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kuinga the HENra/ Hmeihin suuttunut/ Syndeim
tähden suurten/ Meille wi,

hastunut.
2. Woi Ruotzin Nijki raukka/ Pa,

hoin on sinun käyn/ Ah sinuas ihmis
purka/ Kadu ja käänny päin.

z. Woi Isän hlrmuisutta/ kuin asl!
Talwahas/ Piru sangen riemastunut,
Ach olemme waiwas

4 Woi Kuningastam tullaisi/ Kul»
tauwan oli pois / Isän maasl Isä parch
HENra aut kotija.

5 Woi meitä onnettomt/ kuin olini
paimenet Pois oli meidänFarlm/ Kuin
olis tainnut meit.

6- Wol sara wiro Wiberg, Pahoin
on sinun täyn/ Suur Saari sanut wa!<
lan Nnohin on wähändän

7 Woi Suomen maata suurta f Kli<
ka olis uffonut/ Monda tuhat wanho
nuorta/ on miekalla hukattu.

8. Woi Wasan Kaupungita/ Slcl
jo altuns saan Ach Oulun Kylä parka,
Suur pelt" on sinul am.



9 Woi Pälkänehen sota/ Kuin oli
Suomen maall: Sicl wuoti monda wer-
ta Saari pääsi waUair väall.

!O Woi finuas Kyrön peldo/ Näit
mond on ennen 01/Ennen olit elo tay«
Ms/ Nyt kuolleitta kuoppattu.

ii. Woi kuinga monda waimo/ 3>n
länyt lestcxi/ Wlhollinen wielä waine
lättä mond orwori.

i» Woi wihollisen mickka/ tuin o-
let hirmuinen / Joka mond tuhat leikka/
Ia ombi armotoin.

iz. Woi melttä ihlnis parwol Ku<
hun olem joutunet/ Ach näitä kalilta
alkoi/ Syysi olem ansainnet.

14. Woi kuinga monda ihmiit/Om-
bi nyt pawosa/ kalut irtat ja tiindlät/
Täyttp jattä jälken

,5. Woi kuinga monda wuotta So«
ta on lo seisonut/ Sen kaikki kyllä tie-
dän/ Angar ach on ollut.

16. Woi hirmusi wiha waino/ Kuin
on nyt mailmas/ Saar Pierar kowin
waiwa/ Nuotzi on jo rouhas.

»7. Woi Mlkä loppu liene/ Nyt täl-
lä lulmudcl, Sota otta suuret picmt/
Kuoliaxi paistele.



,?.Woi kulnga fuurell wäel/en nyt merellä, HTrra uuta meitä woi.mal/ achtan kestoa.
iZ Woi rattuus on jo poijes/3au«

piut c, kuulutta»/ Armottomus on se«as/ Lauvint ei olettan.
2v Woi onnetoinda kansia. kuin oy

nyt luur mies on kowa an,
sa/ sitä pois-

-21. Woi Nuotzin Suomen lapset/Litkut o synnistä/ lEsuren nimen
tähden/ Pois wcren wnoista.

22. Woi w.lnburstista HHrra/ Kutzen kowa duomari/ uhka rangaista kckran Sondittä kalcha täal.
33 Woi mini nähty on/ kuus<toistakymlnend wnot, Wiel miekka nytt

tin wölkky/ HERra jo loppu suo
»4. Mi korkeus ja prameus/ Kuinon nyt mailmas/ Kauhioit synolä tltutta Kadotus seura wlel/ Anlen.

Wol minua waimo parsa/
Woi wieras kuolema kowa / Sun
julmudestas olen arka/kuin ml<MakMwMa. tzokeus sielun kasitta

nyt



nyt/ HENran lviba minua lyönvt/
Po s on mnmn armahan/ Minä jäin
tänne waiwah.n

2. Muut turwawat Mäwäns pääU/
Vlmä olen am yxllume/ SDlen ulkon cli
Dll/ Suru wmwa sydändän: Kulaji
ou minun lohduttajan/ Hän onpandu
Haamun maahan/ Pois on minun Ar<
mahan/ Minä jäin tänne wnlwahan.

z Kyhkylälnen surkiastclä/Surferuo<
lisons perän/ Kosta minä unesi h rän/
Samalla muoto ten myös nnnä Alnull,
kostan nouse warhain/ Itken kmn mä
taidam parahin/ Pois on munm Ar<
lnahan/ Minä läm tänne waiwahan.

4. Kynelet silmsstän wuota / Ala päin
mun Kaswoildan/ Kosta murhe nnclcen
tuotta/ Nlikkalmnmlln lähdcnncn/ Mun
täyttu olla murhcs surus/ Et puclisan
on tuonen juures/ Pois on minun Ar«
lnahcm/ Mmä iäm tänne waiwahan.

5. Wlhas Jumal lähettänyt/Isälli-
sck jydamtst/ Sairaus/ T,mt mun kä«
slttäuvt/ Kunga pakenen edcst? Murhe
Minua paljon waiwa / Hautaan maadun
alaskmwa/ Vois on miuun Armahan/
Mm« jäm tänne waiwahan.
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6. Mitäs Annan walirtelet, Itket
Riwan hmkiast? Mir niin kowin surkut.
telet, Minun tähden waikiasti Ei se autjua tänne tuttes, Waicks teet suuren
murhen sulles, Murhen pitä sinust sicl,
Sanas jälken lEsus wiel.

7. En me taida pojes menua, Niin-
knin ena itänäns, Löydäis wiimeW
Päiwäna, Ilos ijankaikttses, Jumal
Esimiehes liene, Auttaa sinua kyttä tie.
ne, Murhen pitä myös wisiist, Sanas
jalken lEsus Christ.

8. Kuolema on minnll woitto, Wai-
wan päälle luopumus;Vlhäld' näky mi.
nul koito, Elon sisälle käymvs, Tällä
minä olen ilos, Pyhäin seuras ei muus
pelwos, Mutt murhen pitä sinustsicl,
Sanast jällen lEsus wiel.

9. KoAm jouduin ijallises, Pääsinwmwoist mailman, Taiwan ilon Pe<
rilliscx, Karihan eten laulamaan, lu>
mal sinua lohduttakon, Taiwas wii-
mein johdattakon, Hän sust lnurhenpi'
tä siel, Sanas jalken lEsus wiel.

iv. Jumalan kirkkaan kaswoin edes',
Seisoin walkeis Waatteibis, Sielu tir.
kas palmu kades, KiMHErra iloisesta



Täl on Taiwan Musikandit Engelein
laulu Pyhäin dantzit. Pitä sinust mur«
hen wiel, Sanas jälken lEsils siel.

li. Lohduttakon lEsus Christus Kai«
km jalken jäänehit, Huojendakon teidän
ristin, Andakon myös tarpehet, hän ei
anna niitä huttu, lotk' eipndäsnnnis
nukeu, Pita sinust murhenwiel Sanas
jälten lEsus siel.

12. Jää nyt hywäst puolisan rakas,
lääkät hywäst myös Lapsen, Mtoil.
lat lumalata hartast, Hän on teidän
holhojan, Joka teitä suöjelepi, Pirunpauloist warjelepi Sanal wiimeisell tei-
dän, Haldun annan lEsuxen

Rolmas.
W. k. Ö HERra Jumala u'

MAittettl) Jumala! Mun elon! wal«
«MN teuden, Kuin minun luonut on

la-andan Heiden uuden, Kuin
äitin kohdusta ihmellisest suojellut, Ia
kädell laupiall waroista warjellut.

2. Kiitetty Jumala! mun Wapahta«
jan rakas, Mun toiwon auutuden, Ia
apun jokapaikaS,Kuin minunwerelläns

Kuole»



Kuolemasi lunastan, Ia tvallat sata.
nau laupiast wapahtan.

z. lumniala! Mun ilon, lck
duturen, Kuin anda, toimitta surms,!
wirwoturen, Kuin awuu elamas, Ia
woiton kuolemas, Kuin turivanduomp
ol waitntta, armias.

4. Kiitetty Jumala! Ylistet HErrch
HErra! Se Kolminatsus suur, Meilt
tmtild monin terroin, Isatt ja pojall,
me kiitosi weisatkam, Ia Pntmtt Hen

gelle sydämmest lautakaml
LOPM


