
kolme
Jumalista ja Lohdullista

Ensimmäinen.
Iri Surullinen Weisu

Kyrön Wodasta/
M cumga ltze HErra/ 7^

Tomm.
Doi wol minua walmo parcch

CoZmclis.
Wetty Humala! mun elon j

walkuden/ :c.
Weijatan cuin O hywö Jumala /

IRUSA/PMdatty Wuonna ,745.



OWM cuinga ihc HErra /On mei-
hln suuttunut/ Syndtim tähden

sunrtm/ Meille wihastuuut.
z.Woij Ruotzin Mki rauca / P<i,

hoin on sinun käyn/ Ach sinuas jhm!<
parca/ Cadu ja täny pain

;. Woij Ilan hirmujmla/ Cmn M
Taiwnhas/ Piru sangen Riemastunut/
Ach olemme waiwas.

4 Woij Cuningasiam cullaist / Cui»
«rlan oli psis/ Isän mO Ijä Mas/
HErra aut cotijn.

5. Woij mcitä onncttomi/ Cnin ö,
llm paimenet Pois 01l meMn FarlM/
Cuill olis cninm Nttit,

6. Woij jaxa wiro Wiborg/ Pahoin
on sinlm käyn/ Suur Sam ftnut wA
lal Ruotzin on wälMdän.

?. Woij Suomen maata suuna/ Cu«
ta olisujconut/Molaa tchatwanha nuw
ta/ On mickalla hucaNu.

8. Woij Wajan Caupvnana / sicl blt
jo alkmisiann Ach Oulun Kylä parca/
Suur vc!c on sinul M.

9, Wch Wlkänchen Wta / Cuin 01l
Suomen maall/ Giei wupti mondaww
ta Sari Pasi Wallin MU.



10. Wotz fimas Kyrsn pelde/ Näit
mono «m ennen 01/ Ennen olit elo täy-
l,äns/ Nyt cuollcl a cuopattu.

i l Woij cuinssa monda watmo/ On
jänyt WlhoUmen wieiä wains
IMH mond onvon,

12. Woij wlholli>en mieckn / Cuin o»
let hirmuinen Joen moud tuhat leicka/ombl arlnotsm

13 Woij MtttH Ihmis P<rwol CuhunoIM Mtunct/Ach näitä eMg «lcol/G)st olcln anAmct.
,4 Woy cutngel monda Itzmisi/Om-bl nytt pawosa/ CMt lrtat m tindiät /

'5- Woij mmqa monda wustta/ Söt«
en jo !eljonnt/ Sm caicti tpllä tiedän/Angnr ach yn ollut.

lö-Moii hirmust wiha wnino/ Mnm nyt mgllmas/ Saar Pierar cowmMwn/ Motzlenio rauha».
l/.Wch mlkä loppu Kone/ Nyt täl-li julmudcl/ otta suuret pienet/

Tuolini vKistcle.
18 Woij clmlga suurei wael/ Saari<n nyt merM/ HErra aum mM Hol-ma! Hädän achtan Wella.

'9.



',9. Woij Rackaus ou jo pojes/ Lau«
plut ei luulucan/ Armonomus on ftai'
Laupeut ei olcckan

20. Woif onnctoindt! cansia / (uinen
»pt mailmas/ lur meisoncowa nO/Dyrkikän sitä pois

2,. Woij Nuohm Suomen lapset,
Laatkat jo Synnistä/ lEsuxen nimen
tähden pois weren wisoista.

22. Wsij Wanhurlcasta HErra/3n
ttwa duomari/ Uhka rangaista t<ttan /
Gyndistä causa täM.

23. Woij mitä nächw on/ Jo emi-
toista kymmend wuol/ Wiel miccka nyt-
kin HCrra jo lopu suo

24. Woij coreus ja prameus/ Cuin
on UM matlmas/ so»diä tt tllt«
ta/ Cadoms ftura wiel Amen.

Toinen.
MWM! Wch minua Waimo pam/

Wsij nnerasCuolema cowa/ S«n
julmudcstss vlen arla/ Cuin mi<

nuaWH wmwa: Sokeus siclun kusitlö
nyt / HCNran wiha lNln»a lyönG
Pois on minun ArmchlM Minä jäi»
tänne walwtthan.



i. Muut turwawae Mäwins pääll/
Minä olcn am yrinas/ Olen ulcon eli
sisäl/ Suru waiwn SMndan: Cuiast
ou mmun lohduttajan/ Hän on pandu
Hautan maahan/ Pois on lninun Ar-
mahanV Minä jäin tänne waiwahKn.

3. Kvhktzläincn surkiast elä/ Sure pus«
lllons perän/Cvsca minä unest' heran/
SumMnnuoto tee myös minä Amuu"
cojcan nousen warhain / Itken wm mä
taidam parhain/ Pois on minun Armn-
hlin minä jäin tänne waiwahnn

4. Kynclit sillmstän wuota/ Alaspäin
mun Caswsildam Cosca murhe mielen
mtta/Nackahimman lähdennön/ Mun
täyty olla muchcs surus/ Et puolisan
on tuonen juures / Pois su minun arma>
han wmaM-Mnne walwadan.

5. WiW' Jumal lähettänyt/ JM-
sestsydnAest/ Sairaus/ Taut mun kä-
sittännt/ Cunga pakenen edestä Murhe
minun pahen waiwa/ Hautan maahan
aklscalwa/ Pois on minun Amulhan /

Minä jäin tänne waiwahan,
6. Mitäs Arman walittelet/ Itkei

aiwan huikiasi? Mip nijn cewin furcut-
tllet/ Minun tähden watkiast? Vft aut

<ua



susi tänne tulles/ W ncks teet suurenmmMn sulles/ Murhen pltäsinust siel/
Smws ;älken lElus wie!.

7. En me taida pojes mennä/Ntzncch
enä iknnans/ Uytäis, wijmelinä, Päi-
wänä/ I!?s iiancaicktjes/ lunml Esi-
mlches liene/ Uutta sinun tylln liene/
Mulhcn MH myös wM/ Sanss jäi,
ten lEjus Chcisi.

8. CuolcMK on milml woito/ Wl,i-
wnn päälle loppumnsi VchälUd' näky
minul' coitw/ Gon ltMc kaymns/ Tääl<
lä minä olen ilos/ Pyhäin sturns ci
muus pelwos/ Mnit lnurhcn pitä sinust
sicl / Sanns jälken IGjus wicl'.

9. Costan Joudun ijMifex/ Pnäsinwal'
woist mailman/ Tniwnn iKa 'MiMx/
Carlhan eeen l«ulln:!an / Iwnall siuua
lohduttaen/ Tnlwiis wimcm johdatti
con/ Han sust murhm pitä stcl/ Ganas
jälkcn Mus wick

!c>. Jumalan kirckain caswoin edes/
Scisoltt walkcis WliMtcihls/ Sielu kir<
cas vnlmu Mdes/ Mtta HErra lloft
sest/ Täl on .TalwNll Mckcandtt Enge<
lein Laulu Ptzdäin dmM. Pun jinust
murhen wicl/ Smas jMn lEsus siel.



,i. LohdnttaconlGusChrlstils/ Cal-
zälftn Mneihit/ Huojenda on tiedän

Mn/ Andacon myös larpewt/ H<m ei
,M nijtä hucku/ Imc ei pydn syrmjs
mku/ Pitä sinust muchen nml/ Sa»
,w jälkeu lElus siel.
,2. Jää nyt hywD puolijan

Mät hywast myös Lap>?n/ Ruc«l-
M Jumalala ynrtast/ Hän VN teidän
Boian / Joen ttitä suojclcpl / Ptzru»
jWlVlst warjelepi SanaU wunciseU ttl-
l«in/ Haidun annan IMxen.

Towas.
M-c. O Hown Inlmla!

Jomala! Mun elon/ wal-
M Knben /Luin Minun luonut on f

la andan hcngcn uuden/ Cuin äl«
!,n eolMsta ym«'jch ftivftllut/ Ia ka-
ltl laupinU waroism wstMut.
i Mttttst Jumala! mun Wa-pahta«

M racas/ Mnun wiwen autuudm/ Iä
Wn joca pacas / Cuin minun werelläns
hwlcm<;st lunastan/ Ia MM Sata-»
»m wupmst wapabwn.
; Kijtetty Jumalaa Minun ilon/ loh«

llltuxcn/ Cm« <mda/ wmitta <uruW



wirwswM/ Cuin awun elämäs / </
wolton cuoltmas/ Cum turwan duolmwalcutta armias. "

4- Ktjttt Jumala! Wsiet' HEr.M'HErra.' Se Tolmmaisus suur / Me ,caWd momn kerrsin/ I,M' j,l
mekijtost Mlsatca»/ Ia PyhM Hcna..le sydämmest laulacam.'

LOPPU.


