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tnprunztlis cukivi«

Neisamn luin. Ah! mil' ombi elom taal?

V. l.

ombi ruoffinu, Usewast' jo suon'-H? nu, Sna Slwmi surutöin, Spnneis patt-ia mn murhetoin.
». 2. Wihollmen witsana, Ombi ollu

ralla. Jo iaas .uudest Etkös mahdaVansta.
v. 3. Suomi raukka, rajatoin, Pahudcsasxuelewln. Olet juur kuin Sodoma, Ia se kau-hia Gomorra.
v. 4, Kac«o «ees kurikin, Wchchamen Suo,

unkin, Ettet ansios Msm suli' Isän witzaSeikaans tul'.
v. 5- Ah! kay Isas lygö wiel, Eki sydäm»mesao n?l, RllkouM' Jumalaa, Cttti U-cris zo-Valta.

,

' v- pcham, Armso, ram
haa keriata, Tulis itku kynelis, Synnin tah-hm siMmnus.

v. 7. longa shkä Am hautaankolmandeen, Nousee ylös Suomesta, Haisema-sta raadosta.
v' alas lasteepi, HelMltihin pai<naap,, Kosiei Hengen fthasg M', waan spa-



v. Z Kaikkein Vyndein äiti koht', Ombiee
päusto wu','Ne, saa sijcä alkunsa; Harwat on
jen mnnosa.

v. iQ. Kaikist muista synneistä, Tosin iul<
mist ilkeista, losius tutteng puhutaan; epnust'
ei tutakkaan.

v.> n. Sill' se on nijn salainen, Isä per-
kelellinen, Heiwetista koioisin, Mutt' ei Taiwaastsukuisin.

v. 12. T'ta pKl!wn ksthtna, Moni kcmdaa
salaista, ei se paina tunnusa; Ei oll' hengen
losa.

v. 13. Hän on Herran edefa, Niin juur'
julma äpärä, Kuin yx itze penc!e, Eparsso hal-
litzee. v. 14. longa siläl!' annosti, Moni SM-
mm poistaa, juuri julmasu, m, Heco-
des, kauhiasti.

v. .1;. Pyhä päiwät Nijn' elt/
tilman riennetään, KaEkijn julki syndeihin, per-
kelen käns helwmiin.

v. 16. Herran he. juur kokonani, Pitäwät
nyt pilrkanans: lEsus on nijn halpakin, Kui:»
yx tallipoikakin.

v 17. longa tabden Herra tott, Poiae
Suomest ulos ou', Ettei pyhän mldua, Kun-
moicelt' ol' Jumala.

v. i- Ah! kuing' monda löW nijt, Iot»ka kahoo muinaisit Sotamiehi Namnams? Hej»
siä näyctä kir otus.

v. 19. Ett losaphat, losMlkin, Bawidja Korneljuskin, Olit sodis ollehet, HanastHerraa rulozlleet.



V. 2». .Kiitit ja lwös M't, e<
hest jyristit, Lauluill' että harpuilla, Sydämmell'
suu!', sielulla.

v 21. Nain he tahdoit iloita, I<l ej ko-
stan kiroilla, Kuin nyt momat lekewät, Kirouris
elawät.

v. 22. Mutta miehet endiht, Kuin ol' so,
da'- ollehct) Asettiwat weisljat, Henges wirtten
soittajat

v. 2-, 110 rismull' hyppäisit, Ia Basu»neill' p Kilwottelit w-rasans, Kuin yx
Pawal k jstasans.

v. 24. Ah! sä HERra Zebwth, Armahd'Suomen Saarra koht, Opeta nain tekemään,
stia kljttFMään.

v. 25. Ustos uhrau' rukous, Sen kautt'
ylbäid' apu uus, Amman sull' Suoml
M' rukonrifa.

v 26. Ettäs PM",s näkisit, lo'kas ulos
läyewt, Kedon päälle oneleen, Werisaunaan wil>
teken

v: 27. Ohof kuum' on löyly siel', JostaJumal warjel wiel', T« s« launa tyhjari, Ar-
mosi suo maam' omari.

v, 28< Että siinä afnisim, Rukouril pydäi-
sim, Whollista torina, awulla.

v> 29. Sill' ei miesten wakcwys, Sodas
«ma kemppe>s, Ei olt' onnee fudasa, JolleilEfns joulosa.

v. ZO, Katzos kuinga pyhs mies Moses
fodas rukoil mpöe, Otti Herraa kauhansa, Woift
A wcholjiswsa^



v. 31. S"nan foiaionkkokln, Engeliids'
lyötihin, yönä tuhansii. Herra woi ja ,
aultaoi.

v. 32. Nijn kuin Sadan,päämiestä, Am<
ti päästi hädäst-, Henges nöyrä rnkouffin, Kuu<
leiman saa Herrankin.v 33. Katz' näin teke itze työs, <Dlel nx'
oikia sotamies, Muistaa lEsurensa paal', Ton'
on auuas loppu häll'.

v. 34. Kuolis koton n-uotella, Gi Ulkm
miekalla, Ei se Herraft' croicen', Kuin on HH»ms yhdisim.

v. 35. Sillä oikia!!' älawäll' Ustoll, ouw-
ar tekewall', Jolla tundttPaämiehens, E>v>r!stin
lEsuxens.

d 36. Joka käwi nähdemitie, so-
taa tähtemme, M kolmckymnmw wuott', Sm
kautt' rauhan meille tum'.

v. 3?. Ijaisen ett' ajMn; Waan i!«in
sodan nykyisen.Olemme wasniudnta, Synmill'ans inn' todesta.

v. 38. Mntt' sä hywin tekiam, So«« Her»
ra lEsurem, joka kowiy pruffotztt,.WerM'waat,

kirioitett.
v. 33. Olic yrtilachasa. Kuunms wljna'

kuuraaja: Sotfeifts nij!. sodeickm, Ettäs apnu
hunsitkin.

v. 40. Sentään Tnle so»
das awuri, Erm meid.w wcremme, Laffemifl
vedoi^e.

v.j 41. Pstäwälinne Itz-suxem, Si''H wal.
km punainen, Est ninsom smkia, Etttt pM
v!s ruffla.



d. 42. Sido haawat sielumme, Anna an»
d?x syndimme, Kuin meit wihoin Jumalan We<
Kit, r-nda sotahan.

v. 43- Mutt' o' lEsu walimies, Ole
?ans heill' sodan ties, Wchollisi pelja-ä, Aseet,
särje/ häwitä.

v. 44. Lyö, lyö! Herra, kaikkia Maa-
koiria, Jotka kullat, hovia!!', Pyrtäwät

meic' surman M'
v. 45. Al' ann' meitä raadella, Lambcck'

susild' femiida, Oc' heild' syömähambar pois,
Ettei en» purra wos.

v. 46. HCAra lEsu Mpemme, Oi' meill'
wahwa muurimme, Tee heill' tybjar nuolensa,
luur' kuin tomn tuul?sa.

v. 47- Taim kemät miekakkin, Käsist jal-
woist Tee heic' hermottomaxi, An-märros käan toistr'.

v. 48. Ettei woimaa raudoilla, .Enämb' ols'
kuin korsilla, Särje heidän aseens muut, Tee
ne nijn kuin laho puut.

'v. 49. Lähetä sun Tmires, Saavnnnaban
Estämään, pois peljätMn, Ettei pääs

meit hammäan.
v. 52. Wijnapuitam rikkomaan, U»m'pa,'<

kois teurastaan, Niin kuin teki ennei.kin, Anis/psenis lapsiffin.
y. ;l. Ah! o! rakas lEsurem, K<-'win

Oibßiftllem, Sano «ttei weistänsä, Meille nay-
wyöchänsa,
v. 52. Anna lEs! pelMin, Mm mie»

hm 'ghmookin, Yhsa ls,)d.'n han-maa, Itzellms
MM' wapista.

W v. zz-



V. 53. Mus Christ!!s ksulumme, Kallis
pyhä oppimme, Korkin Esiwawak.n, Warjef
pidä woimaskin.

V. 54. Ett' hän lajin ohiauans Pidäis,nn«<
kan woimasans, Alhaisill' ett' korkioille, KuingD
kukin tarwitzce.

v. 55. Wiimcp Isa armias, Aut tvtti'
nun luotujas, Nuotzin Nijk.n poikia, Paäit'
heic' iloll kotia..

y' 56. loidn perään surswat Ailit, lap-
set huumwat, Etläs arlncchdaisit pääll', Ruotzisch
ett' Suomes tääll'.

v< 57. cj usias,. Tiedä mitä
jumustais: Wtr raukka kaä delee, Lapsel ymbae
äöndelee.,

v< 58. Ecei lcipäa tido'a, Jauho piwotz
wakafa, Ole MM winyolais, Lapjen näljM
helpota^

y.. ?Z. karwa,'wehkoja, Pihka pui<
sta kuora, Ci woi ost., clatust' Surkia
on walitust'.

v. 60. N:t oZ Isä wiwahast, Auta lap<
sias armiast', W leimän koria, Ylös wiets
ksrwom.

v. 6i. Päästä heitä psytäs all', Tällä
tohjall' ajahall, S«l' sä heitä mwitzet, Tarps,
hinsa takitzet.v. Ruumin, naljäst joukottain, Keriä»
tään za hunttaan am, Cltsi emn otlamist', Öls
alas laimenisi.v. 63. Joka tosi on bi kyll', Mun ei kuuD'
<tt' nälkä wiel', Ombi tuttu HeMfa, Oielusspdälnmefäkän.



v. 64. Mutt' jos mkeiu iloiNs, Totta-lE,
sust' rukoilis, Rawind,ov ju,ur's!)dä!nmest', Kolms,
leipää hätäisesi?

v.- 65. Uffoo, wiwoo, rakk.mtt',
kia aina liun', Jota lEsus tarioo tott'; Kuka,
waarin sijtä ott'.

v. 66. Harmat on kuin hakewat, Srtä
ruast' huo<iw«, Ett' he lEsust' ruk.oilis, Jo-

. ka sielun rawitzi
v. '67. Niin m' halaus todesta, Sitä lei-

pää lEstism, Waikeroitzls suuresii. Lasten ta,
wall' hartasti

v. 68. Huudclis peräin lEMen, luur'
kuin M näikalMli; cj sijt oU pchetta,
Zost' ?j tnrwctt' tunnetta '

v. 69, Muli'
sodan a siclus'wniwaises, Ettei

' lEsus s, lX!
v. 75. Ah! sä kuin am hMin t«it, lE-

sus! kansoi rawitzit, Tul' heit'Nl«ll' maalimaan,
.lotk' ei nälkää lunnckkan.

v. 71. Elt' jo Mft wirföisit, Epäustost'
selkeisit, Olsit Hengen sodas'tääll', Taiwaaskan»
fas rauhas siel. .

AMEN!


