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V.F.

YERrall Kijtos ruub
MW laanMW kauhan !a ilon lano-

Ett leivos saatvat olla /

Miecat ia Kechat surmamast b
VijS/ Suomi/ ota iwst
Sun Oandeles etees/
Ia laula HMraN Most
Wirtes yaMUdtS:
Sydamell ylStyllä
Win sano halulstst:
Sun armos owtikyllä
0N twhW/Jumal/ MA



Em ansaineyet muuta/
Zuin rangaistusta tvchaissa/
SM että wielci huma
Syndimme costoo hirmuista.
Jo Jumal on meit lyönyt
Vans witzan wibaijen/
Waan svViimet ci myönny
Synnist parannusten.
Ehk olem cotyat aina/
Jumala cuitengin
Armosta alaspainaa
Sodat ja Sodan metelin.

v.H

NA ole temetulvn
Nytt Rauyan san» iloinen/
Se autuus on jo cuuldu/
long tulos tuopi suloinen.
Mel>rauyas lumgl tHMVaitM onnella. .

OM



ssuitt tämD pahoin täyttä/
,

Hän ltzms omalla
Chdollans haawoittapi/
Ia ilon ihanan
Sonnilläns sammuttapi/
Tuo pMcns surun surklan.

v. 4.

Woi! cuinga mutta mieldH
Se cauWalva cadotus/
zkuin cuullan surull sieldä,
Kus oli sodan palawus:
Kaupungit/ Linnat jalot
Kaatnt ja poldetut/
Hans caunijt Lacho Pellot
Kedolxi poljetut/
Ia Haudoix monell tulleet
Tuyannell Sangarill/
Kuin weriläns nijs cuolleet
Ia lyödyt aseill angmill.

5. e«



v. f.

Ei tosin ennMäucet
Ne wKitvat/ Suomi/ raioiyis/
Eik werta lvUVdattanect
Sun PcNMiS ja majoihis;
Et cuiteng osatoinna
Näist ollut tustlsta/
SM moni joutununna
TyMi Lapsista/

LM/ Lapft Isist
Orwoifi
Sicl huckan owat wisiist
Miehet ja calum mennehct.

V. 6.

O! eikös silmcks zmödais
3o kypmleitä truodatta?
O! eikös nckssä taidais
Jo tundos mielcens johdatla,
Ett ajattclis tarcast
Lmng HERmn wWn työt



Un yloncatzot payai?
Ia nurjast laimin lyöt.
Taas cultcng anta comaa
Sull arnwns lanpian:
Nckn coke/ jos sais Mitta
Sun cantta sisus cängiM.

v.5

M f alca on <o Ws/
SijS yeM/ siclu lurutoin/
Ett iocu wapax Msts/
Vofc tunge tuscall armotoitt
Wijmemen tviban ajca,
Ia silloin ilolla
Osaisit lurtva paicatt
IssMs nscolla/
Näin wälttäin coston towatl/
101 l loödän syndisit/
Taiwasa rauhan suojan
IMses lewos löMisit.

s. ViD



v. z.

Siis Armon M/ anna
Nijn rauhan mcaa wiettHem /

Ett muistoon tarckaan panna
Maydaisim armos Wstn:
Em ena nijncuin ennen /

HywyttäS pilckajst;
Waan sydämmihin mennen/
Menomme muuttaifim:
Wn saadus letvos täällti
Eläifim wnmdes/
Ett sinua Mm siellä
OW tchdes Pyypdes.


