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Jumalista ja LotzduW
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Ensimmäinen:
W Smultnm weisu

Kyrön Sodasta/
Woij cumga tze MErm/zc.

Toinen:
Woi woi minua Walmojparca
' Colmais.
Kljtettp Jumala! mun elon /

walkeuden/ lc.
Welsntan cuin. V hyws lumalG/

3«rusa Prändattp Wuona. «736



MWM cuinga He HErra/ On
meihin sitttunut/ Syndem täh-
dcu suureen/ Meile lvthastunut.

2. Woij ruohm RUi Raueta/ Pa-
hoin on sinun kuyn/ Ach sinuas ihmisparca/ Cadu ja knny päin.

3 Woij Izän hirmusuta/ cuin Asutt
TaiN'ahas/- piru sangen Riemastunut/
Ach olemme winwas.

4- Woij cuningasiam cullaist/ cuin
'cancan oli pois 7 JM Mast Isä pa-
ras/Herra autMija-

5. Woij meitä onntttomi/ Cuin 0-
lim pmmcntt- Pois oli meidän Farim/
cuin olis c ainut meit.

5. Woq snxa wiro wiborg. Pahoin
en sinun käyn / suur Sanriinnut walial
Nuotzin vn wähendan. . <

7.WoiiSuomen mmta suurta/ Cucq
elis usconm/ Monda tuhat Wanha
niwrtn/ 5> miecaUa hucatu.

8 Woij Wasan Kcmpungita/ siel on
jo Bllkuns saan Äch s)ulun Kplä parca,
Suur pclc on sinul ajn/

? Wotz palkanehen Sota/cuMliSuo-
men maU/ Sielwuoti monda werta Sar
lPäsiwMnM.



10 Woysinuas Kyrön peldo/nältmonb
, enennen 01/Ennen olit elo täynäns/NZt
.
cuoleita ruopattu.

17 Woij cuinga monoa waimo/on jä-
nyt seffexi/ Wihollnen wielä waino/Jät-
tö' mond orwoxi. /

12 Woy wiholifen Miecka/ Cuin olet
hirmmnm joca mondmtuhatlclm/
bi armotom /

13 Woij Meitä Ihmis parwoi cuhon
olem joutunet/ ach näitä mllita aikoi/W

ansanet/
14 Woij cuinga monoa Ikmisi/ o;nbi

nyt pawosa/cstlut/ irtatjakindiät/täptt)
m Mken
i s. Woij cuinga monda wuota/ Sota

on jo seisonut/ Seen caiki kyllä tiedän/jAnzar ach on ollm.
11. Woij hirmust wcha wMo/ CM

sn nyt mnitmas/ Saar wm-
wa/Ruotzi on joraubas.

17.Woij mikä lnppu liene/ Nyt täl<
julmudcl/ Sota otta jnuret pienet/

paistele.
18. Woij cuinga suurel wäet/Saarion nyt merellä/ HErra autta meitä wpi-

r:al hädän schtW kessM.
«9<



?9 Woij Nackaus on jo pojes/ Lau<-
piut etz cuuluca»/Armottomus on seas/.Laupeut eh oleckan.

»o Woh onnetoinda on
Nyt mailmas/luur meis on cowa ansa/
Pl)Mäm sijtä pois-,

21 Wo/j Ruotzin Suomen lapset /
Laatkat Synnistä/ lEsuren nimen,
tähden/ Poiswereu wijmsta.

22 Woij wanhuiscasta HErra/ On
«owa duemari/Uhcka rangaista kerran/
Syndista cansia täall- >

2, Woij mitä nächtt) on/ Jo cuus-
toista kymmend wuot/ Miel mieca nyt-
kin walky/ HErra jo loppu suo.

»4 Woij coreus ja prameus/ Cuiu
«N nyt mmlmas/ Cauhm syndiä ei tllt-
ta/ Cadetus seura wiel. Amen-

Toinen.

ADU s>i! Woi minua Waimo parea/,
R Wdi Wieras Cuolema cowa,

julmudestas olen arca 7
Euin minua kyllä waiwa; Sokeus sie-
Mn Wttänyt/ HErran Witza minua '

syönyt. Pois on minun Armahan/
MM



Minä jäin tänne waiwahan.
Muut turwawst Ystäwäns pääll f

Minä olen ain yzMs/ Olen ulcon eli
Ml/ Sum waiwa Svdändän- Cusast
on minun Lohduttajan/ Hän on pan-
du Haman maahan/ Pois on minun
Armahan/ Minä jäin tänne waiwahan.

Kyhkylainen surkiast elä/ Sure päo-
lisans veran/ Costa minä uuest' herän /

Samalmuoto tee myös minä/ Amull'
costan nousen warhain/ Itken culn mä
taidan parhain/ Pois on minun Arma-
han minä jmn tänne waiwahan.

4.
- KyneKt silmistan wuota / Alaspäin
mun Cajwoildan/Costa murhe mielen
tuotta/ Rackahimman lähdennöu/Mun
täyty olla murbes suures/ Ett puolisim
on tuenen juures/ Pois on minun Arina-
han minä jäin tänne waiwahan.
'

Wihas Jumal lähettänyt/ IsMesr
jpdamest/Sairaus/ Taut' mun käsittä-
nyt/ Cunga pakenen edesi? Murhe mi-
nua paljon waiwa/ Hautan maahan

alas



alascaiwa/ Pois on minun Armahan?Minä jäin :c-
-6

Mitäs Arman' walittelet/ Itkct ai-
wan huikiast? Mix nyn cowin surcut-
telet/ Minun tähten Ei se aut'sna tänne tulles/ Waicks teet suuren,
munhen Mes/ Mnrhen pitä sinusi siel!'/
Sanas jälken lEsus wiell'. '

En mä taida poies mennä/Nijncuin'
enä ikänäns/ Löyttais wijmeifnä Päi-
wänä/ Ilos ijancaickiscs/ Jumal Csi-
wlnhes liene/ Autta sinua kyllä tiene/<Murhen pitä myes wiM/ Sanas
ken lEsus Christ.

Cnolema sn minull' Woitto/wan päälle loppumus; Plhääld' näky
minul coitty / Elon sisälle käymys/ Tääl,'
lä minä slett Ilos/> Pyhäin seuras ei
lnuus Klchos/ Mmt murhen pitä sinust
M'/ Sanasjätkcn lEsus mell'.

Toscan joudnu ijäliscx / Pääsin wai>'
woO Mailmän/ Taiwan ilon PmM/
Caritzan ttenlqulaman/. Jumal sinua'



johduttacon/ Taiwqs wijmein lohdata,
con/ Hän just murhen pitä siel/ Sa-nas jälken lEsus wlell'.

Jumalan kirckain Calwoiy edes /
Seisom walkeis Waattehls/ Sielu kir-cas Palmu Mdes/ Kijtta HErra iloi-
stst/ Tal on Taiwan En-
gelein Laulu Pyhäin dantzit. Pitä si-«.nust murhen wlell/ Sanas jalken
lEsus siell.

ii.
Lohduttacou lEsus Christus/ Cai-

ckia Men laaneihit/ Huojendacon tei-mn ristin/ qndacon myös tarpchet /
Han ei anna niM hucku/ lots' ei py-
.da jynnis nucku / Pitä sinust murhenwicll/ Sanas zalken lEsus siell.

12.
Jää nyt hywäst puolisan racas /

läMt hywäst myös Lapsen'/ Mcoii-He lumalata hartast/ Hän on teidän
yolhojan / loca teitä suojelkpi / Pirun

pauloist warjlepi/ Sauall wijmciM
'. teidän/ Hgldun annan lEjufcn.

Colmas



"
- Colmais.
W. c. O hywä Jumala!

Jumala! mun elon/ wal-
MU ttuden/Cuin minun luonut on/"^'ja andan hengen uuden/ Cuin m-
tin cohdusta ihmcisest suojellut/ Ia kOell
laupiall waaroista warjellut.

. Mcttv Jumala! mun Wnpahtajan
racas/ Miuun eoiwon/ autuden/ za a-
pun joca paicas/ Euin minun wereUans'
tiwlemäft lunastan/ Ia wallast Sata-
nan lailpiast wapahtam

KtjtetMMmnla! minun ilon/lohdu-
tuxen/ Enin anda/ toimitta suruissll
wirwotuM/ Cuin Awun elamcis/ la,
woiton cuolemas/ Cuin turwa» duo-.
Mwll walcutta arlnias. !

Metty Jumala! ylisiett' HErraiy
HERra! Se Lolmmaisus suur/ meiss
eaikild monin lsall' ja Pojal'

me ktztost weisatcaw/ Ia PyhaU
Hengelle sydammest laula-

c«m!
3VPPU


