uckoisen walkiald lyödan.Nouff-
aisis waimo pello! käy, Eosc et wiel
ta waara näo Cuin culke peldo myöden,
Nljn akist lyödan cuoliax sim, Ia poica
lange pyöryriin, Ei aica täs 01, cuin senwerran, Ett' riecahti yhden kerran.

8. Jos sanot: ennen niin M fayn : Nisuusco: wihan mil a täyn Nyt usiamnuisti
wnota: Et ennen ol' niin usiat maar Mt'
merckei nähnet lackamat Cuin nam at wu i-i

det tuotta: Nijn mennen wuona pohjan maas
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On Pietarsaaren Pappilas syön ihmisen,
eländen hoitcs, Terwen ja ei kipian woites.

9. Ia Calajoen pitajäs Löi miehen tuli
palatts Nijtulda talon juures; Nijn poh«
jast alca coston työ *; Wähittäin HERraMaahan lyö Enst ösimcrkix suurex; Jos jää-
nyt pane sydämel, Ett' sama costo joutu häll,
Ellei hän paranna itzens; Sill' HENra on
ojendan witzans.

iO. Jo tahdot suuttll cuulemast/ Icl
muuta uutta tahdot wast, Ei käy se,sydä-
melles: Ett' HENra on lyön eläimi, Ia
usiammastjo ibmisi, Uckoisen tulen helles;
Mutt cuule cuitcng ihme työt, Cuin seura
tämän suwen myöt; Sill' ei sitä ihmet ol
cuultn, Eik wieläkän tulewan luultu.
"li. Hämeen maas, Sysmän PitäjäsHar-
down cappelisa, latz Costipä<in cartanota;
Dx waimo torpast lähte tuol Heiniä cocoon
saada suoll' Ett satet usiast wuota; Sun-
nuntain mene cocomaan Cosc kircon aica cu-
lu waan; .Ia luulepi nyt hän jouta, Ett
en'st oli saapuilm pouta.

.12. Waan coscn cocois Heini täun, Nijn
tuli pilwi sateinen Uckoisen pauhun cantza:
Hän HERra wastan kiukuitze, Ett
nen käy ia satele: Coht joutu cuollon an-saan: Sill Walkia hänen sytytti, Maatta
ja heinät wiritti; Caick cootut heinät paloi
Cosc liecki nijn alas waloi.

iZ. Wi^
i: p. I^l4.



13. Wiel waattet myös puun oriltan, lotc
taancka maiin' Ki ripustan, Tai tuli sywt-
täpi; Vx laps juox kylään sanomaan, Coft
äckäis asian camalan, Ett waimo tuleen
jääpi; Coht' kylast joutu mäki sinn, Ga
löytä taman waimon niju Wiel palaman
yhtä määrä, Se tuli täs lihangin täara.

74. Itz' waiino pala (waanens canff/
Heidän sicl wielä ollesans,) S«ises wal-
kian liekis, Cuin palonwijna, taucMad,
Ei jää täs mitän polttamat, Eik'.myöstän
tauco äkist; Waan sisällyris rätise, Ia
waiwoin riehu tuli se< Pala tuhwax canda-
fään asti, Tuohi kengät waft tulen casti.

is. W rahtu pöytajalM ald Jää pala-
mat täld Ia tuohi kengät aiwaw;
Etks ihmet näe täs lijoitcng, Ettei nyt syty
tuohi keng Cosc poltta tuli taiwan: Cum
muutoin tuohi wirittä Ia ilmei walkicm sy-
lyttä ;Nijn HERrawoi luonnongin muutta,
Cosc ikmctyöt hangitze uutta^

is. Ne kengät cuin jää palamat,, Mer-
kir ne wivsin joutumat, Ett HENm ihmei
näyttä; Cosc ci uscota mähemmäl, Ett"
costo jo on lähemmä!; Niin HERra cs-
stou täyttä, Ett corwat soi, cum saadan
cuul, Cuing costo on nijn lähes tuli, Ett
coht seura lijcoja töitä, Ia syndein pimiä öua.

17. Jos cosion wälttä tahtonet, Ia HER<
ran tielle hangitzct, Niin Sunnuntachn
aina, Ann' siclus Sanall' rawita, Za ar-
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mo sinull' tarita, Sydämes, corwas lai-
na ; Za cotia tullcs harjoaa, lumalisudes
talkita luinalan Sanaa wiclä ; Ei HEN-ra armoo kiellä.

8. lue itze Raamattu, Se asia suli on
neuwottu lEfuxen opis caunis *

: Ett ar-
mon walo walaisis Sun sydämes, ja woi-
telis Sun silmäs heligen aines: Jät' pahat pu»
het mlcat pois, Ett's jocapaiwä sitten wois
HERra lumaKttas palwell' f, Sek', kesällä
etia talwel.

19. Sill' HERra wicl on osottan, Ett hän
on pannut wasamau Jo mones'joutzene pääl-
le: Nijn Uden-Rircon pitäjäs, Uckoiscldkola' on syttDmas, Ncl,' talo paloi slelä:
Tammclas Tenrun kvlä. myös On ylös,
palanut coilon työs. pala fa-
to ja heinät, Ha ei pahan ladon seinät.

20. Caick heinäcuus on tapÄ)tun,Uckoisen
waltiald mrmcldun; Caxloiftkymmcnespcli-
wa On Turus pannut uckoincn Myrffyl
ja rakeil hnmutnen, Tas näky edes käy,
wän Mond waiwa jotta seljatta, Cosc mo-
net ackunat särletiä: Cuing caduilla wesijuoxe, Cosc akistä alas siKc!

21, Tuul-myllut suurcs waaras on, Wijs
myssy cohta caam nuoll: Tai myrffy nöy-
ryttapi, Mond akist HERm pelkämatt, Cuin
duomion luule tulewan, Ia hywäx halur
jaapi,Silt myöndywatsten si)dämin; Waick

ma»
*loy.Z:v. 39-1-Lu1..1:v.74. 7;.



mailman muisto wasy sijn, Ia caick pian
uuhoctapi, Cuin waan wahan lewata saapl.

22. Cax päiwa jalken t7loufiaii?Z Se«
waimon mies on kyynelis long waimo tulel
hucku losi ennen ,o onnimitet, Nijn wai-
wat anda mouel kätt, Cosc suruttomasi nnc-
ku Mailma wijmeisel ajal, HERra sitt
lorilta' tajal Herätyxeen waiwoj' ja mercki',
Cuin monella haaralla kerki.

paisimon kyläs talo wijs On rakeil
lyötu tTlousiaisis luur saman päiwän ai,
wau, W taloja yxtorpa myös On samas
waaras murhen työs Cosc näke surkian wai-
»van; Sill suuret rakeet langewat Ia wuoden
tulon lelckawatNot surckiastheinacuusa, lost
walitns caikil on suusa.

24. Tai rakein pilwi cuohu nijn, Ett
caucaa cuutlan tömy sijn Sitt ackunat ric-
ki lyödän ; Mutt tai on »pahin wahingo,
Suuremman waaran myötäns tuo Tai hel-
li rakci myöden; Sill laiho peltol turmellan
Ia tähkäpäät cickstemn, Pawun warten
cuckaistt caatll, Ia warret itze myös maatu.

2s. Ne raket olit hirmuiset, Cuin wa-
hain munmn cocoiset Ia monen muotoiset,
kin, Muutamat ymmarjaiset on, Muutamat
lawiat, hyty nuon, Am suurex duomion
hetkin ; Cuusten ja mändyin caswattet Me»
tzäs on maahan langetet. Ia nijtuil »n la-
wet suuret, Cuin turmele ruohonZin juuret.

26. Nyt on jo HERran costo näh»,
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Cuin coco wuos on tyota' tcht, Se yhdes
hetkes caatan : Eikö sijs syy ol' rucoilla, IaHERran armoon rumeta; Cosc suruttomasi
maatan, Mn el wiel costo myöden onn,
Caick suruttomat lemmatan Wijmein HER-ran duomion eteen. Sicl hirmuisest G) sit-ten käteen.

27. Nijn on myös siedon pitajas Ra-'
kcild turmeldu casivates Monclda elsn eiuo.
Vnn pitaM rajal; Ei elo
cott' majal, Caick lacastu (uin heinä, Näis
esimerkeis luinala Wicl chcl muita waroit-
ta, ParammM tomun ja, tuhcan, Sil!)0
Jumal on cowin uhcan.

28. Nijn siiuret rakeet olit lä§,Myös Pie-tarsaaren Pitäjäs, Ia purmojärfwen
kyläs: W talo u?ähä-Pellinen On lai-
hosi mistan enimlnän ; Ei laiho (annet s»,?
lis: W auta, ihmisten wircys, Ei maiden
mitta jg leweys: Cuin HENra Jumala<osta, Ei M woi yxikän nosta.

2y. Wicl toisen kerran Turcu suur O»samas cuusa pclictt juur Uckoilm pauhinal-
la ; Gill walkian myhs täs maahan lyö,
Stjt pelwos on juur iso työ, Ia yhdespai?
cas wallan Sai kaklunsita cullsia Zuur si-säl huones muserta: Hämmästys suruinensangen Täs nyt monen tygp on langen.

36. Nijn HERran woima wäkewa On
ftayttän mii' ou tekewä Cosc nuolcns ulos
stm, Nccssicki helmaan osawat Suus cu-
, . hun



hM ne tarcottawat, Vik huckan tuulda vie-
xe; Mutt sijn on HERran armo suur Ett'
wiela monda säästä juur, Waick uhcaus ä-
kistä sattu, Nijn et pian lucutta hattu.

31. Nijn mones HERran coston työ Wiel
'kewityxel nmahan lyö Ett myös am arinons
muista: Cosc mennen talwen cowax käy,
Eik' usiast reki tila näy, Nijn HERra an-
d.i suista, Wiel tacatalwen astarijn; Cosc
kylmin ajan kewäl kijn Sai sade, niin HER-
ra M muutta, Teke poudalla ilmakin uutta.

32. Ia tänä syxyn ynnä cantz Nijn sa-
tet lacka cohdastaus, Cosc kylmin mca jou-
lu : Ach eik ol suuri armon työ, Ettei mn
cuiteng HERra lyö, Waan nijneum micldä
nouta, Ia teke suurta laupeut; Eik tämä
maadi si)dand uutt", Sinulda o ihminen Mr-
<a? Ach synnistä poijes jocarca.

3), Ia wiel, cosc kylwö cuimax kä»,
Ia camvan ei ralj' orast näy, Niin HCr-
m jallens muista Ihmisten tarpct armostans /

Za tule runsan satcn can§ Wahwista oran
suista: Ia mvllun puuttcs wielä sitt' On
ivijmcin wett' am lisännyt: Caick tarpet
HERra tietä, Hywydcllans cutzu ja wctä.

Z4. slijn armo nyt ja rangaistus <v>»
t<l<»ä suwen ollut uus: Cosc ranZaistuZ
jo tTZijn HGRra jällenskewitt»
lLi spdänd sim cohthäwtttä, I«ur lau«
piuhens tähden. Woi eltcts tunne armon

työh



työt, Waan synnin unes pidät yöt: Nyt
Humala uhca, ja wetck, Setä armo
Nllty, ctt l)tit<t.

35. Kirwes on puiden juurelnyt Armosta
cauwan lcwannyt; Wanhurscaus ja »voi-
ma Sill wlilill nyt waan näytetä» Ennen
cuin co>io tciycetän, Mond puuttet maata soi,
ma; Sill siemen jywi on haettu, Ia myöstin
lcmax kylmetty : Wiel leipä myös monel-
ta puuttu, Zotst näky ett Jumala suuttu

36. Rumin elo! armahtamast; Sill cal,
lis cnca ftrkiast Jo waldacunda waiwa ; Ett
«»allisijn on tydytty, Eick parannuxen tyl-
wetty, Cosc hywän elon laiwa Taytt' tuul-
da cauwan purzchdui; Sentähdcn aica tur-
meldui, Nyt co>whon julkisix waiwoil,- Iz
callethix wijmeifix aiwoix.

3?. Jo Hämen maas on wedet käyn Ei
ainoastans wirrat täyn, Waan myöstin u-
pottanet Cuus wijcko pellon ytimet, Vhde-
tan wijcko kaandymät Nijtuille waldans
saanet. Se tutkimatoin wirran wuo Nyt
myöstin waiwan uuden tuo; Sill jold el»
puulm se jätta, Eik muill ena taritze kllttä.

ZB. Ennen on wed»t wähennet, Coscwet-
ten jäm on lähtenet, Waan nyt wast sit-
ten paisu, N>jn monda wijcko järjcstäns
myös pH aina cohdallans: Naeaiwoitu-
lcwaisi. Cuing luondo muuttu, iarkahta,
Ia monda waiwa kijrutta ; Ei ihmisten apu
las «ma, Ei ihmistä/ eikä myös nauta.

39. Sit



39. Sit' rangaistust ei ymmärrä, Cuin
siinä ombi nahtäwa Ihmisten oma järki;
Slll' ei niin rascat stttet oll' Nijs lawiois
paicacunnis tuol, Mutt costo cuileng kerki:
Semahden Hamenlinnasta Miehet lähetcttin
hawata, Jos wirtoja ihmiset tuckeis Calan
ppyndöiu paanuisja stuckeis.

40. Waan cuin sen teit nim hawmtzit, Ett
yliwedes cuohuistt Biörnborin weden wir-
rat; Gk ihmisistä tusca tull', Tän »ocainen
on saanut cuul Cmn siela monet kerrat Ou
culken, nijsä paicoisa : Niju HEAra näyt-
tä aiwoisa, Ett hän teke outo ja uutM/ Cuin
hän tasa aiwoja muutta.

41. KlHinden rutto nmasa myös Nyt
jällens omöi coston työs Sen tutlneluxen
lälkcn: Ei ole witzast Ettei ol°
oikia catumust; Nim Sielut cnole nälkäni
Cuin ei Jumalan sanasa, Ia sanan oikias
ustosa, Wiel etzi sielulle ruoca, Waick'
HERra HERrakin huoca.

' 42. Niin ulco-maalla järistys Ia 2>isa-
bonin wänstys On wielä päälle seison ; Ia
uhca aina cnammin Hirmuisesi peljättäpi
sijn; El woiton wirttä weisan Ol wiel, fe
raugciistettu maa; DreZdis myös uckoism
tuli saa Lyöd yhten Linnangin erän, Vijn
HENran woima on Herala

43. Mutt Klwan coco Eanpungis Au-
ringon paiste pilwihis On muuttunsyngiäxi,
Sitt heinä-sircsi maahan lyö luur pa«



xuld: wuoden tulon syö Se soucko ,' joc
sitt' läxi / Wirtoihin pojes nppoman: Egyp-
tiläisten waiwat maan Nyt monesa turmele-
pi, Ia elongin ainen repi.

44. Sijs näistä käänny surutöin, Ia sie<
lustansa murhetoin / Ot wisust ajasi waari:
Cose armo wielä taritan; Nijns wäldat
tuollon wasaman/ Al' ena turhi jaari; Waan
wälda wiha tulewaist, Ia HENran armon
hywyt maist, loc wielweta parannuxecn;
Pyri pois, tule jo catumureen.

Psalm. 76: v. «'.'

Costa ihmistc kiucwlzewar smn« wasf«n, nW
sinä woitat cunnian; <a cuin he wiclä enämmin
tincuil;ewar, ni>n sinä olet walmiö.

Esai. 5: 25.
Caikisanäisä ei hänenwihans lacka, w«stn hänen

kätens on «>ielä ojenn.

Mexäs Wllsi.'
Sen uscoon riendawaisen Sie-
lun harwst halust lEsuxen peraänlc-
N?, c. slGfus cunnian cruunun canda/

I. V



!. V.

lEsu sydämeni, Puhdista sun wä?
retlas, Sydämeni itzelles: Mmus
huuta DcnZen Mni lEsu sinun

?äIM Halus hartaas sydamcs.
2. Armon Hengen/ jonga anda Isä ano-

waisille, Syndeins catuwaisille: Syndi on
cuin mere:r fanda UsiÄ, rascai, hirmuiset,
lEsu >oudu wijpymat. .

Z. Sinä lEsu Lunastajan Syndin ölct
candanut, Henges ulosandanut, Sinä ai-
no Wapahtajan, Synnift puhdist wercllas
Omax ijät itzelles.

- 4. Ah cuing sokia silloin dlin, Cosccm an-
noin itzeni Nacastamaan syndcim: Synnin
halus surkiast cuolin Hengellisesi elämäsi,
Synnis elin ilkiast.

s. Maan cuin Hengen nuhde beräis Tun-
nojani soimamaan Wialliscr koittamaani
Silloin synnin cuorma tääräis Lewon, rau-
han, ytimen, Coco minnn sydämen.

e. Tästä wirtois sielun huuto Armon
perään Jumalan , Jumal riens ar-
mahtamaan; Waan en armo lö»dä
loin, ElletslEsu wcrellas Omist minn'
itzelles.

7. Sentän Sinus ripun kljni,
buocaj,,
Elles kilsnn? niMuw min<?. PusltZ



käännin sydämesi: puolen käänny ar-
mollesi.

8. Ah jos mins curja käännyn / Sinun
puoKs lEsuinen, Cuin uijn olen syndinen,
EM synnin sumus näännyn; Cuing eks
lEsu armahda Wijheljclistä waiwaista

JKsuren wastaus:
~ Käändyn olen sinun puolees; Enne»

tmnö jo muchedit, minun silmän catzelit>
Cuinga kewitälsin noulet, Surman snrkiat
wasamat; Sijt sun murhes nyt owat.

»o. Tämän murhen tahdoin anda liäl,
lisien cdesta, Päästäen sua hädästä; Nyt
mä tahdon sinun canda Huoueseni olallan,
Eloon ijät autuan»

Uscowainen Sielu:
n Ah mun lEsun suloiseni, Ander an-

na armost mull, Epäusco tahdot tuli Ar-
mon puuttest sydämeeni. Nyt sa uscou li-
säisit Ettäs puolen catzadit.

12. Sentän sinuun luotan lujan, Sinä
elon, elämän, Ole nyt sydsmesän: Wäl,
län euollon ijät cujnn, Cosca elän sinusa>
lEsu elä minuja!

ler.



tNina olen i!anca'ckisella rackaudclla stnnc, ra<
«sianut, sentähden olen minä wetän/t sil«m p»o«
leheni sul»st« armost».




