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Imprimgtur cNKIäl'. c^V^I^NLK.

Meisatau knin. Ah! mik' ombi elom täal?
V. I.

ombi ruostmu, Usewast' jo suort-H? nu, Sua Suomi surutöin, Synneispaa-
tun murhetöin.v. 2. Wihollinen witsana, Ombi offu Her-ralla, Jo taas uudest häristää, Etkös mahda«väristä.

v. 3. Suomi raukka rajatoin, Pahudesaspuoletoin, Olet juur kuin Sodoma, Ia se kau-
hia Gomörra.

v.4. Katso etees kurjakin,Wiheljäineu Suo,
Mikin, Ettei anstos jälkeen sull', Isän witza
Selkääns tul'.

v. 5. Ah! käy Ms tygö wiet, Etzi sydäm-
mesäs siel, Rulovxill' Jumalaa, Ettei piexis so-
dalla.

v. 3. Jota murhell peljätä, Nrmoo, rau-
haa kerjätä, Tulis itku kynelis, Synnin täh-
den sydämmis,

v. 7. longa löhkä Talwaseen, Aina hamaan
kolmandem, Nousee ylös Suomesta, Haisema-sia raadosta.v. 8. Joka alas laffeepi, Helwettihw pai-
naapi, Ksstei Hengen sodasa Oll', waan rpä-
«stosa.

v. 9.



v. ,9, Kaikkein Sylwein äiti koht', Ombi e-
zoälzffo tott', Ne saa sijtä alkunsa; Harmat onsen tunnosa.v. ic>, Kaikist Muista synneistä, Tosin jul-
mist ilkeistä, Joskus kuiteng puhutaan; epäust'
ei tutakkaan.

v. 11. S ili' se on nijn salainen, Isä per-
kelellinen,H,elwetistä kotoisin, Mutt' ci Taiwaast
sukuisin.

v, i2« Tätä porton kohtua, Moni kandaa
salaista, ej se paina tunnosa; Ei oll' hengen wa-
losa.

v. 13. Hän on Herran edesä, Nijn juur'
julma äpärä, Kuin yx itze perkele, Epäusko hal-
liyee.

v. 14, long,a, siM' annosta, Moni Suo-
men pojista, Elää juuri julnnstl, Saul, Hero-
des, kaubiasti.

v. 15. Pyh,! piimät pidetään, l Nijn ett'
kilwcw rie!?nttään, Z j-ilki syndechin, per-"
telen kans hciwcttijn.

v. 16. Herrcm he juu? rrkonanö, Pitämät
nyt Mko-icns: ZEsuS on nijn halpakin, Kuin
yx talli veikat! n,

v, 1?. lonqa tähden Herra tott, Pojat
Suomest ulos ott', Ettei pyhän tuldua, s?un<?
nioitett' ol' Jumala,

v. 18. Ah! kuing' monda löyty nijt, Jot-
ka katzoo muinaisit SoMNiehi Raamatus? Hei-
stä näyttä lirjotus,

v 19. Ett losaphat, losuakin, Dawid
ja Korl.eljuskin, Olit sodis ollehet/ Hartast
Hcrcaa rukoilleet.

):( 2 v. 2Q,



v. 22. KWt ia myös ylistit, Woiton e-
dest jyristit. Lauluillatta harpuilla, Sydämmell'
suul', sielulla.

v. 21. Näin he tahdoit iloita, Ia ej ko-
stan kirojLa, Kuin nyt nwniat tekemät, Kirouris
e,awät.

v, «2. Mutta mjehet e.idifet, Kuin ol' so-
d s ollehet, Asettiwat weisajat, Hengen wirtten
soittajat.

v. 22. Ils riemull' hyppäisit, Ia Vasn-
neill' pauhaisit, Kilwottelit wirasans, Kuin yx
Pawal, kijstasans.

v. 24, Ah! fH HERra Zebaoth/Armchd'Suomen Saarta koht, Opeta näin tekemään,
Aukolleen, fua kijttämäsn.

v. 25. Ustos uhratt' rukous, Sen kautt'
p'häld' apu uus, Annetan sull' sodasa, Suomi
oll' rlckoufisa.

v. 2ft. Ettäs Poikas näkisit, ulos
lähetit, Kedon päälleotteleen, Werisaunaan wih-
teleen.

v, 27. Oho! kuum' on löyly siel', Josta
Jumal wiel', T-ee st sauna tyyjäxi, Ar-
mosi suo maamm' omaxi.

v 28 Että sijnH asuisilll Rukouxil pydäjF
sim, Wihollista wrjlia, lEsuxemmc awulla.

v. 29. Sill' ei miesten wäkemys, Sodas
kemppeys, Ei oll' onnce sodafa, Zollei

lEftw joukosa.
?c>, Katzos kuinZa pyhä Mies, Moses

sodas tukml myös, Otti Herran kanansa, Moit-
ti wihollisensa.



'v. 31. Syrian fotajsukkokin, EnZelildK
lyötihm, Dhtcn' t)önä tuhansii, Herra rvoi ja
auttapi.

p. 32. Nijn kuin Sadan.-päämiestä, Rur-
ti päästi hädästä, Henges rukouftin, Kuu-
lemaan saa Herrankin.

v. 33. Kas' näii teke itze työs, Wiel yx'
oikia sotamjes, Muistaa lEsu.rensa pääl', Tott'
on autuas loppu Hall'.

v. 34. Kuolis kown wuotella, Eli ulkon
miekassa, E< se Herrasi' croitett', Kuin on hä-nes yhdistm.

v. 35. Siss! oikiall' älämällUstoll', autu-
G tckewäll', Jolla tundeePäämichens,Ewtrlstin
lEsurens.

v. 36. Joka ?äwi nähdemme, Kauwan
taa tÄ)temme, Mi kolmerymmend Wwtt', Sen
kautt' rauhan meille tuott'.

v. Z?< Ijc.isen ett' ajaifen; Waan tain
sodan nykyisen Olemme wastuudesta, Synneill'
ansainn' todesta.

0.33. Mutt' sä hywin tekiäm, Sota-Her-
ra lEsurem, jokakowinprizstotttt,Werell'waat-
tes kirjoitett.

v. 39. Olit yrtUarhasa, Kuumas wijna
kuurnasa: Sotkeisas nijn söötitkin, Ettäs
huusiMn.

v. 42. Sentään
das awuxi,. Ettei meidän Lag
pedoin

v. 41. Ystäwamme lEsuHU» Ginä Wal-
kia punainen, Est nijn sotaj smMs.Eltei pait
ols rustia.

v. 42.



v. 42. Sido yaawat sielumme, Nnna
hex fyndimme, Kuin meit wihoin Jumalan Wc-
dit, rinda sotahan.

v. 43, Mutt' o! lEsu «Välimies, Ole
kanö heill' sodan ties, Wihollisi peliätä, Aseet,
särie, hawitä. ,

v. 44. Lyö, lyö! Herra, kaikkia Maa-
han-werikoirja, Jotka tullall', hopiall', Pyytämät
meit' surman all'

v. Al' ann' meitä raadella, Lambait'
slisild' ketuild.a, Ot' tzeild' syömähambat pois,
Ettei enä purra wois.

v. 46. HERra lEsu kilpemmc,Ol' meill'
wahwa muurimme, Tee heil/ tyhjäx nuolensa,
luur' kuin ftmu tuulesa.

v. 47. Taita keihät miekakkin, Käsistjal-
woist woimakin, Tee heit' hermottomaxi, Dm->
marrys Mn toistjci»

v. 43. Ettei woimaaraudoilla, EnämbolS'
kuin korsilla, Särie heidän ascens muut, Tes
ne nijn kuin laho puut.

V. 49. Lähetä sun TituxeS, Saartamahan
wihamies, Estäniäan, pois peljättään, Ettei pääs
meit häivittään.v. 50. Wijnapuitam rikkomaan, A,sum'pai-
kois teurastaan, Nijn kuin teki ennenkin, Mus,
pienis lapsissin.

v. 51. AH! o! rakas lEsurem, Kowin
wihollisellem, Sano ettei weistänsä, Meille näy-
täis wyöldänsä.

a. 52. Anna lEsu peljätkin, Vhden mie-
hen hahmookin, Ihtä kehden hawina«, ZtzellenS
jum' wapjsta.

v. 53.



v. 5?. IZftls Christus koulumme, Kassis
pyhä oppimme, Kurkia Esiwaldakin, WariM
pjdä woimaskin.

v, 54 Ett' hän lajin ohjanansPidäis,mie»
kan woimasans, Alhaisill' ett' korkioille, Kuinga
kukin tarwitzee.

v. Wijmex Isä armias, Aut wiel' si-
nun luotujas, RMin Rijkin' poikist, Pääsi'
heit' iloll kotia.

v. 56. Joiden perään surewat Nitit, lap-
set huutamat, Ettäs armahdaisit pääl!', Ruotzisa
ett' Suomes tääll'.

v. 5?. Sill' ej paikas usias, Tiedä mitH
suurustais: Hiti raukka käändelee, Lapset ymbäe
öändelee.

v. 58. Ettei leipää tiedosa, lautzs piwos
wakasa, Ole millä wirwotais, Lapsen näljän
helpotaZ.

v. 59. SBpi karwait' Pihkapul-
sta kuoria, Ei woi osta elatust' Surkia kuull'
on walitust'.

v. 60. Nyt o! IsH taiwchast, Auta lap-
sias ormiast', Älä leiwän koria, Ms wiel<l
korwota.

v. 61. Päästä heits pöytäs all', TM
tyhM ajahall, Sjet' sä heitä rawitzet, Tarpe-
hensa taritzet.v. 62. Ruumin-näljäst joukottain, Kerjä-
tään ja huultaan am, Ettei eteen ottamist', Ole
alas lainomist.

V. 63. Joka tosi ombi kyk", Mutt'ei kuull'
ett' nälkä wiel', Ombi tuttu. HenZesä, Sielue
sydämmefäksn.



v. 64-. Mutt' jos oikein isoisis, Totta lE,
s«st' rukoills, Rawindoo juu.r chdämmejl', Kolme
leipää hätäisesi?v. 65. Uffoo, toiwoo,rakkauit'/EM ruo-
kaa aina uutt', Jota lEs-us tarjoo tott'; Kuka
waarin sijtä ott'.

o, 66. Harmat on kmn hakemat, Siltä
ruast' huolimat, Ett' he lEsust' rukoilts, Jo»
ka sielun rawitzis.

v. 67. Nun ett' halais todesta, Sitä lei--
pää Waikeroitzis suuresti, Lasten ta-
wall' hartasti.v. 63. Huudais perään lEsuxen, luur'
kuin yxt nälkäinen; Mutt' ej sijt olr puhetta,
lost' ej tarwett' tunneta.

v 69. Mutt' st nähdän todella, Rauhas,
sodan aimoissa, Mones sielns' waiwaises, Ettei
ZEsus sydämmes.

v. 70. Ah! sä kuin ain hywin teit, lE-
sus! kansoi rawitzit, Tul'heit' ruoll' maalimaan,
lotk' ei nälkää tunnsfkan.

v. ?i. Ett' jo sielut wirkoisit, Epäuffost'
selkeisit, Olsit Heng:n sodas' tääss, Taiwaas kaw
fas rauhas siel.

,AMENt


