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kuinga itz? HERra, Onmeihin suuttunut/ Smdeim
tähden suurten, Meille wi>hastunut.

2. Woi Ruohin Rijki mukka, Pa-hoin vn sinun käyn, Ah sinuas ihmisparka, Kadu ja kaannn pain.
Z. Woi Isan hirmuisutta, kuin asuTaiwahas, Piru sangen riemastunut,

Ach olemme waiwas.
4. Woi KuniiMstam kullaist,Kuin

kauwan oli pois, JM maast Isa parast,
HERm aut kotija.

5. Woi meitä onnettomi, kuin olim
paimenet Pois oli meidän Farim, Kuin
olis kmnnut meit. '

6. Woi saxa wiro Wibsrg, Pahoinon sinun Myn, Suur Saari sanut wal»
lan Ruotzin on wahandän.

7- Wöi Suomen maata suurta, Kn»
ka olis ustonut, Montza tuhat wanhanuorta, on miekqtta hukattu.

8-Woi wasan Kaupungtta, Siel onjo alkuns saan Ach Oulun Kylä parka,
Suur yelk' on sinul ain.'

9. Woi



9. Woi PaWnehen sota, Kuin oli
Suomenmaasi: Siel wuoti nionda wer«
ta Saari paasi wallan paall.

iv. Wsi siuuas Kyrön pcldo, Nait
mono on ennen 01, Ennen olit cts tay°
näns, Nyt kuolleita knoppattu.

ii. Woi kningamonoa waimo, On
jänyt lesseri, Vihollinen wiela waiuo
latta mond orwon.

12. Woi wihollisen miekka, kuin o.
let hirmuinen, Joka mond tuhat leitta,
Ia ombi armotoin.

13. Woi meitä ihmis parwoi Ku»
hun olem joutunet, Ach nmta kallita
aikoi, Snyst olem ansainnet.

14. Wci kuingamonda ihmist, Om»
bi nyt pawosa, kalut irtat ja tlindiat,
Täyty jatta jalken.

15. Woi kuiuga mondcklwuotta So-
ta on jo seisonut, Sen kaikki kolia tie»
dan, Angar ach on ollut.

16. Woi hirmusi wihawaino, Kuin
on nyt mailmas, Saar Pietar towin
waiwa, Ruotzi on jo rauhas.

17. Woi mikä loppu liene, Nyt tal»
la julmudett, Sota otta suuret pienet,
Knoliaxi paistele.

lB.Wsi



iF. Woi kninga sunrellwaell, Mari
on nyt merellä, HErra auta meitä woi<
mal, acktan keskellä.
l 9 Woi rakkaus on jo poiDs, Law

piut ei knulukkan, Armottomus on st'as, Laupiut ei olekkan.
20. Woi onnttoinda kansia, kuin on

nyt mailmas, luur nleis on kowa au-sa, Pyrkikänsita pois.
21. Woi Ruohin Suomen lapset,

Lakatkat o synnistä, lEsuxen nimen
tähden, Pois weren wijoista.

22. Woi wanhnrffasta HErra, Kain
on kowa duomari, uhka rangaista ker«
mn Syndistä kansia taal.

2;. Woi mitä nähty on, Jo kuus»
toismkymmend wuot, Wiel miekka nyt-
kin walkky,HEßra jo loppu suo.

24. ja prameus, Kuin
on nyt mailmas, Kauhiolt syudia ei
tutta kadotus seura wiel, Amen.

Toinen.
Woi minua waimo parka,

UI) Woi wierasknolema kowa, Sun
julmudestas olen arka, kuin mi»

hm klilla waiwa: Sokeus sielun käsittä'
nyt



nyt, HERran wiha minua lyönyt,
Pois on minun arinahan, Minä jäin
tänne waiwahan.

2. Muut turwawat Vstawans pääll,
Minä olen ain l xinans, Olen ulkon eli
sisall, Suru walwa sydaudän: Kufast
on minun lohduttajan, Hän on pandu
Haazuan maahan, Pois on minun Ar«
mahan, Minä jäin tänne waiwahan.

z.Kyhkyläinen snrtiastela, Suree puo«
lisons perän, Koffa minä unest heran,
Samalla muoto tm myös minä Amull'
koffan nousen warhain, Itken kuin ma
taidan parahin, Pois on minun Av
mahan, Minä tänne waiwahan.

4. Kyneletsilmistan wu ota, Alaspäin
mnn Kaswoildan, Kosta murhemieleen
tuotta, Rnkkahimmau lahdennön, Mun
täytty olla murbes surus. Et puoliftn
on tuonen juures, Pois on minun Av
mahan, Minä jäin tänne waiwahan.

5. Wihas Jumal lsall-
i> sest ftMmest, Sairaus, Taur mun ki'

sittänyt, Kunga pakenen edest? Murhe
minua paljon waiwa, Hautaan maahan
alaskaiwa, Pois on minun Armahan,
Minä jam tänne waiwahan.



6 Mitäs Annan walittelet, Itket
aiwan lwikiasti Mix niin kowin surkut.
telet, VMnuu tähden waikiajN Ei se aut
si:a tänne tnlles, Waicks teet sunren
murhen su lles, Murhen pitä finust siel,
Sanas )älken lEsus wiel.

7. En me tmda pojes mennä, Niiw
knin enä ikänäns, Löydäis wnmeisna
Paiwänä, Ilos imnkmttises, JumalEsimiehes liene, Auttaa sinua kyllä tie-,
ne, Murben pitä myös wisiist, Sanas
Men lEsns 'Christ.

8- Kuolema on miuullwoitto, Wai'
wan päälle luopumus; Mhald' näky lni-
nul koito, Elon Wlle kaymys, Tää!la
minä olen ilos, Pyhäin senms ei muus
pelwos, Mutt murhen pitä sinust siet,
Sanas jalken lEsns wiel.

9. Kostan jouduin ijällisex, Paasinwaiwoist Taiwan ilon Pe>
rillisex, Karihan eten laulamaan, In-»
lua! sinua lohduttakon, Taiwas wii«
num johdattakon, Hän sust murhen pi-
tä siel, Sanas jalken lEsus wiel.

10. Jumalan kirkkaan kaswoin edes,
Seisoin walkeis Waatteihis, Sielu kir-
kas palmu kädes/ Kutta HErra iloisesi,

Kal



TäaC on Taiwan MuMndit Engelein
laulu pyhäin danhit. Pita sinust mur»
hen wiel, Sanas jalken lEslls siel.

i i.Lohduttakon lEsus Christus Kaj.
kia jalken jäänehit, Husjendakon teidän
ristin, Andakon mnos tarpehct, han ci
mma unta hukku, lotk' ci pyda synnis
nukku, PiM sinust murhen wiel Sanas
jalken lEsus siel.

12. Jaa nyt hywast vuolisim rakas,
Jaatat hywast myös Lapsen, Rukoil'
kat lumalata hartast, Hau on teidän
holhojan, Joka teitä suojelepi, Pirun
pauloist warjelepi Sanal wiimeisell tei»
dän, Haldun annan ILftTen.

Colmas.

W. k. O HERra Jumala u'
Jumala i, Mun elou! wal>

keuden, Kum minun luonut on
Ia andan Hengen uuden, Kum

aitiu kohdusta thmellisest suojellut, IaMdell laupiail waroism warjellut.
2. Kiitetty Jumala! mun WavalM.jan rakas, Mun toiwon autuden, Iaapun jotapaikas/Kuin minun werellans

Kuole-



Kuolemast lunastan,. Ia wallat sM°nan laupiast wavalMn..
z. Kiitettn Jumala! M.un iloN/ loh'

dutuxen, Kuin anda, toimi nissl
wirwowxen, Kuin nwun elämas, Ia
woiton kuolemas, Kuin
ol Vaikutta armias.

- 4- Kiitetty Jumala' HErrain
HErra! Se Kolminalsns suur, Mcild Ztaikild monin kerroin, JM ia po
me kiitost weisatkam, Ia rnhäll

geM, sydämmest lstulakam!


