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Ensimmäinen Wirsi.
Lisabonin hawlwrcsta ja mmsta

ajan merkeistä.
U) k. Ah surutöin, koffas synnistä «.

VZL h Suomen maa, ja koko Suomen

wacri: Sill sästet ollet Duomiost hirmuijest:
Kuin Lisabonis nählin maan powest.

2. Maan järistyrell, luin siel 01l alfan
niin wainominen löysi kowan palkan; Slll
saman päiwän, kuin ne duomttan.lotk ustsn
tähden siel ain wamolan;

z. Niin heräis HErra Dnomlotten tuffM,
Maa järis, nMis, ettei wartiat uffall Niit
nsi n ftngei enä pidättä, Waan pakene, kosi'
Ptlwon idätä.

....

4. Siill muurlt kaatu, torntt alas lange:
Tai wilian myrff", mrkeus siu.r sang.n,
lViistymmcnd tuhar ihmist hukutla, Ia lir-
uen nm on nututta.

5. Ah surkia mene! sill se myös wm kaa-
tu, Kuin pakene, ja aiwan pian maatu;
Kuin muurlr päälle lange paetes, Kuolemans
wastan ri«, dä kuljetes.

Ei vchM ei c.lhoist tääll säastet, El,
toisesi waldakunnast huowl päästel; Slll

Spaniast
.



11. Kuningas suur, paetes kuiteng' pääsi
Waikk' linna järis: sill täs HErra sääsi,
Mutamil paon hengm waarasta, lotk moms
puutteis kuiteng sairasta.

12. Nel' kolmattkrmmend' betke'ruato!lan,
Siell fältin lakeudcll; mual kuollan. W'an
täsä paos' wielä säästetän, Nt kuin nyt hem
gis ulos päästetän.

,z Kuningas tosin oli toises Linnas Ei
Lisadanis, chdisturen rinnas- Mult järistys
myös siellä käsitti, Ia pakewman pelwost
häkylti.

,4. Täs Lisadonis hukkui isät, äitidMie,
h4t ja waimot, nuoret pojat, neihet, Ia

A 2 - wähäi,

Spanlas yx suuri waldamiesj Nls hukkutaus ja ivaipu samas työs.
7. Waikk' pakene, niin lohko muur!st k.ia»

tu. Ennen kuin ulos pääsi: nuelä maalu
I?hdexän henge hänm huonestans, Ainoa pol-
ta pääsi lohdastans,,

8. Npt Spanial myös näky kowast käynen;
Sill he myös wainomisist omat läynen; Ia
Paawin uffon pääl niin seisomat, Ett mon<
da onnettomar saattamat.

9. Waan Lisabonis, jostapuhe läxi, Maa,
tuli, mesi, onmttomat käri: Mailma
suruttomudes, Waikk' HErran »voima pcuiha
maan powes.

io. long maa wiel säästä, uim sen mli
poltta: long culi järeä, loytän aidoin al-
da: Vliin kaikki luodut täsä tekemät, Juu»

tahdon, kostos wäkewär.



wshät lapset witlH juorusans, Pnn' imwäl»
sten pienden lasten kans.

15. Kuin arwat laitan, luhanitten keffell,
Kuolema jout» myöstin momll lestell, imeitä.
wäisill, rassaili waimoill kantz, Nyt yhdeS
waaras heidän ollesans.

16. Ei isä, äiti taida lastans autta, Waan
iläwänä menit »htem hautan; Sill aiwan
ökist kaupuug kukistui, Kaikk wahwat muu»
rit murffar murendui.

17. hulku kullat, hopiat, Myt kallit,
Ia hengen elo: Sill ei tätä sallit, Ottamaan
<nä nmän huonistans, Waan pakoon mennyt
luoston kohdastans.

18. Jos niin kuin alast, «li alamaises Eli
myös waattes ynnä ylimmsises, Kuin järi»
stys tss kungin kohta waan, Siin täyty rien»
dä jongun lurwan taan.

19. Ei hengen elo muisteta ei myös muu-
ta, Sill järistys täs pakeuemsm huula; Ia
paljon hei Zen luke salihix, Kuin ennen luu!»
lin ainan ntkchlx.

20. Nlin Jerusalem muinen häwitettin,
Kost HERran orn.o kaunan heit on etzin:
Niin Burmio tule niimein hitmuisest, Kuin
syndi talwa kauwan ilkiäst.

21. Täs runuustawat: että siitä ajäst,
Rmn Jerusalem häwittmn »najast Raikk
ihmiset ei luuremb' surteurr, Ol' nähty
»viel: o koston ar.Zarur-

-22. Kuoleman huti näky kaikil edes, Wii,
lneinen wara, Sielut rmimil kädeb: He sa»
nrnac: o «rmahd Jumala n>»r Gieluan:
niin Duonne hllmulta.

23-



23. Nimitäin', ne kuin paos jälken M-
»vät Ia wielä hengms saalihir wiewät; Sill
tuollon pelko wiel on edesa, Ia aiwan suur
hämmästus käd:sä.

24. Niin jällen jäänet tämän ylös otta,
Sen kaikkiwaldian kädest: saano totta; Sill
häiie>> Buomions näisä läytetän, ja muille
esumr'i? näytttän.

2;, Onglandin aluxer kuin olit siellä, Ia
omat myös, ajettin juur maan päälle, Niin
meren aallot täjH pauhawat, Ia monda ra-
kenust kukistamat.

26 Niin nuri kuohui ylös sywydestäns, Et
maalle syöre aldois ytimestäns, Ia kauppa-
miesten kalut hukutti, Ia Magazimc kaikN
upotti.

27 Ne kuin sitt palais paost, tänne tulit
Kaupungin ruonioill: surkjan äänen kuultt,
Huin muurein all puol kuollet waiitit; Ei aut»
ta taitan, ne kuin kuuldelit.

28 Woi ihmisi ku!n HErran. Duomioon
tangl! Se kosto on sitt humulttawa sangen:
lolt HErran woima maahan tasoitta, Ku»
ka sen «alta enä korjata?

29. Täs esimerkki koko Christikunnall On
sillen näylet monelle maakunnall, Sit enäm-
min kuin sama järistys, Tai monis paikois
tundui wäristys.

zc>. Enst portugalin koko waldakunnas;
Sancr I?bes täsä hukkui myös maakunnas,
long meren wesi ynnä upotti, Kofi järisty»
f«s aallot kuohutti.

li. Coimbra suur myis kaupimg poreu.
A» Zalb?



Zalis, On liki l i'n?uin Lisabon pr saalis
jarisiyrel: Braga willä siit, On sa«

mast wanvast paljoil kärsinyt.
32. Jo, jo l'yc kuullan, l.iist

tähteill Will Lisabonin niinkuln omill luh»
t<ill läll astima.n, ~e owat huttua! Kau<
Pungin myöskin lukistet.

33. M surkeut! ne jäänet wclkian waa»
ras Mpös ewat fyläs, kosto mones
Täs itzens sangen surtiast lewittä, Ia taloi
lältit, kopit häwlttZ.

34. Täs uusi Hcrra Spaniast jäll mistä,
Si«l! kuft laulahuoneis pltä wisti, kaik!/ ilki
taluns; klsta waldamies Si<ll järistysten on
Nyt PNMIs

35. Algarbias wHaifts myös maakunnas
Wicl PorugUin l.m«s walvaknunas, On
laristpx s mo«da cuhalta Ihmist hukkun:
kuolio surkia!

36 alus kun wie elalusta Nyt
Lisabonin, merel waoistusta tiel
niin wahwast tundemaan, Etrel Komppi
auta liikkumaan.

37. Sitt Spanias on toivat järistyret,
Pääkaupungis za mual waristyxet: Sen Ku»
ningas moös pelwost pakene, Ia nyt Pää»
kaupung'bin turmanne.

38. iLscnrialist Mcidritihin riendä, Ia
mäki kylläst «tzi lakia nienda; Waan howin
hämmslstyxist kauhiast, Seisahta teldoin, toi-seen aamuun ast.

39. Madritis Papit altarilda juore, Ksst'
Kirkko halke, mahan syöre, Nyt

tiwi-



42. Säästetyt läs nyi jo myös kunnian an-
da Jumala!, toiset aamul: uhri kandi Kii»

s, weisinn kirlos wirst se, O lamal si,
nua me kiirämme;

43. Eu sääsielur wiel tulit kolvisi waiwoistfMaan järistyren hirmuisemmzst lwvoM,

ran pelko läsä mielistyi.
44,

Scwillän kaupui.g liikm wäVistyxes,la lnik.
kein tallin Duomio Kir'ko wiel, Kuin j)sr-
bar löptlin, «ns sitl;

4;. Niin liikutetun tuinnl p.ldistuM, Utt
torin rcpejs aukl halk«muxill, Ia kirkon kay»
mlieil siu, lyheclin, Vx toinen kirkko myös
slel suljetti».

46. Huoneita kaatuis, Rahdexan
henge, ynnä hukkuis muucamil),:. tpn-
gtt Rauwennlin huomin alla kannettin, Ia
usiat kadut kiini suljettin.

4?. Yx laupung Cadix tunde järistyren.
la, huomin woimallisen liikuturm, Kalke'

A 4 s"'

kiwiristin ylhäld pudotta, Ia kari lasta mur»
ftp mur nda.

40 Kaikk pakenewat, sillä huonet hääly
Pääkuipungs, waikk wäki witlä sääly: Jos
lasten pääl zäs Duomio aljetan, Niin uhka»
U),el muut p;lastecan.

41. Al> m kä juoru, pako, näisä kuullan,
Kull>g' lxumnäsiyres yhteni mllan! O
HEnan n'i,-i!na kuin näin peljättä, Waitt'
suurist macnoist unat stliltä.



ftirst «vapisemat nurkinens, Ihmiset katzele»
wat eledens.

48- El tiedä, luule pyoryttäwän päätä,
W toisen päälle katzele: eik tietä, Ett iso
waara edes seiso siin, Sentähden huoneit lii»
kuttapi niin.

49. Sitt meri paisui aiwan ylda kM,
Kaupungin muurisi mursi sata jyldä; Raxcoi-
statymmend henge uppoi fiel, Ia Kirkot a.
smtomix halke wiel.

50. Ia sui.remb' wara nähun muusa vn-
penikulman tten meri aukais, Ia

kaikft monet pojes »virta wei'/ Siin sara
henZe meren aidoin jäi.

§'i. Täs ftifthd' nyt ja katzel, kuiuga suo»
M Täs tuli, maa ja wesi, kosta ruostu Mail»
ma snnnis, kosior hirmuistr; Ia Duomion
merkkli muista wiinuiser.

53, Maan järistys on itzeDuomion merk-
Mutt siinä wiel on aika «nämd tärkki;

meren aallot pauha tuuleta, Kuka sill
uffoi pauhtna.
-ong Wapahtaja lEsus ilmoitt<ivi,

KU Buomion merkkei mones selitiäpi: Me.
ei ja allor pitä pauhaman Ia tairvan rvoi»
znat nikurettaman. (**)

54 lotk ei not usko kosta näitä kuulu,
Ge seura oman lihans turha luuloo: O JK-
.„ merkkei tunnosa, Ett sinun kftnstasitzens walmista.

55 Jos ajan »nerkkeist tahdot otta waa-
ri Jumalan Sanas: HEnan armon kaari

Sull"

C) Matth. 24: 7. ("-) tue. 21: 25/ -e, '



Sull koitta, silloia usso kiruhta, EttT woisit
waiwois Sielus pelasta.

56. Sill kansan ahdistus kansi wielä rien,
dä Kuin HENra mnstax auringon myös
käändä: «Bcrs päiwää tied: tänäpän walmi-sm, -Huoininen päiwä rohci kauhista.

5?- Sill sentan on Chrissikund liikutettu,
Nim mones paikas ynnä järistetw: Ecr tu»
tin mahdais mertir harvalta Ia paran-
nuxen näräns ojenda.

58. Tai järistys Lybekis jaDicmavsis Ia
muila paikois, meren, wirtan warsis,
Hollsteinis j,i Lemplinis ynnä kans, On
nähty wes»« heidän kuohujians.

59- Niinkuin oli miel Mailandis
Alusten waarar merel myös Hollandis. Me>
rel ja maal tai merkki hirmuilla, Sill meri
pauha ilman ruleta.

6c>. Saran maan wirrois liikku weft kästf,
Nleseris, Elbes erinomaisesti Knglandin
haminoisa liikui myös, I)orcs,nmis ombi
wesi sanns työs.

61. Sardinias wiel saman päiwän luodois
Ia Corsicas on meri oudos muodos Myös
kuohunut, ja wirrat paisunet; Kuing moms
maas on wesi liikunet.

62. Yhdexän päiwsä jälken Pyhä mi«sten,
Wiel monet paikat ulkomaalla piestä», Maatt
järistyrel: en woi mmitts Niin usioi paikoi,
tuin siel järise.

sz. Gchasshausen, Bern ja Basel tä«
m6n lunde, Mond muutta paikka;- M siin

A 5 niin



niin tmdun 01l syndinen, kuin näitä tapah.
lu: K'tz' HErran M kaikkiin ulottu.

64 Näis huonet muutamat on turmeldunet;
Ia nuiutamat mpös wedet likshtunet/ Ia
monda kylää, on nielä meden all, Po wlr-
rcm luon. kuin nosn' on korkial

5;. Sitl ainoastans vhdes huones hu?ku
V7el roistakylnmend henge meteen nukku: Etks
syndinen näe aiwoi l)trmuisi, Endisten st)n,
dein kcstawli?

66, Ruomin ko.upnng, kusa Pami
istu, On merku' myös nyc HErran tulen li.
si.ni Samasa kuusa: walkji-i maahan lpö Tai»
m'st ja pol n. wai?k on pimiä «iö-

-67. Mkoisen mli täst tek?: Niin
hiljain ,mul, wailk ci hukut wsle: O
mäincn suuri I''nmla, Kuin Purlou ällin
enslst »varoitta, l",

68, Slll maikka kahdes paikas t,uli sytty,
<Pr klostcr kuiteng wahingoKon kpity. P.'loi.

.l,en boivi nielä säästitän, Ia wähäl
grlla pä^sielän.

69. Islandis on mvös maalla taloi huk-
kun, sl)ryl cni-en maikk ei lhmist
kllN: Niin Christlkui on jo liikulet, Ia
HErran hirmuilet.

70. W>cl wiimein edesmennes Tammikuu»
sa. Ferraras ja Italiaisten maasa, Maanjä-
ristys niin wahwast pudisti, Ett kellot kläp'
pämähän liikutti.

, ...

71, Se yöllä tapaht, wäkl hämmästypt,
ulos Kaupungista riendäntpi. Frankri.

kis
llmest. Kirj. 17: 5.



kis on myös wuortt kukisteld', Waipunet a»
,as niinkuin'maan tasall.

72. Koff' Holandls on paasto päiwi pi.
det, Maan järstnrlst jona tas pitko edätt;
Niin saman aamun järistyistä, Mo»d' paik-
ka liikui waristyrestä.

73. Ia yhoes paikas niin ett mäki riensi,
Za huolieist ulos, muutamat mpös hiensi,
Ellei se silloin valion tunounut, Kuitengin
monis paikois liikkunut.

74. Täs Spanian mpös HTrra jäll Hol»
Sen lväkewämmän jarlstyxen wandes

On ammas, ja pact täyty niin, Ect tuli-
stuwan pelkäis huone! siin.

75. Jo ulkon Christikuimast myös on kunl»
tm AlZierii! kaupung, kuinon wah,var !uul.
tu, Aln saman pcilwän on myös jachtet,
Sui-r osa hukkun kosto julistet.

76. Ett elatusta laina Ia
Cdristin fanglt alaspazna; Niin salwa
HErran raula-nitza Kus' pakanat
on piunyden työsi

77. Pakainain Kcupunqtt tas la»
Fcy ia Marocco, pernan ia Tanger,

Salee, Miqveney: Maa myös auteni
nonda tuhat nie si ihmisi.

78. El kmttiig kalktt phtälläisest kaatui,
Sill eritäisin sanomat on saatun: Fey eninesa hukkui, musersi, Kolm' tuhat ihmist ruo-
niois löyttäwi.

79. Maroccc» myös suremman osan mi»
stais, Waan tapetuist ei ol' wihl lista:,

(") Kirj. »6: 19. Kah,



Kahdexa» penikulm' field Arablr, Maan au»
kemist hukuit wielä silr.

Ba. fHstlUngi myös katois, josa oli
tViis cuhar sotannest kmn siellä kuoli Rnus
tuhar rytiari myös ymbärins, lotk siinä olit
lyönet leirihias.

B', Se suur Miqveney erittäisin alwan
On kaikki hukkun, järisiMN waiwan Nelj'
tuhar hukkui Morjanilaist, Rahdexan ru<
har ynnä ludalaist,

82. N?iiscoistakynlmen sataa sota wäk«
Myös yhdcs aukemises kuollons näke.
wuorm myös on kesteld haljennut, Ia paljon
wettä siitä kuohunut.

83. Näis piNkkakunnis järistvxtt kuullan,
Ia maan alaiset jyrinät, ioist tullan Wiel
aina hämmHstyrin, asujat Tas pelwos ela 11,
man lakkamat.

84- Wiel luotot on kuin ei nyt enä löyttä:
hukuit jo, niin se kaM kyllä näyttä, Elt

nämät merkit loppun ilmoitta, Kuin hukkumi»
sts kohta mailmaa.

85. Mut aiwan kauwas minä olen kulken,
Ia liki < merkit wielä ulos sulken: Ei ole
Ruohin maa myös merkitä, Et HTrra päi.
wäns el nyt wiiwytä-

-86. Sill Ruotzin maas jo nedtt saman päl<
wän Ain mones pmkas nshtin ylös käyivän:
Falunin tykö» wennersborisft ja Alingsosin
tykön woimasa.

8?. Wiel Turun joes tunnustat)!' on
nähty; Waikk HErra säWn on wiel tänH

(«) Ilmest Kirj, 16: 20. «hton:



,ytom Ah Sielu, Sielu kuileng tarwahda
ja san? myös: Jumal armahda!

83. Tee parannus. lEsuren tpZö riennä,
Tul oikial tiel, kuin auwtchen wiene; Al'
wiiwyttel; sill loppu lahem, Maan järistysten
merkit «näne.

89. les Jumala on sinun mielä säästän
Ia ulkomaat myös asuwilas päästän. Ettei
siel yhtän Heistä Hukkunet, Kuin Ruolzin
maast sinn olit joutunet.

90. Niin ajatteli ei tämä ilman syytä Ol'
tapahtun; sill HErra ensin pyytä Niit kosta
luin on Portto» holhontt. Ia uffon tähden
mdnda poltanet.

91. Sentähden HErra wkl nyt muita
Mä: Kuin ei niin kauwas kättä
Mut kossa wuoro ksändy niitten pääl, Kuin
Man uffon turmelewat tääl;

92. Niin whti HErran kosio lulla snurex;
Gil! kaikes maas on tullut palM jucncx Dx
uffotoin, Ia suur suruttomus, Ia synnin wal,
da, msnes paalumus.

9?. Ann järistuxen tmmosas stis alka, Etl's
mättäisit täs synnin to»van palkan: Zll' ajat-
ti! m«i!' selwä oppi on, Ei ole rangaistarnn
ansioin.

34 Sill koff' on oppi selwä, mahdat kan°
da. Kal.kertaisesti hedelmtlä lNlda, Sun lu»
wistästäs edes ustosa; Ia tehdä sanan, kuinsuo Jumala.

95. Ia käänny paasto!, itku! murhe! suu»
«!/ Armon istuimen, ustol, lange mureb:



M) ulos leirist hänen tygöns nyt; Kuin
kuoleman on kowan kärsinyt?

96 L-ht ulos leirist händä seurannhan,
kB synnin orjan olet kamvän laahan- hän
armahm, ja anda armon sull, Kost' oikiaan
parannule.n olet tull.

Z?, Mut kuin täs synnit wallitzewat aina,
Niin sinun tictos kostor enä paina; Kuin
niitten, jotk' ei ole tietänet/ Waan kulteng'
pakoin itzlns käyttänet,

98. Te parannus ja älä seura, niitä, Kuin
suruttomasi aina el > pyytä, AK riennä, rien.
nä, .)Ervan pelwosa, Kuin Duomiolle ombi
tulewa

Esai. 73: e, 7,8/ 9.

Walittakat että -HlLXran päiwa on juuri lasn«,
hän tule niinkuin Raikki waldialda. Sen»
tähden pitä kaikki lädet langeman maahan, ja taik»
ki ihmisten sydämet walpuman. sämmästyg, m<
fia ja kipu pit» tuleman heidän päällens: bcilla
pitä oleman tuskan, niinkuin lapsen ftnnyttawai,
sclla, yhden pitä toista kauhistuman, heidän t'a<
swons pitä oleman punaisen niinkin!! tulen. Sil-
lä kano, päiroä tule kauhiasti wihaisna,

julmana, häwittämöän maaca, ja siitä
telottamaan Syndists.

Toi.



Toinen Wirsi.
HERrml Duowiosta.

W. k. Ah Dnomiot! jos. täys ic.
V, l.

mallma woil Tai ääni jong En-
//» sseli yx edestoi: woi, woi woi

man asnwii! (") huucapi näin,
St näky Europas nyt käomän ,uur päin,
Kuin maa» lärjstMs on tuhansiin ain, Tääl
hukku tainn'.
.

2. Suur järistys on, Wiel suureml' kuin
seitzemän tuhanen lost ilmestus Kir-
jasa l!>a!nitan kansi; E.c maan järistyres jäi
niin kohdastans, kuin s<itzcmän tuhatta uime
ja siin Se lukit on kiin.

z, Mutt täsä oli suur Maanjäristy, tu-
hansin katapi junr. Ia seitzemän kertakin
seltzämän tääl Jo tuhansin kaalu: ia tuhan»
n«n pääl: Woi woi sitä hetk«, kuin ker opi
näin, Ilm tuhansin päin!

4. Ai ajattel siis, Ettei tämä Jumalan
kosto 0K" niis: Jos ,t sinä arwa mik' woi se
on oll', Niin on se vr kuiteng; ios kymmenen
tuol ("") Pääkaupungi liene, niin kymmenes
jät, Sen järistys wei.

5, O järiftys suur! kuin seitzemän kertai.
s<st kostapi juur: tuin tikutta paikat ain mn,
bärins myös, Kuin äkisiä kurista,
Jong tele kaikkiwaldias HErra kuin woi.
Hän paikat mpös loi. <.**')

6, O
(") Ilmest. Kir). 8: 13. llmesi. Kirj. 17:14. Kirj. 14: 7.



6. O järistys suur! Kuin yhtenä päiwänä
iapahm juur, Ia samana päiwänä ymbärins
käy. Niin monet maan paikat: eik' ihme täs
näy? Elt nyt porton uskoisist hukkumat, waan
Muut pllastetan.

7. Sill' uhkaus käy W!el edellä muille,
ja jos ei sitt' näy, Juur tolista parannust ei
HErra sääst Sitt omakan huonet: Guropan
nyt pääst On kosto kpll alkan: muil waroitus
sii», On tapahtun niin.

8. Siis käänny myös pois, Sä suruinen
Suomenmaa: ei Jumala sois Sull niin ko>
wa ranaaistust, älä sit luul! Jos sinä nyt
käännyt juur sydammel suull,' Sek itkul et
huudol: Niin armahda wi«l Itz Jumala päsl.

9 Jos hyljat nyt pois Sun endiset syndis
ja ilos, «tt wois Sun sydames murhetta a-
jattell' pääl, Mik ijäinen kosto sit seurapi
siel; Koff ajainen rangaistus niin aiwan
suur, Täs rundele juur.

iQ. Jos halulla niin, Täs Jumalan Sa.
naja ripm juur kiin, Sen kuulet ja
rakastat ain, Za ei paljaill ustoisil koc.llla
wain, Sen totuutta seura, ja tutkit, ja siin
Ain rippuisit kiin.
n. Niin HErra sun myös'Ain auttaja

pelasta syngiäs yös, Niin waiwoist kuin mail>
man lopulla käy, Koff ei epäuskoisit paran»
nust näy; Ah m!« siis ustoon, ja rukoile,
niin Sun armo saa kiin.


