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LssaboMli häwitMsta ja muista
ajan merkeistä:

N), k. 2!ch surutöin, kofias synnistä :c.

Suomen maa? ja koko SuomenWW Saari, Nyt om armon ajast wvsu waari: Sll! Wet olet Duo»
Misst hwnuisesi' Kuin Lisadonis nälM
maan powest.

2. Maan jaristorell? kuin siel oli alk<m
niin wainominen- löysi kowan palkan; Sillsaman kuin ne duomitan? lotk
usion tähden siel ain wainvtan;

z. Niin hetäis HERra Duomioitten ms«
ka!l/ Maa järis, wgpis, ettei wattiatuffM
NM uffon fangei enä pidättää Waan pcl»
kme, kost pelwon idättä.

4, Siell muurit kaam, tornit alas lauM
Tai wihan myrsty, surkeus suur sangen,
W>MMmend ruhat ihmist l)Ukmla,"la
Mwen kiwirounion nukutm.

5. Al) surkia meno! sill se Myös wiel
w, Kum ja aiwan pian maatu;
Kuin Muurit päälle lange paeles, Kublemans
wastan riendä kuljttes.

6. Ei ylhäisi ei alhaisi täätl säästit, Ci!
toisest waldakunnast huowi päästet; Sill

Spaniast



ffans ia Wgipu samas lyös.
7- Waikk pakene, ntinlohko muurisi kaa»

Ennen tuin ulos pääsi: wielä maac»
hmge hänen huMchans, Ainoa

poika pääsi kohdsftans.
8. Nyt Spanial Myös näky f<Koast käy»

n«n; Sill he myös wainonlisist owm tay-
nm; Ia Paawin uffon pääl niin ftisowat,
E« monda onneltomai: saanawat.

Z. Waan Lifabonis, josta pHe
Maa., tuli, Vesi, onnMomat kapi: Mailmn
maka smunomudes, Waikk HERran woi»
«a pauha maan powes.

10. I«nZ ma» wiel MM, niin se»
tuli poltta, lo,iF Mli iäträ, al»
doin alda: Nmn kaikki luodut tZA reW»
wät, luur HEAran tahdon, boftoswäkewär.

ii. KuninZas suur, pamesVlMmgpDsi,
Waikk linna järis: M M HERra
Mutamil paon hengen waarasta, Jotk
Nis puumts kuitmg saitasta.

12. Rel'kolmMkvtnmend h«Ve rnat M»
lan, GieN faick, lakeudeN; MM kuMan:
Waan täsä paos wiela Wftttsn., M kuA
Nyt hengis ulos päästetän.

iz. Kuningas wsin dli tMs Nnms, Ei
Kisabonw, ahdlst'>lxeU tmnas: Mutt iaW
stys myös siM käsitti, Ia pakeneman pA
West häkntti.

Täs Nijadonis huckui sjat > äitit, Mie-
het ja Mmm? nuoret pojat, nechet, IaA 2 wshck



ldZhat lapset wielä juörusans, P«n' ZiW
wäisten pienden lasten kans.

15. Kuin arwal taitan, mhanittenkeffell,
Kuolema joutu myöskin monell lestell, imet»
tawaisill, rastaitl waimöitl kansi, Ny: yhdes
waaras heidän ollesans.

16. Ei isä/äiti taitan tastans aUtta,NaäN
Mwäna menit vhten hauean; Sill aiwan
äkist kaupung kukistut, Kaikk wahwat mu««
rit murstar murendui.

17. Tas hukku kullat, hopiät, pZrlyt katlie,
Za hengen elo: Sill <i läsa sallit, OtM»
maan ena mirän huonestans, Waan pakoon
Mennyt juoston kohdastans.
' tB. Jos niin kuin alast, eli alaMaises Eli

Myös waattes ynnä ylimmäises, Kuin järi-
stys täs kungin kohta waan, Siin täyty
rienda jongun turwan taan.

19. Ei hengen elo muistit, ei Myös muu-
ta, Sis järistys tas pakenemaan huutaz
Jo patjan hengen luke salihix, Kuin ennen
luultin aiwan rikkahip.

2c>. Niin Jerusalem Muinen häwlttttiN,
Kost HCRran armo kauwan heit on ehim
Niin Duomio tule wiimein hirmuisest, Kuin
syndi kaswa kauwan ilkiäst.

21. Täs tUNNustawat: että siitä ajast,
Ruin Jerusaleminhäwirettin majastRaikk
ihmiset: ei suuremb' surkeurt, Ol' nähty
wiel: o koston attgarmt!

22. Kuoleman hetki näky kaikit «Ves,Wii-
Meinen wara, Sielu! ruumil tades: He
sanowat: o armahd Jumala Nyr Sie,
luan; niin Buomio hirmutta. 23.



33' Nimitäin 5 ne suin paos Men jäH-
Wät, Ia wiÄä hengens saalihixi wiwät;
Gilj kuolion pelko wiel on edesä, Ia ai»
wan juur hämmästys kädesä.

24. Niin jälken jäänet tamqn ylös otta,
Sen kaickiwaldian kädlst: sano totta; Sill
hänen Duomions näisä täytetän, ia muiß?
esimerkir näymän,

25. Englandin aluxet kuin olit siellä,
Ia omat myös, ajeltu» jur maan päälle,
Niin meren Mol täsä pauhawat, Ia MYN'
ha, rakenust kukistawat.

26. Niin meri kuohui ylös sywydestäns,
Et maalle syöre aldons ytimestäns, Ia kaup-
pamiesten kalut hukutti, Ia Magazimc
kaikki upotti.

27. Ne kuin sitt palais paost, tänne M
lit Kaupungin rounioill: surkian äänen kuu»
lit, Kuin muurein all puol kuolltt walilit;
Ei autta taitan, ne kuin kulhelit.

38. Woi ihmisi kuill HERran Duomi-
oon lange! Se kosto on sitt hirmuittawnsanaen: lotk HERran woima maahan w
soitta, Kuka sen taita enä korjata?

2H. esimerkki koko Christikunnall On
Den naytet monelle maakunnall,Sit enam»
min kuin sama järistys,, Tai myms paikois
Alndui wäpistys.

ZQ. Enst porwgalin koko waldakunnas;
Sam Wes täsä hukkui myös maakunnas,
long meren wesi ynnä upotti, Koff järisty»
reS, allot kuohutti.

z;. (oimhw suur myös kaupung poptm
A Z Ms,



galis, On M Mn?um LMbon yz Ws
Maan järistyxel: Broga wielä sitt, On sa-
masi waiwast paljon kärsinyt.

32. Jo, jo nyt kuullan, niift kuin me«'
nit tähteilt Wi«l Lifabomn niinkuin oinill
lähteill ?iäll asumaan, ne owat huckunet,
Kaupungin tähut myöskin kukiftet.

33. A!) furkeut! ne jäänetwalkian waaras
Myös owat kyiäs, kosto mones haaras,
3äs itzcns sangen furkiaft lewittä, Ia talot
tällit, kopit lMvittä.

34. Täs uusi Herra Spamast M «ti»
sta, Siel kufa lautahuomis pila wisti, kaikk
liki, kaluns; koffa waldamies Sielt järisty-
sten on uyt ytimes,

35. Algarbias wähäiftsmyZs maakunnas,
Wiel PortUlalm oinas waldakunnas. On
järtstyres monda tuhatta Ihmisist hukkun:
kuollo surkia!

36. Englandin Ms wie elatusta Nyt
Libabomin, merell wapiftusta Myös jomu
tiet niin wahwast mndemaan, Ettei Colw
patzi auta liikkumaan.

z?. Sm Spamas on fowat järiftyret,
Pääkaupungis m mual wärisiyret: Sen Kw
ningas myös pelwvft pakene, Ia nyt Pää»kaupunAihins turwanne.

38. iLsiurmlist Madritihin nendä, Jo
mäli kyliäsi etzi lakia nienda: Waan ho>
win HHmmästyxest kauhiast, Seisahta
doin, toisien aamuun ast.

39. Madritis Papit altarilda juore,Kost'
Kirkko Ms, halke, maahan juöxe, Nyt



kiwiristin ylhäld pudotta, Ia kapi lastamurssar murenda.
40. Kaikk pakenewat, silla huonet hääly

Päakaupungis, waikk wäki wielä saaly:
Jos lasten päal täs Duomio all«an,Nlin
uhkaurell muut pelasiecan.

41. Ah mikä juoru, pako, näisä kuullan,
Cumg' suures hämmästyxes yhteen mllan!
O HErrcm woima kuin näin peljättä,Waikk
suurist waaroist usiat seliltä.

42. Säästetyt täs nyt jo myös kunnian
anda Inmalal, loisel aanml: uhri kanda
Kiitores, weisaiu kirkos wjrsi st, O Jumal
sinua me kiirämn:e;

43. Ett saästetyf wiel mlis kowist wai»
woist, Maan jarisluren hirmuisemmist ai<
woist, KuningM Kaffost tämä mpahdui,
Niin HErran pelko täfä mielistyt.

44. Wiet fainas järistyres
Sewiltän kaupung liikkui wäristyres. In
kaikkein kaliin Duonno -Kirkko wiel, Kum
parhar myöskin tärissiel;

45. Niin liikutetun minnl pudistuM>Ett
torni repeis auki HMemnM, Ia kirkko» käy»
mmm siiin lyhenin, Dx toium kiekko myös
siel snljettin.

46. Huoneita kaanns, K ahde, an myZH
henge, T>'s ynnä hukkuiA Mlnuamihin n)»»

g?t Rauwcnnein huynem alle txmne.tti.Nz Ia
ufiat kadut kiiui suljemn.

4?. Vp kaupung Cadir, timde jaxistnren.
Ia huonein woinmliisen liitumnn, Kaick

A 4 P>



MK ftapisenm nurkinens, ZhmW kaw
MM etehens,

HF. Ei tiedä, luule pyöryttäwan päätä,
Gk toisen päälle katzele: eik tietä, Ett isy
waara eyes seisy siin, Semähden huoneit
liikutmpi niin.

49. Sm meri paisui aiwai ylhä kvllä,
Kaupuingin muurist mursi fam syloä; Mr«
kaistsskyinmend henge uppoi siel, Za KW
lyt asUttomtl hglft wiel.

50. la, suuremh' wara nähtin muusq
paikas, Kuin penikulman wen meri aukais,
Zq kaikki huonet pojes wirca wei, Sun
fgrg henge meren alyoin jäi,

zl. Tätz seischd' nm jakatzel, kuinga suos
stu Tas tuli, maa jq wesi, koffq ruostlh
Mailina si)nms,kostox hirmuifep; IaT)uo«
MiyN merkkei muista wjimeiser.

52. Maan järisty on itzh Duomion
merkki Mutt siinä wiel on aika enämh
tärkki; Ett meren aW pauha tuuleta, Kus
fa sill muodoll uskoi pauhina

53- long Wcipahtaia lEsus ilmoittapa
Koff Duomion merkkei mones selittäpi;
Meri ja allor pieä pauhaman Ia taiwan
zpoimac liikucerpaman. (^)

54. lotk ei nyt uiko koffq näitä kuulu,
Se stura oman lihans turha lunloo: O
lEst, anna merkkei mnnosa, Mk sinun
?anla« ineW rvalsnista.

§5. Jos gian merkkeist tahdot om waa-
?i Jumalan Sanas- HErran örmon kaari

Vull
G Matth, 24: 7< (M) !?,,?. ziz 2Z, 26»



GM ?oi«a, Moin uffo kirMa, Ets wyu
sit waiwois Sielus pelasta,

;6, Sill kansan ahdistus kantz wiela rien»
da, Kmn HERra mustap auringon myös
kaanda: Ktw päirpää ried: fänstpZn wab
Mistg, Husmimn psiiy?ä whtt kau«
HM.

;7. Dist sentan on ChriMmd liikutettu,
Niin mones paifas ynnä järistmy; E?r ku-
kin mahdajg merkit hgwstta Ia pgxaw
NWeen piäyäns ojenda,

58 Eai läristys Ljhefis ja Dirmarsts
Za muisa paikois> meren, wirtain warsis,

jq Templinis ynnä kans, On
nqhty wesss heidän kuohuisans.

59, Niinkuin se merkki oli wiei Mailandis,
Alusten waarap merel M)ös HMandw,
Mml ja «Haa! tai werkki hirmuina, Sill
Nlepj pauha ilman tuuleta.

60. Saxqn maan wirrois liikkn wesi käs
Westris, Ulhes erinomaisesti, Englan-
haminoila liikuj myös, Portsmutis M»

bi wesi samas tyhtz.
6,. Sardjnias wiel saman paiwänluodos,

Ia Corsiegs, on meri yudos muodys Myös
kuohunut, ia wirrat paisunet; Kuing mones
Maas on wesi liikutet.

6?. Dhyexän päiwaä jalkenPyhH miesten
Wiel monet paikat ulkemaalla
Maan laristvxel? en woj nimiltä Nlin usie
yi paikoi, fuin siel järise.

6Z, Schasshausin, Bern, ja Bastl tg>
Msn mnde, Mond muuta paikka! M.siig

A 5 niin



niin undun 01l syndinen, kMnmtä t<ipah<!
w: Katz HENran käsi kaikkiin ulotm.

64. Näis huonet muutainac on turmel,
dunec; Ia muutamat myös wedet liikahm»
net, Ia monda kylää, on wiele wcden all,
Po wirran luon, kuin nosn' on korkial.

65. Siel chdcs huones hukkn
H7tcl'csistakymmend heuZe weden nuAu
Etks syiwinen näe aiwoi hirmuisi, EudiDn ,
syndnil tähden kosiaGiis

66. Wiel Rusmin kaupung, knsa Pawi
istu, On merkit' myös nytt HERran tulen
listan Samasa kuusa: wnlkia maahan lyö
Taiwast ja polta, waikk on pimiä yö.

67. Mkoisen tuli tämän tnsä tele, Niin
hiliain syryl, waikk ei hukut wake:O kär<
siwäinen suuri Jumala, Kuin porcon äitin
ensist, waroitta, (')

68- Sill waikka kahdes paikas tulisytw,
Pr kloster kuiceng wahingohon kytty, Pp
loinen howi wiela säästccan, Ia wahaiwa»
hingolla päästetan.

69, Islandis on myös maalla ta!oi huk<
»uu, Jo syryl ennen waikk ei ihmist !w?H
kun: Niin Christikundn on jo licklnet, Ia
HERrnn uhkaurel hirmuittt.

70. Wiel wiimein edes inennes Tammi«
knnsa, Fervaras ja Italiaisten maaja, Maan
järistys min wahwast pudisti, Ett kellot kläp-

-pmnähän liikutti.
71 Se yöllä tapaht, wäki

Za ulos Kaupungista Uendämpi. Frankri^
0') SKM 17: 5.



kis on myös wuoret kukistcld', Waipunet
alas niinkuin maan tafall.

?2. Koff holandis on paasto päiwi pi'
det, Maan järistyrist jona cäs pilko edäcc;
Niin jaman amun jaristyrestä, Mondpalk-
ka liikui wäristyrestä.
' 73- Ia yhdes vaikas niin ett wäki ri«n>
si, Ia ulos, muutamat Myös hi«n>
si, Ettei se silloin paljon tundunut, Kui«n«
gin monis paikois liikkunut.

74, Täs Spanian myös HERra jäll
Holandis, Sen wakewämmän )äristylen
wandes On asumas, ja paet täyty niin,
Ett kukistuman pelkäis huonet siin.

»»» » «

' 75. Jo ulkon Christikunnast myös on
> Algierm kauMig, kliin on wah

war luultu, Ain saman päiwän on myös
järisset, Suur osa hukkun, kosto julistet.

: 76. Ett ryöwamisest elatusta laina Ia
» Christin fangit orjax alaspaina: Niin sal>

wa HErran rama-witza myös, Knf paka»
' nat on pimeyden tpös.
« 77. Pakanain Kaupungit las surkiast

l lange (') Fey ja Marrocco, Letuan ja
Tanger, Salee, Miqvenetz: Maa Myös

< aukeni Ia monda tuhat' nieli ihmisi.
" 78. Ei kuiteng kaikki yhtäläisesi kaatuu,

Sill eritalsin sanomat on sacltun: Fetz eninosa hukkui, musersi, Kolm' tuhat ihmist
,/ touniois löyttäwi.
l" 79. Marocco myös suremman osan mft
Pstais, Waan tapemist ei ol' witzi lista:

<') Ilmest. Kirj. ,6: 19. Kch'



Kahderan ptnikulm' sisld Urabic, Maan au«
keMfest huffuit n?ielä sitt'.

80. M fästningi myös katois, iosa oli
N>iis tuhac shtamiest kuin siellä kuolia
Ruus ruhat ryttäri myös ymbärintz, locff
siinä olit lyönet leirihins,.

81. Se suur NAqvenetz erittäisin aiwan
On kaikki buckun/järistyren waiwan, Nelj"
tuhqr hukkui Morianilgist, R<chd?xsn tM
hac ynnä ludalaist.

82 wttswtstakymmend sataa, sota wä<,
ke Myös yhdes aukemises tuollyns näke,
Kar wuotta »uyös yn teffeld haljennut, Ia
paljon wettä siitä kuohunut.

83, Näis paikkataunis järistyretkuullan,
Ia maan alaiset jyrinät, joist Man ÄLiel
aina asujat Täs pelwys elg
ilman lackamat-

84 Wel luotoi on kuin <i nyt «na löyt<
ta: (*) Jos hukuit jo, niin se kaikk kyllä
nay«ä, Ett namät «nerkkit lopun
kuin huMmises kohta lnaailmaa-

< » «H
H« « «

85» Mutt aiwan tauwas minä olen kul»
ken, Ia liki-merkit wielä ulos sulken: Ci
ole Rnoyin myös merkitä, Cc HEr«
ra paiwäns ei nyt wiiwytä.

86. Si!l Ruotzin maas jo wedec saman
pHiwän Ain mones paikas nähtin ylös käy«
wan: Falunin lykön, ppeMprpboyisa
Mngsasin tykon woimasa.

8?. Wiel Turun joes wnustaht' on
nähty; Waikk HErra säästän on wieltänä

(") Ilmest. Kirj. ,6: 30. chton:



chM> N Sielu, Sielu kulteNZ tarwah-
da, ja sano myös: <l> Jumal armahda!

88. Tee parannus, ICsupen tygö riennä,
oikial tiel, kuin nututehen wiene; Al'

wiiwyttel; silt loppu lähene, Maan jäw
stysten Merkit tzNäne.

89- Jos Jumala bn sinun wielä säästänIa ulkomaat myös asuwitas päästän, Ec»
tei siel yhtän heistä hukkunet, Kuin Ruo-
tzin maast sinn olit joutunet.

95. Niin ajatteli ei tämä ilman syhta
Öl' tapahtun; sill HErra «fin pyytä NA
kosta kuin on pomoo holhonet, Ia uston
tähden monda polttanet.

91. Sentähden HErra wiel Nyt MUItH
jatta, Kuin ei nii» kauwas öjendanet kättä:
Mut kosta wuow käänby niitten pääl,
Kuin oikian ustoN mrmelewat tänt,'

92. Niin tohti HERran kosto tulla suu-
tep; Sill kaikes Maas on Mut pahar juus
rer Pr ustotoin,«la suur suruttbMUs, Iclsynnin walda, mones paatumus.

93. Ann järistyren tUnnbsas siis atka,
Ett's mälläisit täs synnin kotvan palkan:
Hl ajattet meil' selwä oppl on, El ole ran,
gustupiin ansioin,

94. Sill tost' on oppi selwä, mahdat
kanda, Karkettaisesti hedelmitä anoa, Sun
leiwistästäs etzes ustosa; Ia tehdä sanan,
kuin suo Jumala.

95. Ia käänny paastot/ itkut, mnrhet sum
rel, Armon istuimn, ustol, tangs juuret:

My,



Käy ulos leirist HZmn tygöns nyt; Kuin
kuoleman on kowan kärsinyt,

96. Lähc ulos leirist l)änoä seuratyöhän,
lyll synnin orjan olet kauwau laahan: hän
armahca, ja anda armon suli, Kost, oiki»
aan paranmircm olet tull.

ZB. Mm kuin las synnit wallitzewat aina,
Niin sinun nelos kostox enä paina; Kuin
niitten, jotk ei ole tietänet, Waan kuiteng'
pahoin itzens käyttänet.

98. Tee pc-rannus ia ala seura niitä, Kuin
suruttomasi aina elä pyytä: Ah riemlä,
riennä, HErran pelwosa, Kuin Buomiolle
ombi tulewa.

Esai. tg: 6, 7. K, 9'

Walittakat että HERrau päiwä sn juuritclft
aä, ha tule niinkuin häwitys Naikkiwaldialda»
Sentähden picH kaikki kädet lanZeman maahan,
ia kaikki ihmisten spöännt waipuman.
inästys, tusta ja kipu pitä tuleman heidän
oäällenS/ heillä pitä oleman tustan, ntlnkuin
!apsen ftnnVttäwaiseUä, pitä töistä käUt
histuman, heidän kaswbn« pitä <3IeM6N PUNaii
seN niinkuin tulen. Sillä' katzo,

päiwä n,!r kauhiafti wihaisna, julma,
na, häwittämään maata, ja

siitä teloittamaan
Oz>„disi.ta.

soi,



Toinen Wirsi.
Ysßran Duomiosta.

UX k, Ah Duomiot! jo täys:c.
v, I.

MUIoi mailina woi! Tai ääni joug En<
HAH geli yx edestoi: Vl)oi, woi, woi
?VH?T? asmvii! (*) huucapi näin,
S? näky Euroftas nyll käymän juur päin,
Kull, maan järistyxes on tuhansiin ain, Tääl
hukku tainnu

Suur järistys on, Miel suuremb kuin
seitzemän tuhanen luon; lost Ilmestys Kir-
jasa nminitan tan§; Ett lnaan järistyres
jm nw kohdastans, Kuin sMetnän tuham

WMec ja siin Se lukit on kiin.
3. Omt täsä o» suur Maanjäristys, tu»

hansin kmapi juur: Ia seitzemän ?«takin
seHainän tääl Jo tuhansin käam: mmhau»
Nm pää!: Noi woi sitä hetk«, kuin ketw».
pi näin Ain tuhansin psinZ

4, Al ajattel siis, Ettei tämä Jumalan
kosto ok" niisi Jos et sinä arwa mik' woi
st on dll', Niin on se vr kuiteng; M kym-
wensn nwl ("') Pääkaupungi liene, mm
kymmenes jäi, Sen järistys wei.

?. O järistys suur) kuin setzemän kw
eaiftst kostapi juur: Kuin liikutta paikat?aln
»Märins Myös, Kuin äkistä kukista, tari-
M työs: Zong tete kaikkiwaldias HEtra
kuin woi, Hän palkat Myös loi. ("*)

s' O
(") Ilmest. Kirj, g: 11. I,l,nest .Kili,



6. Ö,'akistys suur; Kuin yhtenä
nä tapähtu jUut/ Ia samana päiwaNä HM»
bärins käy. Niin Monet MaclN paikat: eik'
ihme tas nuy? Ett nycportoN uffoisift HUckU»
wat, waan Muut pelasteta».

7. Slll' uhkaus ka» Mel editlä Muitte>ja jos ei sitt' näy,lunr totista parannUst
et HErra säst Gin' oMakan huonet: M-
wpatt Nyt pääst On kosto kytl alkän: MUil
waroitus siin, On lapalMN niin.

8. Sijs kaamw Myös pois, Sä stlrutnm
Suomenmaa: ei Znmala sois Suti niin ko»
wa rangaistusi, älä sit luut! Jos sinä Nyt
käännyt imit sydäMMelt suUll, Gck itkut ttt
hUULöI: Niin armahta Wiel Itz Jumala pääK

Z. Jos hytjat Nyt pois SUN endiset syN»
dis ja itos, ttt wois Sun syöaMMes murs
hella aime!!' päät, Mik ijäinen kosto sit ftu»
rapi siel; Koff «MiNiN rangaistus NiiN ai»
Watt suur, Eäs rundete jUUt.
~ iQ. Jos halulla NiiN, Eas lulMäN Sä»
nasa riput juur kiin, Sen totuden kuulet
ja rakastat M, Ia ei patjatt ustoisit kor<
witla Sen totuutta seura, ja tutkit,
ja siM Ain ripuisit kijn.
n. Nijn Hsrra sun myös Am antta js

pilasta syucjiäs yös, Niistwaiwolst kuin Malt,
man lopulla käy, Koff ei epauffoisil paran-
nust näy; Ah tule siis uffoon, ja tukoitt,
nljn Gun armo saa kijn.


