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Usko Jumalaan.
""laa ja taiwas mainioita
omat täynnä tutkittaa,
täynnä armon tawaroita
kielin kaikin lausuttaa.

Kaiktiwallan wiisautta
luonnon laatu merkitsee,
Luojan suuren laupiutta
tunnollemme tulkitsee.

Kaiketi on kaikuwainen
korwa tehty kuulemaan,
silmä luotu liikkuwainen
ihme-töitä tundemaan.

Järjen lahja luonnossamme
tekiästä todistaa,
rakkautta rinnassamme
wakaisesti wahwistaa.

Rakkaus on riemu suuri,
walmts wainot wälttämään;
lumalalda on sen juuri
istutettu itämään.



Iloinen on itsellemme
usko jalo Jumalaan.
Siinä wielä weljellemme
hartautta hawaitaan.

Alkuamme ajatellen
usko meillä menestyy,
tuonen tietä tutkistellen
toiwon tähti ilmestyy.

Julkinen Jumalan kiitos,
elli

Latinaksi :
Te Deum laudamus.

<3sä! joka jalommasti
autat aina maailmaa ,
laihon lailla hartahasti
kansa kohdes kumartaa,
juhla laulu lausuwainen
kirkossas on kaikuwainen

Kilwan kiitos kandakamme
luokfi Luojan laupiaan ,
riendäkämme riemussamme
tahtoansa tunoemaan,
jonga armo,woima, walda
täytti toiwon awaralda.



Hurskas, hywä Hallitsia !
walmis meitä muistamaan,
Waldiasten Wallitsia!
käännä korwas kuulemaan
äändä kansan kiitollisen,
omaisuudes onnellisen.

110 on nyt ilman alla,
riemun aika aljetaan,
halleluja huminalla
Laupiaalle lausutaan;
Lohduttajan armo-laina
ombi meille aldis aina.

Wiimein walo iäisyyden
armon kautta awataan,
Waldiaalle wäkewyyden
woiton wirttä wcisataan.
Pyhä, pyhä taiwahassa!
rauha myöskin maailmassa!

Kirkko- tarha elli kalmisto.
«Varmoin wälillä syndymän, haudan
muistan muuta kuin ruumihin laudan ;
tänne itkulla ihminen kulkee,
täällä silmänsä tuskalla sulkee.



Mutta tuKkamme palkitsee toiwo,
että estywät waikeuS, woiwo.
Etsi elämän laksossa lantaa,
jolla julkenet lähetä hautaa.

Tänne luowataan onnemme laiwat,
tässä waipuwat tuskat ja waiwat;
kautta kuoleman tuonelaan tullaan,
ääni laupias Luojalda kuullaan.

Jos on kuolema elämän kouko,
kirkko- tarha on taiwahan touko.
Kalma muotomme muldahan kandaa,
Herra hengemme takaisin andaa.

Maassa murtumat ihmisen raajat ,
muisto-merkit ja ristit ja waajat;
mutta murtunut.olendo woittaa,
koska autuuden auringo koittaa.

Maikka kandakon waldikan, sauwan,
eipä warjossa wiiwytä kauwan;
Luoja uudistain luotunsa nostaa,
kaikki tekomme palkitsee, kostaa.



Armon owi.
Autuuden portti ahdistaa
wirheissä wiipyneitä ;
ei woida sinne walmistaa
synnille sala- teitä.

Surkeudella suljetaan
rietasten riemun retket ,
kuin paatuneina kuljetaan
hyljäten hywät hetket.

Rikosten muisto musertaa
ehdolla eksyneitä
ja poskillensa pusertaa
tylläldä kyyneleitä.

Siis ehdi, sielu, etsimään
pyhyyttä maamme päällä,
hywässä kiini kestämään ,
uudista usko täällä.

Nain armon owi awata
huudossa huolewalle,
lunastus wielä luwataan
kansalle katumalle.

Tuskaisen toiwo walkenee
syndinsä syistä päästä,
sulaksi sydän raukenee
kuin järwi talwen jäästä.



Gl liiku liitto Laupiaan,
warottu wakawasti,
jos taito / woima tantaan
hänelle hartahasti.

Ei lopu elo kuolemaan
Luojaansa luottamalla,
waan tie on tbetty tuonelaan
autuuden toiwon alla.

Wanhurskas wiimein waikuttaa
kuolossa päiwän koiton,
ja waikeudet waiwuttaa,
suo meille suuren woiton.
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