
Colwe
Zumalista ja Lohdullista

M Surullinen Weisti
Kyrön Götasta,

Woi cuittga ihe HErra/ !t<
toinen.

, Woi woi minua Waims parcn/
Colmas.

Ktztctty Jumala! Mun clon/
tvalkcuden/ it.

Welsatan cUin G lunials>

Hruft - Vrändätty Wuonna 3



cuinga ih? -PTrra/MM !un suuttunut/ Oyndeim tähden
suu«en/ Meille wchastunut.

2. Ruotzin Rilki rauca/ Pahoin
on siaun käyn/ Ach smuas ihmis parw/
C.ldu ,akannpäin°

3 Wou Is-W dirm!lisutta/ Culn asut
Tiiwalias/ Pirn sangen Riemastunut,
Act» oaioas.

4, W"i Cuningastam cuVsist / Cm
can an oli pms/ Ifun nmst Isa paras/
HT:rn cmt cotija

> W?n onnettomi/ Clttn oliin
p/!fa?cnet P,is oli meidän Faiim/ CM
oilö c.c': ut'inelt.

6. Wotz ftxa wk:o-- Wiborg/ Pahoin
sinua käyn/ Suur Saattanut wch

lal »M n on wäheliden.
?. Wch Snomcn maata suurta/ Cutt

olis tuhat wanha nuttta/
S)n mlck Na bncatt^

8. Wos HanpunM/ sielol,
io saan Ack) Oulun Cylä purtoi

S,ip- ssmlain.
9 Wo'j Mlkenehen sota/ Cuin ii

Suomen wail!/ Sl?l wnott mond«Ml<
M Sar: Pasi wallan pääll.



l iv. Wsn silmas Kyr3n pcldo/ Nait
rondon ennen 01/Ennen olit elo taynäns/

cuoUcita ruopattu.
'ii. Woi culnqa «nonda waimo/ On
. jänpt lcstcxi/ Wihr Uinen rrulä waino
lättä mond arwoxl.

,2. Woij wiholllsen miccka/ Cuin olet
hirmuinen loca mond tuhat lcicka/ Ia
embi armctoin.

l). Wci meitä Ihmls varwoiCuhun
elemjotunct/ Achmitä callitaaicol/Syjk
elein ans inet.

Woij cuinga monda Idmist/ Om-
bi nyt pmvo a/ Calut lrtar ja kmdiat/
Täyty jttn lälkcn.

15. Woij cumga mönda
m jo se soimt/ Sen cmcti kpllä tiedän
Angar ach' oi» ollut.
it. Wotz hlrmust wihg lynmo / Cuin

M nyt mailmas/ Sam Pietar cowm
tvaiwa / Rurhi on jn rauhas.

«7. Woij mikä loppu liene/ Nyt täl-
lä julmudcl/ Sotu otta slluret
CuolNixi paistcle.

»8 Woij cunga sumelsn nyt merellä/ HElra auta lneilä
nml Hädän achtau tastcllä.

19.



iy. Woij Nackaus on jo pojes/ L<iu«
piut ei cuulucan / Armottomus on
Laupeut ei oleckun.

22. Woij onnctoinda cansa/Eumon
nyt mailims/ lur meis on eowa aO/sitä vois

il. Wch Ruohil, Suomen Lapftt/
Laalcnt jo Synnistä / lEi'ux:n nimen
tähden vois weren wuMa.

H-< Woij Wllichurlcasia HErra/ Oncowa duunari/ Ulka rangaista keiran/
Syndistn cnnsi, tnall.

2;. Woij mitä nähty on/ Jo cuus<
toisia kymmend wuot/ Wicl miecka nyt<

HTrra jo iopu suo.
24. Woij corells jn prameus / Cuin

vn nyt mallmas/ .Canbia syndiä ei tub
ta/ Cadotus seura wiel Aincn.

Toinen.
Woti mmna Waims parca/

Wiz wierns Vuolelna cowa/ Sm
Mla kyllä Sokms sielun kasttM
M)t/ HEtran wiha minua lnönyt. Poison mmm, Armahan/ Mma jam tänW

-Muut



H. Muut turwawat Vstäwäns pääll/
M,ä olen ain yxinäns/ Olen ulcon eli
sisäl/Snm waiwa Sydanden: susaston millun lohduttaja»/ Hän on pandu
Haulan maahan/ Pois on minua Ar-
nnchan/ Minä läin tänne wajwahan.

?. Kyhkyläimn smkiast elä/Sure puo-»
lllons perän/ Costa Mlnä uncst' heran/
Samallamuoto tee myös minä Amull'
«ostan nousen warhain/ Itken cuin M

parham/ Pois on minun Arina-
han minä jäin tänne wmwahan..

4- Conelit jllmlstän wuota/ Aalnspam
mn caswoildam/ Costa mmhe mielen
luotta/ Racrahimman lähdcnnön/ Muntliy!y olla murhes surus / Et puollsanen tuonen juures/ Pois on minun arma-an minä jäin tänne n aiwuhan.

5. Wltzas Jumal labeltanyt / Ifälli-W iydämest/ Sairaus/ Taut mun kä-
Eunaa pakcn cdest.'' Murhe

Mun paljon waiwa/ Hautan maahan<l!ll,caiwa/ Pois on minun Armahan/Rmä jäin tlw:?e waiwaban.
6. Mitäs Arman wallttclet/ likelck'an buiki st? M>x nijn cowin smcut-

W/ Minun tähden wattlM Et ft autsua



sua tänne tulles/ Waicks teet summ
ilmnslen suUes/ Murhen pitä sinust siel/
Sansss jälken lEsus wttl.

7. En me taida pojes mennä/Nijncuiil
tNä ckänäns/ LöMs wijmeisnä
nä/ Ilos ijancaicklses/ Jumal Esimie»
hes liene/ Autta sinua ki)Uäthne/Mur«
hen pitä myös wM/ Sanas jälken IE«sus Christ.

8. Cuolcma on minul wolto/ Waiwan
pgälle loOumus; Mhald' näky mmß
coito/ Elon sisälle kHymys/ Täällä mmi
olen pel«
wos/ Mmt murhtn pita sinust siel/Sa-
nas jalkcn lEsus wiel.

9. Costan Joudun iMisex/Paalin wal<
woist mailman/ Naiwan ilon Kerilliscf/'
Cairtzan etm laulaman/ lumall siM
lohduttacon/Taiwas wimeinj?hdattacon/
Dän sust mur»)en.pl'tä Sanas jaM
lEsus wicl. ..'

io. IwnM'l kMM easwoin edch
Seisoin wMlsWaaiteilM/ Sielu knkas
palmu kädes/Mttä HErra iloiscst/TT
ou Taiwan Musieandlt Engeicia Lalllil
Dyhäm Mtä stnust llMhcn wi.l?
Sanas Mm.lWs sicl.



. Lohduttafon M 7m<
jil, >älken lääncihit/ Hucjend.l on tiedän
iistm/ AndacoN myös tarpehct/ Hän ei
Mantztä huttu/ Zotc ei sydä synnis
Mu/ Pitä sinust niuthcn wiel/ Sa-

ii. Jää nyt hywäst puolisan racas/
Mät hywäjt mtzös Lapsen/ Rucoll-
cat Imnalata hartast / Hän ön teidän
Mo<an/ loca ttita suojelepi / Piirun
sauloist Sanall wlmclse!! teidän/
yaldun annan lEsltzen.

Colmas-
Wc. O Hywä Jumala!

<Wll,tctty Jumala i Mun elon/wal«
M kcudcn/ Cuin minun luonut on/

ln andan hengen uuden/ Cuin äl-
lin cohdusta ihmeiscst suojellut / Ia ka-
de! laupiail waroista wurjellut.

2. Kijtottn Jumala! mun Wapahta-
M racas/ Minun tojwon autuuden / Ia«pun joca paic«s/ Cuin minun werelläns
Cuolemast lunastan / Ia wallast Sata-
Un laupiust wupuhtan.
Kijtttty humala! Minun ilon/ loh-

Muxen / Cuin anda / tomutta suruisill
wu>



s
Mon cuolcmas/ Eum turman dunMwaicutta armias
4.Kijtet Jumala.' Wstet'HErrch

HErra; Se Tollnmalsus suur/ Mcilz
caikild monin kcrrain / Isall ia Pojalle
me kijtost weisatcam/ Ia Pyhäll Hengcl<

le sydammest lnulacam l
LO PP tt.


