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OUMOy cuinga itze HENra/ Q
meihin suuttunut/ Sondlln
tähden suurten/ Meille wl
hastunut.

.2. Moii Ruotzin Rijki raucka/ Pa
hoin on sinun käyn/ Ach sinuas ihmi
parca/ Cadu ia käny päin.

3. Woij Isän hllmuisutta/ Cuin ch
Taiwahas/ Piru sangen riemastunut
Ach olemme waiwas.

4. Woij Cuningastam cullaist/ Cu!
eauwan oli pois/ Isan maast Isä pan,,
HERra M cotija.

5. Woy meitä onncttom'/ Cuin ck
paimenet,- Pois oli meidän Farim/Cu,
olls cainnut meit-

6. Woij saxa wiro Wiborg/ Pahi
.on sinun käyn/ Suur Saari saanutM
Kan Ruotzin on wähendän.

?. Wotz Suomen maata sumea/ H
ca olis usconm/ Mond' tuhat wan<
nuorta/ Dn miecall'hucattu^

g. Wsij Wasan Caupungtta/ Eiel,,
lo alcuns saan, Ach Oulun Ma pan
Suur pelc' on sinul mn,

9. Vl



sota/Cuin oli
huomen ma.nl/ Siel wuoti monda wer-
,/ pääsi »vallan paäll.
lv. Woii sinuas peldo/ Näit
,ond on ennen 011/ olit elo
z«s/ Nyt cuolleit' cuopatuit.
ii. Wotz cuinga monda waimo/ On

!änyt lessM / Vihollinen Wiel wainy
Kta mond otwon.

12 Woij wihollistn mlecka/ Cuin o-
t hirmumen/ loca mond tuhat leicka/
!«omdi atmotoin.
i; Woij meitä Ihmis parwof Cu-

m olcm loutunet/Ach calleit aiwoi
iyyst olem ansainet.
,4. Woij cuinga «onda Ihmist/ Om-

i nyt pawosa/ Calut tttat ja klndlät/Hty jättä jälken
15 Woj cuinga monda wuotta/ So-
,on jo seisonut / Sen caicki kyllä tie-
!/Angar ach on ollut.
16. Woy hirmust lviha walno/ Cuin

> nyt mailmas/ Saar Pietar cöwin
oiwa/ Ruohi on jo rauhas.
17. Woij mitä loppu liene/ Nyt tale
julmudel/ Sota otta suuret pientt/

Wa,ipaWe,



,8- Woq emnga
sn nytt merellä / HENr' auta mcit
woimall' Hädän ahtan kestella.

19 Woij Nackaus on jo pojes / W
piut e» cuuluckan/ Armottomus on ftG
Laupiut ei oleckan.

2K Woi> onnewlnda cansa/ Cu<n e
nyt mailmas/ luur mcis on cowa achPyrkikäm ft,tn pois.

21. Woij Ruoym Suomen lapset
Lacatcctt »o Synnistä/ nm,
tähden Pois weren wijoista.

22 Woij Wanhurjcasta HErra/ Cu
HN cowa duomari/ Uhca rangaista K,
tan/ Svndlsta cansa tääll.

2;- Woij mitä nähty ombi/ Jo cm
toistkpmmend wuot / Wicl mlecka ly
km wälcky/ HERra jo loppu suo.

24 Woij corsus ja prameus/ Cli
«n nyt mailmas/ Cauhloit syndiä eilli
ta Csdotus seura wicl/Amen.

Toinen.
MUHOij! Woij miMa waimo pa

WotjwierasCuolema cowa/ l
julmudestas olen arca/ Cuix

nua kyllä wtllwa: Sokeus sielun kä



minua lysnyt/
Pors on minun Armchan/ Minä jäin
tänne waiwahan

2. Muut turwawat Pstawäns paall/
Minä olen am Oleo ulcon eli
Ml/ Suru waiwa Sydandan: Cufast
on minun lohduttajan / Hän on pandu
Haman maahan,, Pois on minun Ar-
inahan/ Minä imn tunne waiwahan.

3 Kyhkyläinen sulkiast elä/ Sure puo-
liions veran/ Costa minä unest heran
Samallmuoto ma myös teen/ Amull'cosenn wusen warhain/ Itken <uin ma
taidan parhain/ Pois on minun
han/ Minä jäin tänne'waiwahan.4'Kynelet silmistän wuota/ Alaspäin
mun Caswoildcin, Costa murhe mielen
tuotta/ Rackahlmman lähdennön/ Mun
täyty olla murhes suures / Puolisan
on tuonen juures/ Pois on minun
mahan/ Mlna jäin tänne waiwahilN.

5 Witzan Jumal lähettänyt / salli-»scst sydämch/ Sairaus/ Tmn mM kä«
sittänyt/ Sunga pakenen edest? Murhe
minua paljon waiwa / Hamau maahan
alascaiwa/ Pois on minun Armahun,
Minä jäin tänne waiwahan. s. Mitäs



Z» 6. Mitäs Annan
aiwan hmktast? Mir nijn cowin surcm-
telet/ Mlmm tähden wmkiast? Ei ie aue
sua tänne tulles/ Waicts tttt suuren
mmhcn ftllcs/ Murhen pltä sinust stcl/
SaNans jälkcn lEsus wiel.

7. En me taida pojes mennä/ Nijn<
cmn enn lkänäns/ iHydäis wijmeisnäWl,
wäna/ Ilos qancaicktscs/ Jumal Elt-
miehes liene/ Autta sinua kyllä tiene/
Mmhen pltä myös wiW/ Sanans jaft
ken lEsns Christ-

8. Cuolema on minul woitto, Wai<
wan päälle loppumus / Plhäld' näky
Minul coilto/ Elon sisälle käpmps/ Täal<
lä minä olen ilos/ Mhäln senras ei
muus pelwos/ Murhen pftä sinust siel/
Sanäns jalken lEsns wiel.

9. Costan zoudun ijällistr/ Pääsin
waiwoist mailman/ Taiwan ilon Perilll-
jex/ Carlhan eteen laulaman/ Jumal
sinua lchduttacon/ Taiwas wijmein joh-
dattacon/ Hän suusi murbm pltä siel/
Sanans jalkcn lEsus wiel.

" iO. Jumalan kirckan Caswoin edes/
Seison walkcis Waatteihis / Sielu klr«
c«s paliuu kades/ Mtä HErra iloisest/



nnun muryen
mel/ Sanans ,alkcn lEsus sicl,

lEsusLhristusCa-
ikia jalken läaneihit. Huojendacon tcldän
ristin/ Andacoa myös Hän ci
anna nijtä hncku/ lotc ci pydä synnls
nucku/ Pita sinust mnrhen wicl/ Sa-nans Mken lEsus siel.

2. Jaa nyt hpwgst puolisan racas/Jaakot hywäst myös lapsen/ Rucoll-
cal Jumalala hartast/ Hän on teidän
holhojan/ loca tenä suoielcpi/ Pirun
panloist warjclepi;Sanall wimetjclltcidan/
Haldun annan lEsuxen.

Colmas.
W. e. ,<Z) lumala

"

Jumala! Mun elon/ wal-
M« keuden / Cum minun luonut on /

la anoan Hengen uudcn/ Cuin ai<
tin cohdllsta ihmelltseft suojellut/ Ia ka-
dell laupiall waroista marzellut

«. Kiitetty Jumala.' Mun Vapahta-
jan talas/ Mun toiwon autuuden / Ia
apun jvcapaicas/ Cuin minun wcrelläns

Cuols-



Kijcttty Jumala! Mun ilon / l
dmuren/ Cuin anda/ toimitta surmM
wirwoturcll/ Cuin awun elamas / Ia
woiton cuolemas/ Cuin turwan duomiol
tvaicutta armias.

4. Kijtetty Jumala! Vlistett' HErrainHErra! Se Lolminaisus suur/ Melld
caikild monin kenain/ IjäU ja Pojalle
Mc ktjtost weisatcam/ Ia Pyhäll Hen-gelle sydammest laulacaml

L 9 PP U.


