Siitä

Hirmuisesta

ja

Surkmsta

MaanjänMestä/

Ltsabontn
Päakattpunglsa

PottuZaKn

Snuresa

Waldakuttttasai

walkmtt ja wetzen
Kaupungi hukkuis, että
.kuudennes olas hetlee, muurit ja tornit maa<
ja ivitsikymmcndä Tuhctttci
han langesit,z
sängen
surkiasti kuvletettln :c.^
Ihmistä
MaänjarijWen,
lautta, niin

äkistä

>

Wilmiis PiHäm miesten Mwänä eli
t p. Marras kuusa 1755.
Vnnö muitten.

Ajan merkkein kanssa,
Kuin samoina aikoina tapahtui! molttsa Wal<
_

dakannafa:c.

Gen svndnm mailman tvaroitutert
j<i
plöskeboituren kukönpandll» la tewällH
herätMn
lahdesa wirresH

prämin anneltu,
Wuonna 175H.
Pftlm. 46:

Luldat ja katzotar -HErratt tekojck, j«Zt<i
lNaan päällä senkaldaistr häwirMt rek^
PrändiF

Wusnnit l8«H<

Ensimmäinen Wirsi.

Lisnbonin
rv.

häwltpxestä ia muistg
ajan merkeistä.

k. Ach surutöin,

kcstas

h Suomen maa,

ja

synnistä

ic^,

koko Suomen

Saari, Nyt ota armon ajast wis»
waari: Sill fHstet olet Duonuost hirmuisesti
Kuin Lisaboms nähtin maan powest.
2< Maan järistyrell, kUin siel oli alkan
niin wainominen löysi kowan palkan; Sill
saman päiwän, kuin ne duomitan, lotkuston

tshden siel ain wawotan;
g. Niin heräis HErra DuomiotKn' tustall,
,

Maa järis, wapjs, ettei wartiat uffall Nii»
ujkon fangtl «nä pidättä, Waan pakene, koj?
pelwon idätts.
4. Siell muurit kaam, tormt alas lange:

suur

sangen,
Miiskymmend tuhac ihnnst hututta, Ia ter»
wen kiwirounion nukutta.
5. Ah surkia meno! sill se myös wiel kaa,

Tai wihan

myrffy, surkeus

tu, Kuin pakene, ja aiwan pian maatu;
Kuin muurit päälle lange paetes, Kuolemans
wsstan riendä kuljetes.
s. Ei ylhäisi ei alhaisi tääll Mstet, Ek
Wsest Dalhakunnast. Mm Mstit; Slllj

DpaniaG

>

Spaniast pr suuri waldänms, !TäF lhuM'
kans ja waipu zsainas tyD.
7. Waikk' pätene, niin lohko muurisi kaa<tu, Ennin kuin' ulos pääsi: wielä maatu
Mdexän henge hänen huönestans, Ainoa poi»
ta pääsi kohdastans.
8. Nyt Spqnial myös näky komast käynenj
Sill he myös'mainomisist'omat täynen; Ia
Paawinuston pääl niin seisomat, Ett mon<
da onnetwmax saattamat.
9. Waan Lisaboms, josta puhe !sxl,Maa>
luli,! mesi, onnettomat, räri: Mailma maka
suruttomudes, WM'
moimapauha

maan

pomes.'
Io,!g niaa

wiel säästä, niin sen tuli
poltta: Isng tuli jäträ, löyrän «Idoin al»
da: Niin kaiM luodut rM rckewät, lulw
HKRran tahdon, kostos wckkewät.
n. Kuningas suur, paetts t'uiteng'j pääsi,'
Waitt' linna Ms. M täs HTrra Msi,'
Mutamil paon hengen maarasta, lochmoms
puutteis kuiteng sairasta.
i2. Nel'kölmattkymmtnd helke ruat
Siell fältin lakeudell; mual kuollan, Waan
tssä paos wielä säästetän, Neukuin nyt t)MZis ulos Mstetän-13. Kuningas tosin oli toises Linnas, EiLisabönis, ahdisturen. rinnas: Mutt järistps
lnyös siellä käsitti, Za pakeneman pelwo-IT.
10.

MM.

'4- Täs Lisabonis hukkui isät, aitit, Mles
h<t, ja zwaimvt,Z; nuoreh pojat,, neitzet, Zck

MM

lapset wielä juorusans, Vnn' imewätpienden
lasten kans.
sten
Kuin
arwat taitan, tuhanitten keffell,
15.
Kuolema joulu myöffjn monel lestell, imettä»
wöisill, rastail! waimoill tanst, Nyt yhdes
lvaaras heidän ollesans.
,6. Ei isä, äiti taitan lastans autta, Waan
«läwäna menit yhteen hautan; Sill aiwan
äkist kaupung kukistui/ Kaikk wahwat muurit murffax murendui.
»7. Täs huttu kullat, hopiat, pärlyt tallit,
Ottamaan
Ia hengen «lo: Sill ei tätä sallit,
«nä mitan huonistans, Waan pakoon nennyt'

juoston kohdastans.
iz. Jos niin kuin alast, «li alamaises Eli
myös waattes ynnä ylimmäises, Kuin järi»!
siys täs kungin kohta waan, Siin täyty rien»
dä jonguir turwan taan.
19. Ei Hengen elo wuisiet, ei myös muu»
ta, Sill järistys täs pakenemaan huuta; I<l
paljon hengen luke salihix, Kuin ennen luul«
tin aiwan rikkc-hip
20. Niin Jerusalem muinen hswitetin,
Kost HERran armo kauwan heit on etzin:!
Riin Duomio tule wiimein hirmuisesi, Kuin
fyndi kaswa kauwan Ukiäst
21.

Ruin

Läs tunnustawar:

Jerusalem häwicettin
o koston angarut.
näky

stirä ajast,

majast Raikk

ihmiset ei suuremb' surteutt, Ol' nähty

»viel:

kaikil <d<s, Wii23. Kuoleman heM
meinen wara, Sielul ruumil kädes' He sanomat: o armahd Jumala nyc Sieluani

Oiin Duomio hirmutta.

55,

sz.

Nimitäin', m kuin vaos jälken! jää'
Mät Ia wielä hengens saalihir wiewät; Gill

kuollen pelko wiel on edesä, Ia aiwan, suur
hämmästys kädesä.
24. Niin jälken jäänet tsmsn ylös otta.
Sen kaikkiwaidian kädest: sano totta; Sill
hänen Duomions näisä tävtetän, ja muilla

«simerkir näytetän.
25. Anglandin aluxec kuin olit siellä, Ia

omat myös, ajettin juur maan päälle, Niin
meren aallot täsH pauhawat/ Ia monda ra»

kenust kukistamat.

26. Niin meri kuohui ylös sywpdestäns, Et
maalle syöre aldois ytimestäns, Ia kauppa»
miesten kalut hukutti, Ia Mftgazinir laitti
upotti.
27. Ne kuin sitt palais paost, tänne. tulit
Kaupungin ruonioill: surkian äänen kuulit,
Kuin muurein all puol ku llet waM; Eiaut,

ta taitan, ne kuin kuuldelit.
28. Woi ihmifi tuli, HErran Duomioon
lange! Se kosto on sitt hirmuittäwa sangen:
lotk HErran woima maahan tasoitta, Kuka sen taita enä korjata?
23. Täs esimlrkki koko Christikunnall O"
sN«n näytet monelle maakunimll, Sit «näm«
min kuin sama järistys, Tai monis paikois
tundui wärisiys.
30. Enst porruFallN koko waldakunms;
Sancr Z?bes. täsH hukkui myös maakunnas,
>

long meren mesi ynnä upotti, Koff järistypes aallot kuohutti.
psrtu»
Zl. Coimbra suur/ myös

A

2

3«fi'

Zalis, On liki niinkuin Lisabon yx saalis
Maan järisiyxel: Bpaga wieläfftt, On saznast waiwast p^aljon,kärsinyt.
32. Jo, jo nyt kuullan, niist kuin menit
iahM Wizl Lisabonin niinkuin omill läh«
teill JM osumaan,- ne owat hukkunet, Kau-

pungin tähtet myöskin kukistet.
3,3. Ah surkeut! ne jäänet walkian waa»,
ras Myös owctt kyläs, kosto moiies haaras,,

Ms itzens sangm fupkiast lewlttä,. Ia talot
tällit, kopit bnwitta.
34. Täs uusi Herra Spaniast jäll mistä,
pila wlsti, kaikk liki
Siel kufa
kaluns; koffa tpaldamics Sieil järistustm
yn nyt y,tim?s.
35> Algavbias wZhäifeZ myös maakunnas
Wlel Portugalin

jaristMs, mouda

kuollo surkial

36. Englanhin

,Vmas-

,waldakm>nas, On

tuhatta Ihnust hukkun:
alus kuio wie elatusta

Ljsabomn, merel wapiftustn Myös joum! tiel
,nm
puta

wahwast tul'.dAnaa-1,, Ettei

liikkuMan.

Kömpastb

37. Sitt Spa/iias on kownt järistpxet,
WÄaupuiWs M uiual wäristUett Sm 'Ku-!
yinMs myöZ
pakene, Ia

faupuilgihinH turmanne.

Kscurialist Madritihin riendä, M
kMstehi lakia merchä; Waan howm
kauhigst, Seisahmt eldoin,tot«
hen aammnl ast.
39, Madzirift Pavll altarilda juoxs,Kolk'
Kjrkko Ms, .halke,, maahan syöxe, Nyt,
kiwh
mäki

kiwiristln ylhsld

pudotta,
murendck.
50. Kaitt pakenemat,

ssax

Ia kaxl lasta mur<

sillä huonet hääly,
waikk wäki wielä My: Jos

lasten pääl täs Duomio aljetan, Niin uhka,

Ml

muut pelastetan.
4«. Ah mikä juoxu, pako, nW kuullan,
Kuing' suures hämmäftyxcs yhteen tullan! O>
HErran woima kuin näin"peljattä, Waikk'

suurist waaroist usiat ftlitts.
42. Säästetyt täs nyt jo myös kunnian an«
da Jumalat/ toifel aamut: uhri kmwa Kii»
toxes, weifam kzrkos wlrst se, O Imnsl si«ua ,ne kiitämme;
43. Ett säästestpx wiel wlit kowist
Maan järistyxen hirmuisemmist aiwoist, Ku»
ningan Kästyst tämä tapahdui, Niin Herran pelko M miMyt.
44.' Wiel saums waldakuunas, jäxistypes
Sewillän kaupung liikui
la kaikkein tallin Bliomio Kirkko wiel, Kuln par<
hax löyttin, myöskin täris siel;
45. Niin Mutettin tuimil pudistlM,'! W
repeis auki halkemuM, .Ia kipkou kuminen sitn lph-.ttin, M toinen kirtto myös

siel

suljettin.'

46. Huoneita kaatuls, Rahdin
henge, Täs ynns hulkuis muutamchin
get Nauwmmin huonein alle
«siat kadut Mm sulje,lin.z
kaupung Cadix wnde
47.

la.hwlMn woimalliftn
A4

'

tyn,°

la

Katkk'
A«

seinät

wapijewk» nurkinens,

Ihmiset katzele»

lM «tehens.
48. Ei tiedä, luule pyörpttäwän päätä,
Vx toisen päälle katzele: eik tietä, Ett iso
waara eyes seiso siin, Sentähden huoneit lii»

kuttapi niin.
4Z. Sltt meri paisui aiwan yldä kyllä,
Kaupung'!! muurist mursi satq spldä; Raxroihe,W uppoi si?l, Aa Kirkot asuttomix halke wiel.
a. Ia
b' wara nähtin. njuusa pai»
penikulman
toen meri aukajs Ia
kas, Juin
kajkki huonet pojes wirta wei, Wiin
henFe meren aldoin j^i.
51. Täs seisahd' nyt ja kahel, kuinga suo?
siu Uäs tuli, ;nga jä west, koska ruostu Mail»
ma svnnis, kojsor hirmuisex; Ia Duomioss
merkkei muista wiimeiH.
52. Maan järjstps on HsDuolmon°merk«,
ki
Mult siinä wiel on aika euämb tärkki;
Ett meren aallot paM luuseta, Kuka sill
pmodoll uffoi pauhina.
53 long Wapahtaja lEsus ilmoittapi,
Koff Dlwmion merkkei mones felittäpi: MeZ,
pi sfi allot pirä pquhaman
tairvan woi<."')
liikucettaman.
fnac
54. lolt ei nyt uffo kosta Mitä kuulu,
Se seura oman lihans turha luuloo: OI!L«
stl annq merkkei tWnosa, Ett sinun tantzaZ
ittens wetllyistg.

suurem

sara.

-

Jos Mn znerkkeist tahdot otta waaB lumMn Ganas: HErran armon kaari
.

55-

MM> 24- ?<

Luc.

21: ?s,

26.

SM

,

Sull koitta, silloin usto kiruhta, sttls »voisit
waiwois Tielus pelasta.
56. Sill kansan ahdistus kantz wielä rien»
dä- Kuin HERrg mustax auringon myös
käändä: Gtw päiwää cied; tänäpän walmi>
sta, -Huominen päiwä tohci kauhista.
57. Sill sentän on Wrjstikund lilknttttu,

mones pallas ynnä järistittu: Grr tu»
mahdstjs
merkir hap?aifa Ia paran*
fin
nuxen ciäräns ojenda.
58. Taj järistys Lybekis ja Dirmarsis Ia
muisa paikojs, meren, wirtain warsis,
-Hollsteinis ja Templinis ynnä kflns, On
Niin

wesis heipän kuohuisanZ.
Niinkuin se merkki oli wiel Ntailgndiy
Alusten waaM- jnepel myös Hollandis, Meret ja maal tai merkki hlMuilta, Sill merj
pauha ilman tuuleta.
6o Saran maan wirrois liikkn mesi Wi,
erinomaisesti Gnglandin
N>Hris,
myös, porrsmnris ymb!
siikui
haminoisa
nähty
59.

wesi

samas työs.

61. Sardiniqy

wiel

saman

Ia Corsica?/ on meri pydos
kuohunut, ja wirpat paisunet;
, maqs on we.si liikunet.
§2.

päiwHn luobols
muodos Myhs
Kr,ing mones

jälken Pyhä miesten,

Phderän

Mel monet paikat ulkomaalla piestän, Kaan
säristorel; en woi nimM Niin ufm P>Mj,
fuin siel järise.
63. Schasshaufen. Bern ja Vaftl G
jM lundt, Mond muutta pajtrg; W siis
A

;

.

.

,

n»'

z

nN« MtzM 01l syndinen, kuin nsitä tapah>
itll Kch'' HErran kasi kaikkiin uloiw.
sH Mis huonet muutalNat on turmeldunet;
myös wedet tikahtunet, Ia
Ia MMMmat
kylää, on wiela nxden all, Po wir»
M lusn, kuin no sn' on kottial.
s§ Oiet ainoastans yhdes huones hukku?
NeltsistakMNimd
henZewetse» nukku:Etks
syjitzlttin Ms alivoi hiMlulsi, Endistcn syn»
hiin Mdin kostawii?
M, Wiil Ruomm kaupung, kufa Paim
jstll, On merkit myös nyt HErran tulen li-,
Mn Oamasn kuusa.- walkia maahan lpö Tai»
KMst ja Ptzlm, waiM ou pimiä yö.
s7. Moisen tuli tämän tösä teke: Nii»
hzljain syHl, waikk ei hukut Mke: O kärstwsilun suuri Jumala, Kuin Porton MW
ensist wäwitta. (")
sA Sill wMka kchdts patkas tuli Wp>'

klosw kuittng wahingohön kytty.
Pe
iieN
wklä säästetän,

Yp

Ia wähä! wahins§. Islandis on myös maMa taloi huk<
AiN, Jo snxyl ennen waikt! ep thMlst Mlk«
kun: Niin Christikunda on, jo liikutet, Ia
HErran ichkauxel
hirmmtet.
784 M«l wiimliy eyesmennss ZnmnM««
howt

'

~<

sK,, Ferwras ja Italiaisten maasa, Maanja>
«istvs niin wahwast pudisti, Ett k,llot kläp,

pämähsn lilMti.

Mä tapahe,, wäki hämmästypi.,
Kaupungista
riendänKpi. Frankri»,
ulos

7n Ss

On

.

kis

kis on myös wuoret kickisteld', Waipunet a»
ias niinkuin maan tasM.
72. Koff' Holandis on paasto päim pidet, Maan järistyxist jong täs pelto edätt;
Mim saman aamun järiftpristä, Mond'paiki
ka liikui wäristyrestH.
73- Ia yhdes paikas niin ett mäki penst,
Za huoneist ulos, muutamat myös hiensj,
Ettei se Noin paljon tundunut,
monis paikois liikkunut.
74. Täs Spanian myös HEna M Hol<
landis, Sen wäkewämmän järistyren wandes
On afumas, ja paet täyty niin, Ett kukistuwan pelkäis huonet siin.
,

75. Jo ulkon Ehristikunnast myhs on kuultu: AtZierin kaupung, kuin on wahwax luul»
tu, Ain saman päiwän on myös järifttt,
Suur osa hukkuu, kosto julistet.
76, Ett ryöwönuM elatusta laina IG
tzhristin fangit orjar alaspaina; Niin salwa
HErran rauta »witzH myös, Kus' pakanat
on pimeyden tpbs,
7?. Pakmnam Kaupungit täs suckiast lan'
ge (") FO ja Marocco, Teruan ja Ta.Wr,
Salee, Miqvemh: Maa, myys aukeni Icz

mönda tuhat nieisi ihmili. >,
78, El tuiteng kaikki phMWst kaatua,
Sill «yltäisin sanomat on saat un: Ktz enin
ysa hukkui, musersi, Kolm' tuhat ihnM

,niois lövttäwi.

79. Marocco myös
Ms, Waan lapetuist
(°) Ilmesi. Mj. lb: 19,
'

faremman
«i op.z

lm<
osan lista;

nM

Katz'

Kahdemn penirulm' sleld Arabjr, Maan au»
kennst bukuit wielä sitt'.
Bv. Hr fästningi myis kaKj', josa oli
N?iis ruhar sotamiest kuin siellä kuoli Ruus
ful)gr rpttäri myös pmbärins, lotk siinä olit
lyönet liiplhins.
Zi Se suur NAqvmeh erittäisin aiwan>
ftz kaikki hukkun, jönstmen waiwan
puhsr hukkui Morjanilaist, Aahdex«n ru<
,h«r vnnä ludalaist.
82. Wiwcoistsskpmmend sata« sota wäkee
py3es auteunles' kuollons näke. st'ar
»vuorta myös on teskeld haljennut, Ia paljon
Mttä sjitä kuohunut.
BZ. Ms paittakunnis Mstyret kuullan,
maan alaiset jyrinät, joist tulla-n Wiel
Za
oing häminästyrtn, ftsi-liat Täs Pelwos elä il<

zmn

lakko.,nat>
Wlel luotot on kuin ei nyt «nä löyttä:
(p) huNut jo, min se kaltt kyllä näyttä, Ett
nämät merkit lopun ilmoitta, Kuin huttumi»

sis kohta mailmaa.

««»»

»

»

«

minä olen kulken.
liki
»merkit
wielä
>n!os
sulken: Ei oli
Ia
merkitä,
maa
Ms
Et HCrra väiRmhi»lei npt miwyts.
lvanZ
86. M Ruotzln maas jo nxdet saman päi»
»rän An mones paikas nähtin ylös käywän:
8;. Mut

Falunin

aiwyn

tytön Wnmephborisg ja AlmZsosin
tpkön wolmaft.
8?» Wiel Turun joes tunnustähl' on
nshty; Wnkk HErea säästän on wiel tänä
ehtonl
(*) Imst. Kitj. 16: 20.

Sielu kull«n< tarwahda
Mn! Ah Sielu,
ja sano myös! lp Jumal armahda!

Tee parannus, lEfuf?,, tygö nennH,
tiel, kuin auttUedtl, wi«m; Hi'
oikial
Tul
Mwuttel; sill loppu kähene, Maan järistysten
88-

merkit enäne.

89. Jos Jumala mi sinun wietä säästän
Ia ulkomaa! myös asuwitas päästän Ettei
si<! Man heisiä hukkunet, Kuin Ruotzin
inaast linn olit joutunet.
Zo, Niin ajatte!: ei tämä ilman wyiä Ol"
topahtun; sill HEna ensin vyhtä 'N«it kosia
luin on Pcrttoo holhonet, Ia ujkon tähden
monda poUanet.
9i. Sentähden HTrrra wiel not muitif
jäitä: Kuin ei niin kamvas ojendanet
Mut kosta wuoro käänd?' niitten Mi, Kuin
«ikian uston turmelemat Ml;
92. Niin tohti HErrZn ?esto tulla suurex;
Sill kaikes maas on tullut pahax juonkx Px
uffotoin, Ia suur luruttonms,la synnin wul.
/

mones paatumus.
93. Ann järistyjen lunnosas stis Ma, Ett's
waltäisit tas spnnin kowan palkan: Al' ajat«
M meil' felwä oppi on, Ei cle rangaistukin
ansioin.
94. Sill kost' on oppi Uwä, mahdat kan«
da, Kaxkertaisesti hedelmitH anda, Gun leida,

Ia tehdä sanan, kuin
Ia käänny paastol, itkut murhe! suu,

wWstäs

suo

edes uffosa;

Jumala.

9;.

rel, Armon istuimeg, uffol, la»ge juuret:
Käy«

My ulos leirisi hänen tpgZns! nyt;' KW
kuoleman on kotvan kärsinyt.
96/ Läht ulos leirisi händä seuramahan/
kyll synnin

orjan olet kauwan' laavan: hän
armahta, ja anda armon sull, Kost' oikiaan
parannureen olet tust.
97. Mut kuin, täs synnit wallitzewat ainaj
Mn sinun tietos kostor enä paina; Kuin
niitten, jotk' ei ole tietänet, Waan kuiteng'

pahoin itzcns käyttänet.

,

98. Te paran:nls ja älä stura niitä, Kuin
suruttomasi aina elä pyytä, Ah riennä, rieno
nä, HLrtan pelwosa, Kuin Duomiolle ombi

tuliwa»

'

.

Csai. 13: b, 7,8, 9^
että HVRran paiwä on juuri täsnHj
hän tule niinkuin häwitys Raikkiwaldmlda. Sen<
tähden pitä kaikki kädet langeman maahan, ja tail<
ti ihmisten sydämet waipuman. Hämmästys, tu»
sia ja kipu pitä tuleman heidän paallens: heilli
pitä oleman tuskan, niinkuin lapsen fpnnyttäwäi»
sella, yhden pitä loista kauhistuman, heidän k««
pila
swons
tatzo,

lä

oleman punaisen niinkuin tulen. SiK

päiwä tule kauhiasti wihaisnli,
Mmanss, häwiltämäan maat», ja siitä

telottamaan SynöisM.

Eo^

'Toinen WW.

HERran Duomiosta.
jos

rv. r.

Ah, DuomioN

MyV

ie,

v. l.
mailma wvi! T><i HM iMZ EttZ
yx edestoi: spsi, WZj, <Vsi
maan asuwii! («i lWMspj Mzj,
näky
nyt käywän Mx Mij/
S«
Kuin maan järzstMs on tuhanAn M> WO

hiltru tainn'.
2. Suur janstps on, Wiei
ssM
seih«män tuhamn luon; lost NmOss
jasa mainitan kantz; Ett uman iNiUU, zD
min kohdastans, kmn seitzeznän iHMtz
ja siin Se lukit on kiin.
3. Muit täfä on

hansin

suur MAMDW/

iW

la' st!tz?W,W'ke»MW
jeitzämän tääl Jo tuhansin, kaczlM ZK KchMnm pW: Woi woi sitä hetke, kM
kgtapi jum:

Mn, Ain tuhansin päin!
4. Al ajatte! siis,. Ettsi tsM
kosto vll' niis: Jos et sinä mwa Mff
2N oll', Niin W se y?: kMng,; Ds fOUMTIO
tuol l"") Pääkaupunki lieV,
kPMWM
M, Sen järistys nm.
, ,
'

5.

O järistys suu?! kuin ftiHMHj

sest kostapi

jum: kuin Nikutta pgjM

bärins myös, Kuin Mstä kukista,
long teke kaikkiwaldias HPUH
paikat mnös ioi. ("''')
!tz'

Kiri.

«:

lMst. Kiri.

,3.

ig,:

?.

Btilj

ZM

MDiMS
LM

DMB- MT

l?i

6. O järistys suur! Kuin yhtenä päiwsnä
tapahtu juur, Ia samana päiwänä ymbärins
käy, Niin monet maan paikat: eik' ihme täs
»äv?. Ett nyt porton ustoisist hukkumat/ waan
Muut pelastetan.
7. Sill' uhkaus käy Wiel tdellä muille>
ja jos ei sitt' näh, luut totista parannust <i
huonet: Europan
HErra sääst Sitt' omakan
nyt pääst On kosto kyll alkan: muil waroitus
siin, On tapaytun niin.
8 Siiskäänny myös pois/ Sä suruinen
Suomenmaa: ei lumalaz sois Sull niin ko<
wa rangaistusi, älä sit luuli Jos sinä nyi
käännyt juur sydämmel suull, Sek itlul <t
wiel Itz Jumala pääl.
huudol: Niin armahta
nyt
pois
Sun endiset syndis
9. Jos
iydämes
ja ilos, ett wois Sun
murhella a<
jottei Ml, Mik ijäinen losto sit seurapi
sic!; Koff ajainen rangaistus niin aiwan
suur, Täs rundele juur<
16. Jos halulla niin, Täs Jumalan Sa>
n»sa riput juur kiin, Sen totuoen kuulet j<<
rakastat am, Ia ei paljaill ustoisil korwilla
n^in, Sen totuutta seura, ja tutkit/ ja

Ain rippuisit kiin.
ii. Niin HErrä

sun

sun

myös Ain autta ja
yös,
pelasta syngiäs
Niin waiwoist kuin mail»
mau lopulla käy, Kost ei epäustoisil paran<

nust näy; Ah tule siis
niln Sun

armo

saa kiin.

ussoon,.

ja rulolle-

