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55 k. O lEsu Christe wiatoin ,c.'
'

cOEsuxen nimeen päätämme, weisum ja
rukouxemme, jotk' kunnian Isäll kunniax,
tulkon ja sielun parahax.

v. 2. Nyt yhdistetyt mielellä, Sull
sydämell ja kielellä Isämme olem palwel-
let ja hanell kiitost weisanet.

v. 3. lEsus on ollut tykönäni, ar-
moja Meidän keflelläm, sill' Israeli kii-
toxes suloinen päll on asumus.

v. 4. D! Taiwan Isä waldias, oll'
lapsilles am armias ja katzo laupiast
puolehem ehk puttes sua palwelem.

v. 5. Dl' lEsu edeswastajam puhu
am parast puolestan, Ia nytkin Isääs
rukoile, Ett meitä anniasi kuuldele.

v. 6.



v. 5. Sen teet myös sä armoinen,
Sill Weljem olet'suloinen, Joka meit
olet ostanut Ia welixes omistanut.

v. 7. Sen sydän weres todista, la''
oma puhes osoita, Ets wisust tahdot, ar-
mahta, Sun lastes pistuista lauma.

v. 8. lotk' waiwasansa suuresa, Huu-
ta sun jalkais juuresa, Eik mitän muuia
halaja Kuin armo armo taiwasta. V Z

v. 9. Kiitos nyt olkon lumalall,
Sill armon Isäll laupiall, Ett tänapän
meit kuuldeli, jo raadollisi autteli.

v. 10. Ett suurell sotajoukollans, Tai-
wallisilla wartioillans Meit ohjas kaitzi
suojeli, Ia monest waarast warjeli.

v. 11. Kiitos nyt olkon lEsuxell,
Sieluimme yljall suloisell Ett tänäpan
meit wahwisti, Ia armos lahjoill' kaunisti.

v. 12. Ett sanans kallill laidumell,
Kuin paimen halull suotisell, Meit karit-
soitans ruokkin on,. Uustollem wahwistu-
ren suon.

v. IZ.



v. 13., Ah! ett tääll Isän Pojalle,
Meist kukin suuta andele Ia hända aina
rakasta, Kuin ihmellisest armahda.

v. 14. Kiitos, myös olkon hengelle,
Kyhkyisell' taiwaan Kännille, Ett armo-
sipens lewett, Päällem ja meitä wirwotti.

v. 15. Meit walollans myöb johdatti
lEsuxen turwiin osotti, long haawoisa
nyt lepämme, Eng Isan armosi epäile.

v. 16. Nyt askareni kaikk päätämme,
Ia HERran halduun jätämme Sielum
ruumim ja omaisem kaikk Christiweljäm,
sisarem.

v. 17. Kuin tääll ja muilla paikoil-
la, Mt Isa tahto palwella, Ia kansam
lesust liitelee, Nytkin kost wuotell rien-
dele.

v. 18. Waikk tästä nyt pois hajoi-
lem, Ia kukin menem majollem, Em'
kuiteng mahda unhotta/ Toisemme edest
rukoilla.

v. 19. Ett lEsus meitä armahdais,
Ustos ja armos wahwistais, Niin kau-
wan kuin tääll olemme, mailman waa-
rois häälymme.

v. 20.



v. 20. D! jos sen armon lEsus
sois; Ettei kukan meist exyis pois. Kuin
kaidat tielle olemme, Ia taiwast kohden
kuljemme. .

v. 21 lEsus walpax meit totuta Ia
nopsax sodas opeta, Ettei sais perkel
wietella, sieluam harhall retkelle.

v. 22. Ettei mailm'ja lihamme, Ne
karmct wihamiehemme sinusta, Meitä eroi-
tlliö) Ia kuollon kuoppan upotais.

v. 23. Kuin Lambat sutten keflellä,
Mutt lEsu meitä warjele, Ettei piru
meit' raatale.

v. 24. Anna sen päiwän joutua, Ia
pian meille koitua, jona sun tygös taiwai-
seen, Oaam tulla lepoon ijäiseen.

v. 25. Kusa sinulle ijäisest, Kuin wei-
su linnut iloisesi, Kiitoren wirta weisai-
lem, Ia Halleluja laulelem.

v. 26. Ett pääsimme pois waroista,
Kuin linnut pienet pauloista, Ia tulimme
wapauteen, Turwaan rauhaan ja aututeen.

V. 27. Aika nyt jo lähestypi, Ett ku-
kin lewoil menepi. lälken HERran ase-
tuxen Et ruumis sais wirwoturen.

v. 28. lEsus silmän itze sulje, ja sy-
däm>-



dämmin sisäl Engeleilläs myös wartioitze
Niin ei kukan wcchingoitze.

v. 29. lEsus rakas, myös wirwota,
Sielun parkam, ja kirwota, Tänäkin
yönne waaroista, Ia pahan pirun pau-
loista. ' ,

v. 30. Syndimme myös andex anna,
Kaikk tundom haawat paranna, Ett le-
won saisim haawoisas Kuin lapsi äitins
helmoisa.

v. 31. Lampumme lEsu wiritä, Ia
uskon ankur' kiinitä, Sen klasi meren poh-
jahan, Se on, sun weres woimahan.

v. 32. Ettei hätä meit käsitäis, Tus-
ka ja pelko häkytäis, Jos tunä yönä duo-
mio Tule, taikk kuollo lopun tuo.

v. 33. Mutta jos uuden päiwän tuot,
Ia armon meille wielä suot, Ett terwen
ylös nousemme, Ia mailman walkeut
katsomme.

v. 34. Niin pyydäm nöyräll halulla,
Ettäs myös uudell walolla Pimiän' täytät
fieluisem, Ia suuhun panet kiitoxen.

v. 35. Että me aamulla nostesam,
Riennäisim, kohta laulamaan, Sull kiitos
wittta halulla, Kuin linnut pienet oralla.

v. 36.



v. 36. Ia sitte koko päiwän myös
Wiriät olisim HERran työs, Rakkaudes
myös kestenam, Eläisim lapset lEsurem.

v. .37. Tämän wirren nyt lopetam,
Ia lepon itsem joudutam, lEsus nyt
kansam tulkohon, Ia warjelluxem olkohon.

v. 38. Paiwä walons on kadottan,
Toinen toisesi eron otam, Mutt lEsus
pyhä karitsa, sielusam kirkast watista.

v. 39. Meitä myös jäll saata yhteen,
Jos ei taall niin taiwasehen, Kuin pai-
dan taingin edeft, Kiitämme sua ijäisest.

v. 40. Naiden päälle Kuin me anom,
lEsu Nimees Amen sanom, Ia wisust
seii nytustomme, Ett Isa kuule huutomme.


