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WEsuxen nimeen päätämme/ lvei-
Wi sum ja rucoufcmme/ jotc' cun/
»uan Fsall cunniaz/ tu!con <a ste-
lum parahaf.

2. Nyt yhdistely! mielellä/ Suul
sydömel ia klelella Isämme olem
painellet ja hancll kljtost weisanet.

3. lEsus on ollut tykönäni / ar.
wcsa wlltän kcstelläm/ fill' Israe-
lin lijtollS suloinen häll on asumus.

4. O! Talwan Isa lvaldias/ oll'
lopMs ain almias ja catzo lau-
xiast puokhcm lhk puuttes sua pal-
nclim.

5. Ol' 3Esu edcswastajaw/ puku
M paraGpuolcstom / Ia nytkin 3<
söös lucolle/ Et meitii armiast cuul-
telc.

6. Sen lect wpös s 6 armoinen /

Sill



Sill weljem olet suloinen/ loca
meit olet ostanut Ia welixes omi-
stanut.

7. Sen sydanweres todist,/ ?i
oma puyes osotta/ Ets wisi'sttaß,
dotarmayta/ Sun lastes plstuista
laumaa.

B.lotc lvaiwalanft suuresi/yum
ta sun jalcais juresa/ E«r mllan
muuta halaja/ Suin armo armo
taiwasta.

y. Kijtos nyt olcon Inmalall/
Sill armon Isall laupiall/ Et tä«
näpän meit cuuldcli/ ja radollistautteli.

iO. Ett funrell sota irnco-
lans / Taiwalliftlla wartioilanS
Meit ohjas caitzi suojeli/ Za mo-
nesi waarast tvarjeli.

n. Kiitos nyt olcon lEsuM/Sielumme yljal suloM Et lä,
Niipän meit wahwisti/ Ia ar-
mons lahjoill' caunitti.

u. Ctt sanans callill lairumcl!/



Suin paimen yalull suotuisen/Meit
caritzottans ruockin on/ Uscollem
wahlvlstmcn suon.

n. M! ett. taäl Isin Pojalle/
Mcist cukin suuta andele Ia öän-
da aina racaziaa/ Ouln ihmclltsest
ftrmahta.

14 Mos- tpyös olcon yengelle;
Kyhkoisell' taiwaan Zaunille, Ett
armostpens lcwtttj/ PMlem/ ja
meitä wirwotti.

15. 5Wt walottans myös joh-
datti/ Juuren tnrtvijn osotti/long
bawoisa nyt lepHmme/ Eng Isan
armosi epäile.

i6. Nyt astlmm caick päätäm-
me/ Ia HERran halduuu jätäm-
me Slelum ruumim la omaisem
calck chrlstiweljem/ sisarem.

l/. Suin Ml ja muilla paicoiK
la/ Zbt Isa tahto palwella/ Iacansam lEsust kiittele/ Nytkin costc
tvttolM llendele.

ls.Waick



is. Waick tästä nyt pois halol-
leni/ 3a cukin menem majoilem/
Cm cuiteng mahda unhotta/Toisem-
me edest rucoiila.

19. Ett lEfuS meitä armahdais/
UscoS ja armos wahwlstatS/ Mn
cauwan cuin tääl olemme/ mall-
wan waarois häälymme.

20. O! jos sen armon lEsuS'
sois; Ettei cucan meist öfyis pois
Kuin caidal tiellä olemme/ Ia tai-
nastcohdenculjemme.

21. ICsu Walpax meit wtuta Ia
noplax sodas opeta/ Ettei sais per-
kcl wietellä Slcluam harhal retkelle.

Ettet mailm' ja lihamme/Ne
kärmet wihamichemme stnusta/ Mi-
tä eroitais, Ig cuollon cuoppaatt
upotais:

23. Kuin Lambat sutten WM/
Me olem elon retkcka/ Mut lEfu
meitä tvarjele/ Ettei piru meit'
raatele.

24. Anna sen p<liwän joum/ 3a
pian



pian meille koitua/ jona ,«m lygös
taitvasm/ Saam tulla lepoon Mseen.

25. Aisa sinulle ijaisest/ Kuin wei-su linnut iloisesi/ Ktjtoxen wlrta wei-
sailen, Ia Halleluja laulelen,.

26. Ett pääsimme pois Karoi-
sta/ Kuin linnut pienet pauloista/
Ia tulimme «vapauteen/ Turlvaan
rauhaan <a autuuteen.

27. Mca nyt iolOcstypi/ Ett cu-
kinlelVoll mencpi/ lälkcnHErran a-
sttuM/Ett ruumis saiswlrlvomxen.

2s. lEsu silmän, itze sulie/ Ia sy-
dämiin sisal culje/ Engeleilläs myös
tvarlioihe/ Mn ei cucan wahingoitze.

29. sEsu raeas myös lvirwota/
Sielu parcam/ ia kirwota/ Tänä-
km yönä karoista/ Ia pahan pirun
pauloista.

30. Syndimme myös andex an-
na, Oaick tundom haawat paran-
na/ Ett lewon saisin, haivoisas; suin
lapsi Mnshelmoisa.

3t. Lam-



31. Lampumme lEsu tviritll/ Iauscon anckur kljnitci/ Sen klastmeren pohjahan/ Se on/ sun we«
res woimahan.

32.Cttei hätä meit käsitciis/ Tn-sca ja pelco hakvtals/ Jos läwi
pöna duomio Tule/ taick cuollo
lopun tuo.

33. Mutta jos uuden palwän
tuot/ Ia armon meille wiel6 suot,
Et terwen ylöSMisemme/ Ia mail-
man waikeut catzomme.

34. Nijn pyydäm nöyrM halul»
la / Elttis myös uudell walolla /
Pimiän taatat sieluisem/ Ia suu-hun panet kijloM.

35. Että me aamull nostesam/Riennäisim/ coyta laulamaan /Snll
kijtoslvilttti halulla j Kuin linnn!pienet ojalla.

36. Ia sitte cocopäilvän myös
Viriät olsim HErran työs/ Rae-
kaudes myös testenam/ EWmlapset lEjNM.



57. Tämän tvirren nyt lopetam/
Ia lepoon itzem joudutan,/ lEsuS
nyt cansam tulcohon/ Ia tvarjelm
fem olcohon.

35. Päiwä walons on cadotan/
Toinen wisest eron otam, Mutt
lEsus pyhä carltza/ sielusam tu-
<ast walista.

39. MeltH myös jall saata yy-
teen/ Jos ei tääl nijn lalwasehen/
Ousa paiwän taingin edcst/ Mäm-
V,e sua i^isest.

4O.Näiden päälle cuin me alwm/
ZEsu Wmees Amen sanom/ Ia
tviW sen nyt ulcommc/ Ltt Isa
tuule huutomme.


