
Siitä

Hirmuisesta ja surkiasta
Maanjäristyksestä

KisabsmssU/
Portugalin waltakunnan suuressa

Pääkaupungissa,
Jossa

Maanjäristyksen, walkian ja weden kautta,
niin äkistä kaupunki hukkui, että kuudennes-sa osassa hetkeä, muurit ja tornit maa-

han lakosiwat, ja wiisiki?mmentä-tu-
hatta ihmistä, sangen surkiasti kuo-

letettiin lc. Wiimeis Pyhäin mies-
ten päiwänä eli 1 p. Mar-

ras-kuussa 1755.
Vnnä muitten

Ajan merkkein kanssa,
Kuin samoina aikoina tapahtui monessa

waltakunnassa:c.
Syntisen mailman waroitukseksi ja herätyksen ylös»

kehoitukseksi kokoonpantu, ja kewäällä kahdes-sa wirressä pranttiin annettu,
Wuonna I?ZS.

Psalm.46: V.9.
Tulkaat ja katsokaat HERran tekoja, joka

maan päällä senkaltaiset häwitykset tekee.
ABRAHAM ACHRENIUS.

Turussa, «853.
I. C. Frenckellin ja Pojan kirjapainossa.



Impriullltui.
vomllllpitel, äen 22 vecemder 1852.

defllllnln^!
t? liinliell.



Ensimmäinen Wirsi:
Lisabonin hawityksesta ja muista

ajan merkeistä.
W. k. Ach surutöin, koskas synnistä :c.

v. 1.

h Suomen maa, ja koko Suomen saari,
Nyt ota armon-ajast' wisu waari:

Sill' säästett' olet duomiost' hirmuisest'; Kuin
Lisaboniss' nähtiin maan-powest'.

2. Maan-jaristyksell', kuin siell' oli alkan',
niin wainoominen löysi kowan palkan; Sill'saman päiwän, kuin ne duomitaan, lotk' us»
kon tähden siell' ain' wainotaan;

3. Niin herais Herra duomiotten tuskall',
Maa järis', wapis', ettei wartiat uskall' Niit'
uskon wankei enää pidättää, Waan pakenee,
kosk' pelwon idättää.

4. Sill' muurit kaatuu, tornit maahan la»
koo: Tai wihan myrsky, surkeus suur'sangen,
Wiisikpmment' tuhaic' ihmisl' hukuttaa, Ia ler»
ween' kiwirounioon nukuttaa.
.5. Uh surkiaa menoo! sill' se myös wiel'

kaatuu, Kuin pakenee, ja aiwan pian maatuu;
Kuin muurit päälle lankee paetess', Kuole»
maans' waslaan rientää kuljetess'.
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6. Ei hlbaisii ei alhaisii tääll' saastett'.
Ei toisest' waltakunnast' huowi päästett'; Sill'
Spaniast' yks' suuri waltamies, Tass' hukkui
kanss' ja waipui samass' työss'.

7. Waikk' pakenee, niin lohko muurist' kaa-
tuu, Ennen kuin ulos pääsi: wiela maatuu
yhdeksän henkee hänen huoneestans', Ainoa poi>
ka pääsi kohdastans'.

8. Nyt Spanial' myös näkyy kowast' käy»
neen; Sill' he myös wainomisist' owat tay.
nä; Ia Paawin uskon pääll' niin seisoowat,
Ett' monta onnettomaks' saattamat.

9. Waan Lisabomss', josta puhe läksi, Maa,
tuli, wesi, onnettomat kaksi: Mailma makaa
suruttomuudess', Waikk' HERran woima pau°
haa maan powess'.

10. lonk' maa wiel' saastaa, niin sen tuli
polttaa: lonk' tuli lättäa, loptään aalcoin alta:
Niin kaikki luodut tässä tekemät, luur' HERran
tahdon, kostoss' wäkewät.

11. Kuningas suur', paetess' kuitenk' paasi,
Waikk' linna järis': fill' täss' HE3tra sääsi,
Muutamill' paon hengen waarasta, lotk' mo»
niss' puutteiss' kuitenk' sairastaa.

12. Nel'kolmat'kymment' hetkee ruat' ollaan,
Siell' kedon lakeudell'; muall' kuollaan, Waan
tässä paos wiela säästetään, Ne kuin nyt hen»
giss' ulos päästetään.

13. Kuningas tosin oli toisess' linnass',
Ei Lisabomss', ahdistuksen rinnass'. Mutt'
järistys myös siellä käsitti, Ia pakenemaan pel»
wost' häkytti.

14.! Täss' Lisabomss' hukkui isät, äidit,
Miehet ja waimot, nuoret pojat, neitseet, Ia
wäbat lapset wielä juoksussanss', Inn' ime»wäisten Pienten lasten kanss'.
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15. Kuin arwat' laitaan, tuhannitten kes»
kell', Kuolema joutuu myöskin monell' leskell',
imettäwäisill', raskaill' waimoill' kanss', Nyt
yhdess' waarass' heidän ollessans'.

16. Ei isä, äiti taitan' lastans' auttaa,
Waan elämänä menit yhteen hautaan; Sill'
aiwan ätist' kaupunk' kukistui, Kaikk' wanhat
muurit murskaks' murentui.

17. Täss' hukkuu kullat, hopiat, päärlyt
kalliit, Ia hengen elo: Sill' ei tätä sallitt',
Dttamaan enää mitään huoneistans', Waan
pakoon mennyt juoskoon kohdastans'.

18. Jos niin kuin alast', eli alammaises
Eli myös waattees ynnä ylimmäises, Kuin
järistys täss' kunkin kohtaa waan, Siin' täh»
tyy rientää jonkuun turwan taan.

19. Ei hengen elo muistett', ei myös muu-
ta, Sill' järistys täss' pakenemaan huutaa;
Ia paljon hengen lukee saalihiks', Kuin en-
nen luultin aiwan rikkahiks'.

20. Niin Jerusalem' muinen häwitettiin,
Koök' HERran armo kauwan heit' on etsin':
Niin duomio tulee wiimein hirmuisest', Kuin
synti kaswaa kauwan ilkiäst'.

21. Taos'tunnustamat: että siitä afast', Ruin
Jerusalem' häwilettin ma/ast' Uaikk' ihmiset ei
suuremp' surkeutt', Vl' nähtp wiel': o koston
ankarutt'!

22. Kuoleman hetki näkyy kaikill' edess', Wli-
meinen waara, Sielull', ruumiill' kädess': He
sanoowat: o armahd'Jumala sieluan'; niin
duomio hirmuttaa.

23. Nimittäin, ne kuin paoös' jälkeen jää-
wät, Ia wielä henkens' saalihiks' wiewät;
Sill' kuollon pelko wiel' on edessä, Ia aiwan
suur' hämmästys kädessä.'
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24. Niin jälkeen jääneet tämän ylös-ottaa,
Sen kaikkiwaltiaan kädest': sanoo totta; Sill'
hänen duomions' näissä täytetään, ja muille
efimerkiks' näytetään.

25. Englandin aluksi, kuin oli siellä, Ia omat
myös, ajettiin juur' maan päälle, Niin me>
ren aallot tässä pauhaawat, Ia monta raken-
nust' kukistaawat.

26. Niin meri. kuohui ylös sywyydestäns',
Ett' maalle syöksee aaltois ytimestäns', Ia
kauppamiesten kalut hukutti, Ia magasinu
kaikki upotti.

27. Ne kuin sitt' palais' paost', tänne tu°
lit kaupungin rounioill': surkian äänen kuu-
lit, Kuin muurein all' puol' kuolleet walitti;
Ei auttaa taitan', ne kuin kuultelit.

28. Woi ihnusii kuin HERran duomioon
lankee! Se kosto on sitt' hirmuittawa sangen:
lotk'HEßran woima maahan tasoittaa, Ku-
ka sen taitaa enää korjata?

29. Tass' esimerkki koko kristikunnall' On
fillen näytett'monelle maakunnall', Sitt'enäm»
min kuin sama järistys, Tai moniss'paikoiss'
tuntui wäristys.

Ensi Portugalin koko waltakunnass';
Sancc Vbeo, tässä hukkui myös maakunnas,
lonk' meren wesi ynnä upotti, Kosk' järistyk»
sess' aallot kuohutti.

31. Coimbra suur' Myös kaupunk' portuga»
lis, On liki niinkuin Lisabon' yks' saalis Maan
järistykset!': Braga wielä sitt', On samast'
waiwast' paljon kärsinyt.

32. Jo, jo nyt kuullaan, niist' kuin menit
tahteill' Wiel' niinkuin omill' läh>
teill' läll' asumaan, ne owat hukkuneet/ Kau-
pungin tähtert myöskin kutistett'.
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33. Ah surkeutt'! ne jääneet walkian waa,
rass'Mhös owat kyläss'. kosto moness'haarass',
Täss' itsens' sangen surkiast' lewittää, Ia
talot, tällit, kopit häwittää.

34. Täss' uusi Herra Spaniast' jäll' mis.
taa, Siell' kussa lautahuoneiss' pitää wistii,
kaikk' liki kaluns'; koska waltamies Siell' jä.
risthsten on nyt ytimes'.

35, Algardiaos' wähäisess' myös maakun.
nass', Wiel'Portugalin omass' waltakunnass',
On järistykfess' monta tuhatta ihmist' huk«
kun': kuollo surkia!

36, Englandin alus kuin wie elatusta Nyt
Lisadomin, merell' wapistusta Myös joutuu
tiell'niin wahwast' tuntemaan, Ettei kompas»
si auta liikkumaan.

37. Sitt' Spaniass' on kowat järistykset,
Pääkaupungitzs' ja muall' wäristhkset: Sen
Kuningas mrös pelwost' pakenee, Ia nyt
pääkaupunkihins' turwannee.

38. Escurialisc' Madridihin rientää, Ia mä»
ki-kyläct' etsi lakiaa nientä; Waan kowin
hämmäistyksest' kauhiast', Seisahtat eldoin,
toiseen aamuun ast'.

39. Madridisi" papit alttarilta juoksee, Kosk'
kirkko täris', halkee, maahan syöksee, Nyt ki>
wi-ristin ylbält' pudottaa, Ia kaksi lasta
murskaks' murentaa.

40. Kaikk' yakeneewat, sillä huonet häilyy
Pääkauvungiss', waikk'wäki wielä säilyy: Jos
lasten pääll' täss' duomio aljetaan, Niin uh«
kauksell' muut pelastetaan.

41. Ah mikä juoksu, pako, näissä kuullaan,
Kuink' suuress' hämmästvksess' yhteen tullaan!
O HERran woimaa kuin näin peljättää,
Waikk' suurist' waaroist' usiat selittää.
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42. Säästetyt täss' nyt jo myös kunnian
antaa lumalall', toisell' aamull': uhrii kan-
taa Kiitokses, weisain kirkoss' wirsi se, O lu.
mal' sinua me kiitämine;

43. Ett' säästethks' wiel' tulit kowist' wai-
woist', Maan-järistyksen birmuisemmist' ai-
woisl', Kuninkaan käskyst' tämä tapahtui,
Niin HERran pelko tässä mielistyi.

44. Wiel' samaös' waltakunnass', järistyk-
sess' Sewiuän kaupunk' liikkui wäristhksess',
Ia kaikkein kalliin Duomio-kirkko wiel', Kuin
parhaaks' löhttiin, myöskin täris' siell';

45. Niin liikutettiin tuimill' pudistuksill',
Ett' torni repeis auki halkeemuksill', Ia kir-
kon käyminen siin' lyhettiin, Iks' toinen kirk-
ko myös siel' suljettiin.

46. Huoneita kaatui, kahdeksan mp<ss ben-
kee, Täss'ynnä hukkui muutamien tynget Rau-
wennein huonein alle kannettiin, Ia usiat ka»
dut kiini suljettiin.

4?. Yks' kaupunk', Cadix, tuntee järistyk.sen, Ia huonein woimallisen liikutuksen, Kaikk'
seinät wapisewat nurkkinens', Ihmiset katsele-
wat etehens'.

48. Ci tiedä, kuulee ftyörryttawän päätä,
Aks' toisen päälle katselee: eik' tietä, Ett' iso
waara edess' seisoo siinn', Sentähden huoneit'
liikuttaapi niin.

49. Sitt' meri paisui aiwan yltä kyllä,
Kaupungin muurist' mursi sata syltä; N.aksi.
toio:»kpmmenl' henkce uppoi siell', Ia kirkot
osuttomiks' halkee wiel'.

60. Ia suuremp' waara nähtiin muussa
paikass', Kuin penikulman toen meri aukais',
Ia kaikki huoneet poijes wirta wei, Siinn'saca henkce meren aalloin jäi.
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51. Tass' seisahd' nht ja katsel', kuinka
suostuu Täss' tuli, maa ja wefi, koska ruos»
tuu Mailma shnniss', kostoks' hirmuiseks'; Ia
duomion merkkei muista wiimeiseks'.

52. Maan°järistps on itse duomion merkki *)
Mutt' siinä Wiel' on aika enämft' tärkki; Ett'
meren aallot pauhaa tuulelta, Kuka sillmuo-
doll' uskoi pauhinaa.

53. lonk' Wapahtaja lEsus ilmoittaapl,
Kosk' duomion merkkei moness' selittääpi: Me.
ri ia aallot picää pauhaaman Ia taiwaan woi>
mat liikuteltaman

54. lotk' ei nht usko koska näitä kuuluu,
Se seuraa oman lihans' turhaa luuloo: O
lEsu anna merkkei tunnossa, Ett' sinun kans»
sao itsens' walmistaa.

55. Jos a,an merkcist' tahdot ottaa waari
Jumalan sanass': HERran armon kaari Sull'
koittaa, silloin usko kiiruhtaa, Ett's woisit
waiwoiss' sielus pelastaa.

56. Sill' kansan ahdistus kanss' wielä rien»
tää Kuin HERra mustaks' auringon myös
kääntää: Elt's päirvöä lied': länapän' walinis»
ta, Huominen pairvä tohcii kauhistaa.

57. Sill' sentään on kristikunt' liikutettu,
Niin moness'paikass'ynnä järistetty; lk«'ku.
kin mahdaio merkit harvalta Ia parannukseen tie»
tans' o/entaa.

58. Tai järistys Lpbckiss' ja Dicmarsios'
Ia muissa paikoiss', meren, wirtain warsis,
Hollotemios' Templiniss' ynnä kanss', On
nähty wesis heidän kuohuissa ns'

59. Niinkuin se merkki oli wiel' Mailan-
diss' Alusten waarakp merell'mhös Hollandios',

*) Matth. 24: 7. ") Llic. 21: 25, 26.
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Merell' ja maall' tai merkki hirmuittaa, Sill'
meri pauhaa ilman tuuleca.

60. Saksan maan wirroiss' liikkuu wesi
kästi, weseris. Elbcs erinomaisesti, Englandin
Haminoissa liikui myös, Portsmulis ompi wesi
samass' työss'.

61. Sardiniasi" wiel' saman päiwän luo-
doiss' Ia Corsicass' on meri oudoss' muodoss'
Myös kuohunut, ja wirrat paisuneet; Kuink'
moness' maass' on wesi liikkuneet.

62. Yhdeksän päiwää jälkeen Pyhä mies-
ten, Wiel' monet paikat ulkomaalla piestään,
Maan-järistyksell': en woi nimittää Niin usioi
paikoi, kuin siell' järisee.

63. Schaffhausen, Bern ja Basel tämän
tuntee, Mont' muuta paikkaa: älä siis niin
untun'ol'syntinen, kuin näitä tapahtuu! Kats'
HERran käsi kaikkiin ulottuu.

64 Näis huoneet muutamat on turmeltu»
neet; Ia muutamat myös wedet liikahtuneet,
Ia monta kylää, on wielä weden ali', Po wir-
ran luon', kuin nosn' on korkiall'.

65. Siell' ainoastans' yhdess' huoneess' huk»
kuu Nilioiscakpmment' henkee weteen nukkuu:
Etks' syntinen näe aiwoi hirmuisi, Entisten
syntein tähden kostawii?

66. Wiel' Ruomin kaupunk', kussa Paawi
istuu, On merkit' myös nyt HERran tulen
listan Samassa kuussa: Walkia, maahan lyö
Taiwaast' ja polttaa, waikk' on pimiä yö.

67. Ukkoisen tuli tämän tässä tekee: Niin
biljain syksyll', waikk'ei hukutt'wäkee: O kär°
simainen suuri Jumala, Kuin porton äitin en«
sist' »varoittaa *).

*) Ilmest. Kirj. 17: 5.
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68. Sill' maikka kahdess' paikass' tuli syt»
tv, Yks' luostar' kuitenk' wahinkohon kyttyy.
Uks' toinen howi wiela säästetään, Ia wä-
häll' wahingolla päästetään.

69. lolandws' on myös maalla taloi huk»
kun', Jo sykshll' ennen waikk' ei ihmist' nuk-
kun': Niin kristikunta on jo liikutett', Ia
HERran uhkauksell' hirmuitett'.

70. Wiel' wiimein edesmennees Tammi-
kuussa, Ferrarass' ja Italiaisten maassa,
Maan-järistys niin wahwast' pudisti, Ett'
kellot kläppaamähän liikutti.

71. Se yöllä tapaht', waki hammasthypi,
Ia ulos kaupungista rientäneepi. Frankrikis
on myös wuor.et kukistelt', Waipuneet alaS
niinkuin maan tasall'.

72. Kosk' Hollandiss' on paasto päiwi pi.
dett', Maan-järisthksist' jonk' täös' pelko edätt';
Niin saman aamun järistyksistä, Mont' paik-
kaa hukkui waristyksesta.

73. Ia hhdess'paikass'niin ett'waki riensi,
Ia huoneist' ulos, muutamat myös hiensi, Et.
tei se silloin paljon tuntunut, Kuitenkin mo-
niss' paikoiss' liikkunut.

74. Tass' Spanian myös HERra M'
Hollandiss', Sen wäkewämmän järistyksen
wänttess' On asumaös', ja paet' täytyy niin,
Ett' kukistuman pelkäis huoneet sun'.

75. Jo ulkon kristikunnast' myös on kuul-
tu: Algierin kaupunk'/ kuin on wahwaks' luul-
tu, Ain' saman päiwän on myös järistett',
Suur'osa hukkun', kosto julistett'.

76. Ett' ryöwäämisest' elatusta lainaa Ia
kristin Wangit crjaks' alaspainaa: Niin sal-
waa HERran raula-witsa myös, Kuss' paka.
nat on pimeyden työss'.
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77. Pakanain kaupungit täss'surkiast'lan-
kee Fetz ja Maroccc», Cecuan ja Tanger, Sa.
lee, Miqvenetz: Maa myös aukeni Ia monta
tuhatt' nieli ihmisii.

78. Ei kuitenk' kaikki yhtälläisest' kaatun',
Sill'erittäisin sanomat on saatun': Fecz, eninosa hukkui, musersi, Kolm'tuhatt' ihmist' rou-
nioiss' löyttäwi.

79. Marocco myös suuremman osan mis-
tais, Waan tapetuist' ei ol' wissi listaa: Kah-
deksan penikulm' sielt' Arabit, Maan aukemist'
hukuit' wielä sitt'.

80. Yks' fästninki myös katois', jossa oli
rviiotuh-lt' sotamiest' kuin siellä kuoli Ruus.
tuhalt' ryttärii myös ympärins, lotk' siinä
olit lyöneet leirihins'.

81. Se suur' Miqvenetz erittäisin aiwan
On kaikki hukkun', järistyksen waiwaan Nel»'cu.
hän' hukkui Morjanilaist', Rahdeksanmhall' yn-
nä luudalaist'.

82. wiistoiotakpmmem' sataa sota wäkee
Myös yhdess' aukeemisespkuollons' näkee. Kaks'
wuorta mvös on keskelt' haljennut/ Ia pal-
jon wettä siitä kuohunut.

83. Näiss' paikkakunniss' järistykset kuul-
laan, Ia maan alaiset jyrinät, joist' tullaan
Wiel' aina hämmästyksiin, asujat Tass' pel-
woss' elää ilman lakkaamat'.

84. Wiel' luotui on kuin ei nyt enää loh-
ta: "> hukuit jo, niin se kaikk'kyllä näyttää,
Ctt'nämät merkit lopun ilmoittaa/ Kuin huk-
kumisess'kohtaa mailmaa.

« « «05 « «

85. Mutt' aiwan kauwas minä olen kul-
ken'., Ia liki-merkit wiela ulossulken': Ei ole

*) Ilmest. Kirj. 16: 19. ") Ilmest. Kirj. 16: 20.
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Ruotsin maa myös merkitä, Ett' HERra päi-
wääns' ei nyt wiiwhtä.

86. Sill' Ruotsin maass' jo wedet saman
päiwän Ain' moness' paikaös' nähtin ylös
käywän: Falunin tykön' Wenneroborissa ja A»
lingsosin tykön' woimassa.

87. Wiel' Turun joess tunnustäht' on näh.
th; Waikk' HERra säästän' on wiel' tänä
ehtoon': Ah sielu, sielu kuitent' kawahda ja
sano myös: Jumal' armahda!

88. Tee parannus, lEsuksen tykö riennä,
Tull' oikiall' tiell', kuin autuutehen wienee, Äl'
wiiwhttel': sill' loppu lähenee, Maan-järistys,
ten merkit enänee.

89. Jos Jumala on sinun wiela säästän'
Ia ulkomaal' myös asuwitas päästän', Et-
tei siell' yhtään heistä hukkuneet, Kuin Ruot-
sin maast' sinn' olit joutuneet.

90. Niin ajattell': ei tämä ilman syytä
Dl'tapahtun'; sill'HEßra ensin pyytää Niit'
kostaa kuin on porttoo holhonneet, Ia uskon
tähden monta polttaneet.

91. Sentähden HERra wiel' nyt muita
jättää: Kuin ei niin kauwas ojentaneet kättä:
Mutt' koska wuoro kääntyy niitten pääll',
Kuin oikian uskon turmeleewat tääll';

92. Niin tohtii HERran kostoo tulla suu.
reks'; Sill' kaikess' maass' on tullut pahaks'
juoneks' Uks' uskotoin, Ia suur' suruttomuus,
Ia synnin walta, moness' paatumus.

93. Ann' järistyksen tunnossas siis alkaa,
Ett's wälttäisit täsf' synnin kowaa palkkaa:
Hl' ajattell' meill' selwä oppi on, Ei ole ran«
gaistuksiin ansioin.

94. Sill' kosk' on oppi selwä, mahdat kan-
taa, Kaks kertaisesti hedelmita antaa, Sun



leiwiskästäs edes uskossa; Ia tehdä sanan,
kuin suo Jumala.

95. Ia käänny paastoll', itkull', murheell'
suurell', Armon istuimen, uskoll' lankee juu-
rell': Käy ulos leirist' hänen thköns' nyt;
Kuin kuoleman on kotvan kärsinyt.

96. Lähd' ulos leirisi'häntä seuraamahan,
khll' synnin orjan olet kauwan lauhan': hän
armahtaa, ja antaa armon sull', Kosk' oiki»
aan parannukseen olet tull'.

97. Mutt' kuin täss' synnit wallitsewat ai.
na, Niin sinun tietos koötoks' enää paina;
Kuin niitten, jotk' ei ole tietäneet, Waan
kuitenk' pahoin itsens' käyttäneet.
' 98. Tee parannus ja älä seuraa niitä,
Kuin suruttomasi' aina elää pyytää, Ah rien.
na, riennä, HERran pelwossa, Kuin duo»
miolle ompi tulewa.

Esai. 13: 6,7, 8, 9.
N>alittakaat että -HtLßran päiwä on juuri läsnä,

hän tulee niinkuin häwitys Raikkiwaltialta. Sentäh,
den pitää kaikki kädet lankeeman maahan, ja kaikki ih,
misten sydämet waipuman, -Hämmästys, tusk» ja kipu
pitää tuleman heidän päällensä: heillä pitää oleman
tuska niinkuin lapsen synnyttäwaisellä, yhden pitää tois<
t» kauhistuman, heidän kaswonsa pitää oleman punai-
sen niinkuin tulen. Sillä katso, iHVRran päiwä tulee
kauhiasti wihaisna, julmana, häwittämään maata, ja
siitä telottamaan syntistä.
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Toinen Wirsi:
HERran Duomiosta.

W. k. Ah Duomiot! jo täns ic.

v. 1.

mailmaa woi! Tai ääni jonk' En-
geli yks' edestoi: woi, woi, woi maan

asuwii! huutaapi näin, Se näky lLuroopass'
nyt käywän juur' päin/ Kuin maan-järisthk-
sess' on tuhansiin' ain', Tääll' hukku tainn'.

2. Suur' järistys on, Wiel' suuremp' kuin
seitsemän tuhanen luon'; lost' ilmestys-kir»
jassa mainitaan kanss'; Ett' maan-järistyksess'
jäi niin kohdastanss' kuin seitsemän tuhatta
nimee: ja siin' Se lukitt' on kiinn'.

3. Mutt' tässä on suur' maan-järistys, tu-
hansin kaataapi juur': Ia seitsemän kertaakin
seitsemän tääll' Jo tuhansin kaatuu: ja tu>
hannen pääll': Woi, woi sitä betkee, kuin ker-
toopi näin/ Ain' tuhansin päin!

4. Al' ajattell' siis, Ettei tämä Jumalan
kosto ol' miss': Jos ett' sinä arwaa mik' woise on oll', Niin on se yks' kuitenk'; jos kym-
menen tuoll' ") pääkaupunki lienee, niin kym-
menes jäi, Sen järistys wei.

5. O järistys suur'! kuin seitsemän keltai-
sesi' kostaapi juur': kuin liikuttaa paikat ain'
ympärins' myös, Kuin äkistä kukistaa, täris-
tä thöss': lonk' tekee kaikkiwaltias HERra
kuin woi, Hän paikat myös loi ***).

*) Ilmest. Kirj. 8: 13. ") Ilmest. Kirj. 17: 14.
*") Ilmest. Kirj. 14: ?.



6. O järistys suur'! Kuin yhtenä paiwanä
tapahtuu juur', Ia samana päiwänä ympäri
käy, Niin monet maan paikat: eik' ihme täss'
näy?. Ett' nyt porton uskoifist' hukkumat,
waan Muut' pelastetaan.

7. Sill' uhkaus käy Wiel' edellä muille,
ja jos ei sitt' näy, Juur' totista parannust'
ei HERra sääst' Sitt' omakan huonet; Eu.
roopan nyt päast' On kosto kyll'alkan': muill'
waroitus siin', On tapahtun' niin.

8. Siis käännhh mhös pois, Sä suruinen
Suomen maa: ei Jumala sois' Sull' niin ko-
tva rangaistusi', älä sitt' luul'! Jos sinä nyt
käännyt juur' sydämmell' suull', Sek' itkull' ett'
huudoll': Niin armahta wiel'lts'Jumala pääll'.

9. Jos hhljäät nyt Pois Sun entiset syn-
tis ja ilos, ett' wois Sun shdämes murheella
ajatell' pääll', Mik' ijainen kosto sitt seuraapi
siell'; Kosk' ajainen rangaistus niin aiwan
suur' Tass' runtelee juur'.

10. Jos halulla niin, Tass' Jumalan sa.nassa riput juur' kiin', Sen totuuden kuulet
ja rakastat ain', Ia ei paljaill' uskoisill' kor-
willq wain, Sen totuutta seuraa, ja tutkit,
ja sun' Ain' rippuisit kiin'.

11. Niin HERra sun mhös Ain' auttaa
ja pelastaa synkiäss' höss', Niin waiwoist' kuin
mailman lopulla käy, Kosk' ei epäuskoisill'
parannust' näy; Ah tule siis uskoon, ja ru»
koile niin Sun armo saa kiinn'.
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