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Ensimmäinen Wirfi:
Lisabonin häwityxestä ja muista a-

jan merkeistä.
N?, k. Ach surutöin, öostsss synnistä?c.

V. t.

Suomen maa, ja koko Suomen Saari,
Nyt öta armo?, ajast wisu waari: Sill

saastet olet Duomiost hirmuisesi: Kuin Lisa»
boniS nahtin maan powest.

H, Maan jaristyrell, kuin siel oli alkan niin
wainominen löysi kowan palkan; Sill saman
päiwan, kuin ne duomitan, lotk uskon tähden
siel am wainotan;

3. Niin herais Herra Duomiotten tujkall,
Maa iaris, wapis, ettei waniat uffall Niit
uffon ftngei enä pidättä, Waan pakene/ kost'
pelwon idättä.

4. Siell muurit kaam, tornit alas lange:
Tai wihan myrffy, surkeus suur sangen, Wiis»
kymmend lubat ihmist hukuttN/ Ia terwen
kiwirounion nututta.

5. Ah surkia meno! sill se myös wiel kaa»
tu, Kuin pakens, ja aiwan pian maatu; Kuin
muuric päälle lange paetes, Kuolemans wastan
riendä kuljetes.

6. Ei ylhaisi et alhaisi tääll säästet, Ei toi.
sest waldakunnast huowi päastet; Sill Spa»

niast



niast yx suuri waldamies, Täs huttu kans ja
waipu samas työs.

7. Waikk' pakene, niin lohko muurisi kaa«
tu, Ennen kuin ulos pääsi: wielä maam Dt>gerän henae hänen huonestans, Ainoa poika
pääsi kohoastans.

8. Nyr Spanial myös näky kowast käynen;
Sill he myös wamomisist owac täynen; IaPaawin uffon päal niin seisomat, Ett monda
onnettomar saattamat.

9. Waan Lisabonis, josta puhe laxi, Maa,
tuli, wesi, onnettomat käri: Mailma maka«ftw
ruttomudes, Waikk' HErran woima pauha
maan powes.

!o. long maa wiel säästä, niin sen
tuli poltta: long tulijättä, löytanaal»
Voin alda: Niin kaikki luodut cäsa te?
kewät, luur HENran tahdon,,kostos
wakewät.

n. Kunigas suur, paeees kuiteng' pääsi,
Waikk' linna jaris: sill täs HErra sääsi, Muu,
lamil paon hengen waarasta, lotk monis pum-
teis kuiteng sairasta.

»2. N«l'kolmaikymmend helke ruat ollan,
Siell sällin lakeudell; mual kuollan, Maan
täsä paos wielä saästetän, Ne kuin nyt hengis
ulos päästetän.

i3. Kuningas tosin oli toises Linnas, Ei
Lisabonis, ahdisturen rinnas: Mutt järistys
myös siellä käsitti, Ia pakeneman pelwost
häkytli.

14. Täs Lisabonts hukkui isät, aitit,
Miehet ja waimot, nuoret pojat, neitzet, IaA 2 wWI



wahat lapset wielä juoxusans, Am' imewäisten
pienden lasten kans.

,5. Kuin arwat taitan, tuhannitten keffell,
Kuolema joutu myöffin monel lestel, imettäwai»
sill, rasiaill waimoill kanh, Nyt yhdes waaras
heidän ollesans.

l6. Ei isä, äiti taitan lastans aulta, Waan
eläwänä menit yhteen haman; Sill aiwan ä-
kist kaupung kukistui, Kaikk wahwat muurit
murstax murendui.

17. Täs huttu kullat, hopiat, pärlyt kallit,
Ia hengen elo: Sill ei tätä sallit, Ottamaan
«nä mitän huonistans, Waan pakoon mennyt
juoston kohdastans.

Jos niin kuin alast, eli alamaises Eli
myös waattes ynnä ylimmaises, Kuin järistys
las lungin kohta waan, Siin täyty riendajon-
gun tmwan taan.

19. Ei hengen elo muistu, ei myös muuta,
Sill järistys täs pakenemaan huma; Ia pal-
jon hengen luke saalihix, Kuin ennen luultin
aiwan rikkclhix.

2n. Niin Jerusalem muinen häwttettin,
Koff HERran armo kauwan hm on etzin:
Niin Duomio tule wiimein hirmuisesi/ Kuin
syndi kaswa kauwan ilkiäst.

21. Tas tunnustamat: että siitä ajast,
Kuin Jerusalem hawjtettin majasi
Kaikk ihmiset ei suuremb' surkeutt,
Ol' nähty wiel: o koston angarut.

22. Kuoleman hetki näky kaikil edes, Wii-
meinen waara/ Sielul ruumil kädes: He sa«
nowat: o armahd Jumala nyt Sieluan;
niin Duomio hirmutta.

23.



23. Nimittäin', ne kuin paos iälken jäämät,
Ia wielä hengens saalihir wiewat; Sill kuol-
len pelko wiel on edesä, Ia aiwan suur ham»
mästys kädesä.

24. Niin jälken jäänet tämän hlös ottc»,
Sen kaikkiwaloian kädest: sano totta; Sill hä-
nen Duomions näisa täytemn, ja muille esi»
merkix näytetän.

25. Cnglandin aluret kuin olit siellä,
Ia omat myös, ajemn juurmaan päälle, Niin
meren aallot täsä pauhawat, Ia monda rake»
nuft kukistamat.

26. Niin meri kuohui ylös sywydestäns, Et
maalle syöxe aaldois ytimestäns, Ia kauppa«
miesten kalut hukutti, Ia Magazinit kaikki
upocn.

27. Ne kuin sitt palais paost, tänne tulit
Kaupungin ruonioill: surkian äänen kuulit,
Kuin muurein all puol kuollet walitli; Ei am-
ta taitan, ne kuin kuuldelit.

28. Woi ihmisi kuin HEcran Duomioon
lange! Se kosto on sitt hirmuittawa sangen:
lotk HErran woima maahan tasoitta, Kuka
sen taita enä korjata?

29. Tas esimerkki koko Christikunnall On
sillen näytit monelle maatunnall, Sit enämmin
kuin sama järistys, Tai monis paikois mndui
wäristys.

3«. Enst Portugalin koko waldakunnas;
Sanct Ybes täsä hukkui myös maakunnas,
long meren wesi ynnä upotti, Kojk järistyres
aallot kuohutti.

3i. Eoimbra suur myös kaupung Ponu-
A 3 galis,



galis, On liki niinkui,, Llsabon yr saalis
Maan jaristyrel: Vraga wiela sitt, On sa-
masi walwast paljon kärsinyt.

32. Jo, jo nyt kuullan, niist kuin menit
tahteill Wiel Lisabonin ni nkuin omill lah»
leill Jall asumaan, ne owat hukkunet, Kau-
pungin tähtet myöffin kukistet.

33. Ah surkeut! ne jäänet walkian waaras
Mhös omat kylas, kosto mones yaaras, Täs
itzens sangen smkiast lewittä, Ia talot, tältit,
kopit hawittä.

, 3/f. Täs uusi Herra Spaniast jall mistä,
Siel kufa lamahuoneis pitä wisti, kaikk liki
kaluns' kosta waldamies Siell järistysten on
nyt hnmes.

35. Algarbias wähaises myös maakun-
nas Wiel Portugalin omas wawakunnas, On
jaristyxes monda tuhatta Ihmist hukkun: kuol»
lo surkia!

36. Cnglandin alus kuin wie elatusta Nyt
Lisabonin, merel wapistusta Myös jomu tiel
niin wahwast tundemaan, Ettei Kompatzi auta
liikkumaan.

37. Sitt Spanias on kowat järistyxet,
Päakaupungis ja mual waristyret: Sen Ku»
ningas myös pelwost pakene, Ia nyt Pääkau»
pungihins turmanne.

38. Escurialist Madritihin riendä, Iamäki kyllast etzi lakia nienda; Waan howin
hämmaistyrest kauhiast, Seisahtai eldoin, toi-
sten aamuun ast.

3c). Madritis Papit altarilda juoxe, Koff'Kirkko läris, HM, maahan syöxe, Nyt kiwi-
ristin



ristin ylhäld pudotta, Ia kaxi lasta murstax
murenda.

4<>. Kaikk pakenemat, sillä huonet häälyi
Pääkaupungis, waikk wäki wielä säaly: Jos
lasten paal täs Duomio aljetan, Niin uhkau»
r«l muut pelastetan.

4>. Ah mikä juoru, pako, näisa kuullan,
Kuing' suureö hämmästyres yhteen lullan! O
HErran woima kuin näin peljätta, Waikk'
suurist waaroist ufiat settttä.

42. Säästetyt tas nyt jo myös kunnian au<
da Jumala!, toisel aamul: uhri kanda Kiito-
res, weisain kirkos wirsi ft, O Jumal sinua
me kiitämme;

43. Ett säästetyx wiel tulit kowist waiwoist,
Maan jaristyxen hirmuisemmist aiwoist, Ku<
ningan kästyst tämä tapahdut/ Niin HErran
pelko täsä mielistyi.

Wiel samas waldakunnas, jarisiyres
Sewillän kaupung liikkui wäristMs, Ia
kaikkein kallin Duomio Kirkko wiel, Kuin par«
har löyttin, myösiin taris siel;

45. Niin liikutetun tuimsi pudistuxill, Ett
torni repeis auki halkemuxill, Ia kirkon käy-
minen siin lyhettin, <Yx toinen kirkko myös siel
suljettin.

46. Huoneita kaamis,' Kahdexan myös
henge, 3as ynnä hukkuis muutamihin tyw
get Rauwennein huonein alle kannmin, Ia
usiat kadut kiini suljmin.

47. Yx kaupung Cadir mnde jaristhren,
Ia huonein woimallisen liikmuxen, Kailk' sei-
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nät wapisewat nurkinens, Ihmiset katzelewat
etehens.

/jB. Ei tiedä, luule pyöryltäwän päätä,
Vx toisen päälle katzele: eik tietä, Ett iso
waara edes seiso siin, Sentahden huoneit lii<
kuttapi niin.

49. Sitt meri paisui aiwan yldä kyllä,
Kaupungin muurisi mursi sata syldä; Kar»
toistakymmend henge uppoi siel, Ia Kir»
kot asuttomir halke wiel.

50. Ia suuremb' waara nähtin muusa pal-
las, Kuin penikulman toen meri aukais, Ia
kaikki huonet pojes wirta wei, Siin sata
henge meren aaldoin jäi.

5». Täs seisahd' nyt ja katzel, kuinga suostu
3äs mli, maa ja wesi, kosta ruostu Mailma
synnis, kostox hirmuiser; Ia Duomion merkkei
muista wiimeiser.

5,. Maan järistys on itze Duomion
merkki (*) Mutt siinä wiel on aika enämb
tärkki; Ett meren aallot pauha tuultta, Kuka
sill muodoll ustoi pauhina.

53. long Wapllhtaja lEsus ilmoittapi,
Koff Duomion merkkei mones felittapi: M«<
ri ja aallot pitä pauhaman Ia taiwan
woimat liikutettaman. (**)

54. lotk ei nyt uffo kosta näitä kuulu, Seseura oman lihans turha luuloo: O lEsu
anna merkkei tunnosa, Ctt sinun kan-
fas itzens malmista.

55. Jos ajan merkkeist tahdot otta waa<
rl Jumalan Sanas: HEran armon kaari

Sullo Matth. 24: 7. Luc. 21: 25, 26.



Sull koitta, silloin uffo kiiruhta, Etts woisit
waiwois Sielus pelasta.

56. Sill kansan ahdistus kansi wielä riendä
Kuin HERra mustax auringon myös käändä:
Etts päiwää tied: tänäpän malmista,
Huominen päiwä tohti kauhista.

67. Sill sentän on Christikund liikutettu,
Niin mones paikas ynnä jaristetty; Ett km
kin mahdais merkit hawaita Ia paran-
nuren tietäns ojenda.

58. Tai järistys Lhbekiö ja DitmarsiS
Ia muija paikois, meren, wirtain warsis,
Hollsteinis ja Templinis ynnä kans, On
nähty wesis heidän kuohuisans.

89. Niinkuin se merkki oli wiel Mailan,
dis Alusten waarar merel myös Ho liandis,
Merel ja maal tai merkki hirmuitta, Sill
meri pauha ilman tuuleta.

6u. Saxan maan wirrois liikku wesi kästi,
Weseris, Clbes erinomaisesti Englandin
haminoisa liikut myös, Portsmutis ombi
wesi samas työs.

61. Sardinias wiel saman päiwan luo-
dois Ia Corsitas on meri oudos muodos
Myös kuohunut, ja wirrat paisunet; Kuing
mones ma«s on wesi liikkunet.

62. Hhderän pHiwäa jälken Pyhä miesten,
Wiel monet paikat ulkomaalla piestän, Maan
järistyrel: en woi nimiltä Niin usioi paikoi,
kuin siel järise.

63. Schaffhausen, Bern ja Basel ta-
män tunde, Mond muuta paikka: älä siis niin
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undun 01l syndinen, kuin näitä tapahtu! Katz'
HErran käsi kaikkiin ulottu.

64. Näis huonet muutamat on turmeldunet;
Ia muutamat myös wedet liikahtunet, Ia
monda kylää» on wiela weden ali, Po wirran
luon, kuin nosn' on korkial.

65. Siel ainoastans yhdes huones hukku
Neltoistakymmend henge weteen nukku:
Etks syndinen näe aiwoi hirmuisi, Cndisten
syndein tähden kostawii?

66. Wiel Ruomin kaupung, kusa Paawi
istu, On merkit' myös nyt Hllrran tulen li-
stan Samasa kuusa: walkia maahan lyö Tai»
wast ja poltla, waikk' on pimiä yö.

67. Ukkoisen tuli tämän täsä teke: Niin
hiljain syryl, waikk ei hukutt wäke: O karsi»
wäinen suuri Jumala, Kuin Porton uitin en-
sist waroicta. (.*)

63. SiN waitta kahdes paikas tuli sytty,
Vx kloster kuiteng wahingohon kytth. <Yr toi»
nen howi wiela säästetän, Ia wahäl wahingol-
la päästetä».

69. Isla n dis on myös maalla talo! huk»
kun, Jo syryl ennen waikk ei ihmist nukkun:
Niin Christikunda on jo liikmet, Ia HErran
uhkaurel hirmuitet.

70. Wiel wiimein edesmennes Tammikuu-
sa, Ferraras ja Icaliaisten maasa, Maan jä-
ristys niin wahwast pudisti, Ctl kellot kläppä-
mähän liikutti.

71. Se yöllä tapaht, wäki hammästypi,
Ia ulos Kaupungista riendanepi. Frankrikis

on
('") Ilmest. Kirj. 17: 5.



on myös wuoret kukisteld', Waipunet alas
niinkuin maan tasall.

.72. Kost' Hollandis on paasto päiwi pi«
det, Maan järistyxist jong täs pelko edätt;
N>in saman aamun järlstyxista, Mond' paikka
liikkui wäristyresta,

73, Ia yhdes paikas niin ett wäki riensi,
Ia huoneist ulos, muu-amat myös hiensi, Et»
lei se silloin palion tundunut, Kuitengin mo-
nis paikois liikkunut.

7/i. Täs Spanian myös HErra jall Hol»
landis, Sen wakewammän järistyjen wandes
On asumas, ja paec täyty niin, Ett kukistu-
man pelkais huonet siin.

75. Jo ulkon Christikunnast myös on kuul-
tu: Algierin kaupung, kuin on wahwar luul-
tu, Ain saman paiwan on myösjäristet, Suurosa hukkun, kosto jultstet.

76. Ett ryöwämisest elatusta laina Ia
Christin fanglt vrjar alaspaina: Niin salwa
HErran rauca-witz» myös, Kus' pakanat on
pimeyden työs.

77. Pakanain Kaupungit täs surkiast lan»
Ze (*) Fetz ja Marocco, Tetuan ja 3an»
ger, Salee, Miqvenetz: Maa myös aukeni
Ia monda tuhat nielsi ihmisi.

78. Ei kuuena kaikki yhtällaisest kaamn,
Sill erilaisin sanomat on saamn: Fetz eninosa hukkui, musersi, Kolm' tuhat ihmist ruo»
niois löyttawi.

79. Marocco myös suuremman osan mi.
stais, Waan tapemist ei oi' wii)i lista:

Kah-
(») Ilincst Kili. 16: 19.



Kahdexan penikulm' sield Arabjt, Maan au»
kemist hukuit wiela sitt'.

80. Vr fästningi myös katois, josa oli
Wiistuhat sommiest kuin siellä kuoli Kuus
tuhat ryttän myös ymdärins, lotk siinä olit
lyönet leirihins.

81. Se suur Miqvenetz erittäisin aiwan
On kaikki hukkun, järistyin waiwan Nelj'
tuhat hukkui Morjanilaist, Kahderan
tuhat ynnä ludalaist.

82. Wiistoistakymmend sataa sota
wäkee Myös yhdes aukemises kuollons näke.
Kax wuorca myös on kestelo haljennut, Ia
paljon wettä siica kuohunut.

83. Nais paikkakunnis jaristyxet kuullan,
Ia maan alaiset jyrinät, joist mllan Wiel ai-
na hämmästytin, asujat Tas pelwos elä ilman
lakkamat.

84. Wiel luotoi on kui„ ei nyt ena löytta:
(*) hukuit jo, niin se kaikk kyllä näyttä, Ett
nämät merkit lopun ilmoitta, Kuin hukkumi.ses kohta mailmaa.

85. Mut aiwan kauwas minä olen kulken,
Ia liki-merkit wielä ulos sulken: Ei ole
Ruotzin maa myös merkitä, Et HErra pai-
wäns ei nyt wiiwytä.

86. Sill Ruotzin maas jo wedet saman pai<
wan Ain mones paikas nähtin ylös käymän:
Falunin tykön Wennersborisa ja Aling»
sosin tykön woimasa.

87. Wiel Turun joes tunnustäht on
nähty; Waikk HErra säästän on wiel tänä

ehton:
(«) Ilmest. Äirj. 16: 20.



ehton: Ah Sielu, Sielu kulteng karwahda ja
sano myös: O Jumal armahda!

88. Tee parannus, ICsuren thgö riennä,
Tul oikial tiel, kuin aututehen wiene; Hl' wii-
wyttel; sill loppu lähene, Maan järistysten
merkit enane.

89. Jos Jumala on sinun wielä säästän
Ia ulkomaat myös asuwitas päästän, Ettei
siel yhtän heistä hukkunet, Kuin Ruotzin maast
sinn olit joutunet.

90. Niin ajattel: ei tämä ilman syytä Ol'
tapahtun; sill HErra ensin pyytä Nlit kosta
kuin on Porttoo holhonet, Ia uston tähden
monda poltanet.

9>. Sentähden HErra wiel nyt muita jät,
tä: Kuin ei niin kauwas ojendanet kättä: Mm
kosta wuoro kaändy niitten päät, Kuin oikian
uston turmelemat tääl;

92. Niin tohti HErran kosto tulla suurer;
Sill kaikes maas on mllut pahax juonex Yr
uffotoin, Ia suur suruttomus, Ia synnin wal»
da, mones paatumus.

93. Ann järistvrm tunnosaö siis alka, Ett's
waltäisit täs synnin kowan palkan: Hl' ajat»
t<l meil' selwa oppi on, Ei ole rangaisiuriin
ansioin.

9/Z. Sill kost' on oppt selwa, mahdat kan»
da, Kaxkertaisesti hedelmitä anda, Sun lei-
wiffästäs edes ustosa; Ia tehdä sanan, kum
suo Jumala.

95. Ia käänny paastot, itkul murhel suu,
rel, Armon istuimen, ustol, lange juuret:

Kay



Käy ulos leirist hänen tygöns nyt; Kuin kuo<
leman on kowan kärsinyt.

96. Lahd ulos leirist handä seuramahan,
kyll synnin orjan olet kauwan laahan: hän
armahta, ja anda armon sull, Koff' oittaan
parannuxeen olet tull.

97. Mut kuin tas synnit wallitzewat aina,
Niin sinun tietos kostor enä paina; Kuin niic»
ttn, jotk' ei ole tietänet, Waan kuiteng' pahoin
itzens käyttänet.

98. T?e parannus ja älä seura niitä, Kuin
suruttomast aina elä pyytä, Ah riennä, rien»
nä, HErran pelwosa, Kuin Tuomiolle ombi
tulema.

Esai. 13: 6, 7. 8, 9.

walittakat että HVRran päiwä on juuri läsnä,
hän tule niinkuin häwitys Raikkiwaldialda. Sen-
tähden pitä kaikki kädet langeman maahan, ja kaik,
ki, ihmisten sydämet waipuman. -Hämmästys, tuska
ja kipu pitä tuleman heidän päällens: heillä pitä o--
leman tustan niinkuin lapsen synnytläwäisellä, yhden
pitä toista kauhistuman, heidän kaswons pitä
man punaisen niinkuin tulen. Sillä katzo, -HlLßran
päiwa tule kauhiasti wihaisna, julmana, häwittälmään maata, ja siitä telottamaan Syndisiä.



Toinen Wirsi:
HERran Duomiosta.
Xv. k. Ah Duomiot! jo :c.

v. i.

Äsoi mailma woi! Tai ääni jong EnZeli yx
edestvi: Woi, woi, woi maan asuwii! (')
huutapi nain» Se näky Europas nyt käy»
wän juur päin, Kuin maan järistyres on tu-
hansiin ain, Taal hukku tainn'.

2. Suur järistys on, Wiel suuremb' kuin
seitzemän tuhanen luon; lost ilmestys Kirjasa
mainiian kan§; Ett maan järistyres jät niin
kohdastans, kuin seitzemän tuhatta nime: ja siinSe lukit on kiin.

3. Mutt tasa on suur Maan järistys, tu-
hansin kaatapi juur: Ia seitzemän kertakin seit-semän tääl Jo tuhansin kaam: ja tuhannenpaäl: Woi woi sitä helke, kuin kertopi näin,
Ain tuhansin pain!

AI ajatte! siis, Ettei tämä Jumalan
kosto oll' niis: Jos et sinä arwa mik' woi se
on oll', Niin on se yx kuiteng; jos kymmenen
mol (") Paäkaupungi liene, min kymmenes
jäi, Sen järistys wei.

5. O järistys suur! kuin seitzemän kmaisestkostapi iuur: kuin liikutta paikat ain ymbärins
myös, Kuin äkistä kukista, täristä työs: long
teke kaikkiwaldias HCrra kuin woi, Hän pai»
kat myös loi. ("")

6. O
(«) Ilmest. Kiri. 8: ,3. (»») Ilmesi. Kirj. 17: 14.

(«'««) Ilmest. Kirj. 14: 7.



6. O järistys suur! Kuin yhtenä päiwönä
tapahtu juur, Ia samana päiwänä ymbärins
käy, Niin monet maan paikat: eik' ihme täs
näy? Ett nyt porton uffoisist hukkumat, waan
Muut pelasteta».

7. Sill' uhkaus käy Wiel edellä muille,
ja jos ei sm' näy, Juur totista parannust ei
HErra sääst Sm' oniakan huonet: Curo pan
nyt pääst On kosto kyll alkan: muil waroitus
siin, On tapahmn niin.

8. Siis kääny myös pois, Sä suruinen
Suomen maa: ei Jumala so<s Suli niin ko-
wa rangaistust, älä sit luul! Jos sinä nyt
käännyt juur sydämmel suull', Sek itkul et
huudol: Niin armahta wiel Itz Jumala pääl.

9. Jos hyljät nyt pois Sun endiset syndis
ja ilos, ett wois Sun sydämes murhella a»
jattell' pääl, Mik ijäinen kosto sit seurapi siel;
Kosi ajainen rangaistus niin aiwan suur, Täs
rundele juur.

,o. Jos halulla niin, Täs Jumalan Sa»
nasa riput juur kiin, Sen tomden kuulet ja
rakastat ain, Ia ei paijaili ustoifil korwilla
wain, Sen tomutta seura, ja tutkit, ja siin
Ain rippuisit kiin.

il. Niin HCrra sun myös Ain autta ja
pelasta syngiäs yös, Niin waiwoist kuin mail»
man lopulla käy, Kosi ei epäuskoisit parannust
näy; Ah mle siis uikoon, ja rukoile niin Sun
armo saa kiin.


