
KiMU AjMt
HWIrM Ännmh eautta

UauhaU
Wuonna 1762.

Oerätyxexi edespanWft
Weisatta nimeum: iW»W

Minun sielun.tiitts HK

PrtW«Uty





v. i:
YERraU Kiftos Mttl-

KM Rauyan ja ilon sano-
masi/Ett letvos saawat olla/

Mzecat ja KMt surmamast?
Suomi! om ilost

SWMandeles «ees/AMula HERrall jalost
Mirtes hartaudes/
SydämeN ylötM
Min sano Wuiseff:
Sun armos yldäkyllä
On lvahwa, Inml'WM



Em ansaineyet muuta/
zluin rangaistusta wihaista/
Sill että wielä yuuta
Syndimme costoo hirmuista.
Jo Jumal on nmt lysnyt
SanS witzan wihaisen/
Waan sydämet ei myönny
Synnlst parannuxeen.
Eyk olem cowat aina,
Jumala cujtengin
Armosta alaspainaa
Sodat ja Sodan metelin.

V. 3.

Mn ole terwetuldu
Nytt Rauhan sana iloinen!
Se autuus on jo cuuwu/
long tulos tuopi suloinen.
Mm rauyas Jumal liiytta
Laikella onnella/

suin



Suin tämän pahoin kayttL/
Han itzenS omalla
Ehdollans haatvoittapi/
Ia ilon ihanan
Synnillcins sammuttapi/
Tuo pMens surun lurkian.

V. 4

Woi! cuinga mutta mieldH
Se cauhistawa cadoms/
suin mullan surull stelda/
Oul' oli sodan palawus:
Kaupungit/Linnat jalot
Aaatut ja poldetut/
tzans caunit Laiho Pellot
Kedoifi poljetut/
Ia haudot? monell tulleet
Tuhannell Sangarill/
Kuin werisäns nijs cuolleet
Ia lyödyt gseill angartll.



Ei tosin ennättäneet
Ne waiwal/ Suomi/ raiochis/
Eik werm «vuodattaneet
Sun Pelloilles ja majoihis.
Et cuiteng osaloinna
Naist ollut- tustlsta /
Si!l moni joWnunnK
TyhW Lapsista/
Moni Lestex/ Löpset Istst
Orwoili jciäneyet;
Slel huckan owat wiW

ja calum menneyet.

v. 6.

O! eikös silmäs maydais
Jo kyyneleitä tvuodatta?
O', eikös näW taidals
Jo tundos mieleens johdatta/
Ett ajattelis tarcast
suing HCRlan witzgn työt

Am



Ain ylsneatzot pahasi
Ia nmiast laimin lyst.
Taas cuWg anda coittaa
Sull armons zaupian:
Nain coke/ jos.sais woitta
Sun cautta Uus cangian.

b» 7»

M! aica on jo käsis/
Sijs herää/ sielu surutöin/
Ett jocu wapax päasts/
Zosc tunge tuscM armotoin
Wijmeincn wihan mca/
Ia silloin ilolla
Osaisit tmwa paican
lEsuxes uftolla/Näin wälttäin coston Man/
101 l lyodän syndisit,
Taiwasa rauhan suojan
IWs lewos löydäistt.

s. SijS



v. 8.

Siis Armon Isa/ anna
Nijn rauhan aicaa wietMm/
Ett' muistoon tarckaan panna,
Maydaifim armos ijWn:
Cm ena nijncuin ennen/
HywyttäS pilckaist;
Waan sydammihin mennen/
Menomme muuttaisim:
Nijn saadus lcwos taM
Elaistm wacudes/
Ett stnua siNstm siellä
BllM tgpdcs Pyhpdes.


