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OWEsuxen Nimeen Pyhään, Jo läh-1
den Lapista, Cung tulin kyllä tul)-
jän, Weljesten parwtsta. Nuor o-
lin minä aiwan, Enst tulles Papi-

xi, Waan HERra cuiteng Taiwan,-Toi-
mitt caick hywaxi.

2. Ollesan Papin Wiras, Lapin Pitäjäs
wiel, En tahton olla hidas, Oikiall nijt wie-
man tiell, lotc waelsit nhn pahast, Pijrisä
turhuden, Eik tilasi lietän wmkiast. Ia 10, >

pust hulluden.
3. Heild usein wihan woitin, Cosc sanoin -

totuden, ja cuollon posti soitin, Ailtz paa-'»
tumuxen: Aik tahdoi pitkäx tulla, Hedelmit
odottais, Ig parannuxist cuulla; Nain pa- )
huus heit sowais.

4« Ain Ylhäld apu toiwoin, Sondisten y-
litzen, long wi/meisin myös aiwoin,, Herr' sannoi suotuisen, Cosc silmät monen raott', l
Näkemän syndejans. Ia kägndpman heit p«- j
cott', Coht itze puolehens.
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s. Naist usiat ehkä nucuit, Une<n jall en-
tiseen, Cans tiehen caitaan suutuit, Mail-
inaan palailen; Ni;'n cuiteng HErra pidätt',

.fttei caick langennet, Ia Sanans woiman
Kätt', Ettei pois paennet.

6. Niin kiitos olcon HERran, Edest tain
armo työn. Ett' Lapisa ien werran, Häm-

>mens' sen syngiän yön, lost synnin oriat mie-
llä, Tott pelwon ottamat, Ettei julk' tohdi
niellä/ Nijt iotca uscowat.

7. En pyydä Ma nyt muuta, Caikesi mun
waiwastan, Waan HERran jalcain suuta,
Annan juur cohdastans: Hän awux wiilä
tulcon, Niiden cuin macawat. Ia heidän
Wartians olcon, lotc synnist lackawat.

z. Sen minä wiel myös sanon, Ennen
j luin poismenen, Cose fstain teildä anon Mun

Nijn ette kieldän nijta, Maan
l usein anomat. Tilan mull annoit kiM: O!
hywä sanomat.

9. Henglucu minul suuri. On HERran
suomasta, Mutt saalis wäha juuri, Nimhar-!'wain tuomasta: Wiel'cowat onnet sstt, W-

moniasi rasitit, Waan HERra taas pal-
kitz nijt, Ia lifcut sydämit.

10 Oin, päiwin sijs Hand kiitän Hywin
. caick tekemäsi. Ia itzen Häneen lijtan, Ru-
coillen sydämmest, Ett armos muistais^teit,
lotc minu holhoisitt'. Ia auxeni tchduis wiet,

, Cosc jäll tarwitzisit.
ii. Cosc Lapist Nousiaisiin, Outoon menen

wäkeen, Kiwikpläst KillMn, Puukircostz Ki-
wl-



Nijn Jumal mlnu päästä, Svnnl,
siä tämän maan. Ia toisist sitten
Sulast armostans waan.

12. Käy ICsus myös mun canstan, Tast
toiseen Pitäjään, Al' ann siel joutu ansaan,!
Eck' pauloin wiettelian, Waan kirwot' minu
waarast, Ia talut kadestmi, Cans caikest
lelit' pahast, Ia wastaa edestän. "

13. Enanä minus woima, Sijn suures Seus
racunnas, Ett' saisin tonven soiman, Pel-.
woxi yöcunnan: Al' minun anna peljat, wi>
hoja ihmisten, Eik paloi coscan ker/at', Edest
wai- olemisen.

14. Rienn' lEsu Lastes apuun, Lapis ett
Nousiaisis, Ia costa owatsaapun, Murheis
hengellisis, Nijn wedacaickitygös, Armollas
wirwota. Saat wchdoin Taiwaas ylös, Täst
itcun alhosta.

is. Tai on tott' toiwotuxen, Nyt Lapist lah-,
teisan, Ett saisin wirwoturen, Wiimeisel ret--
kellan, niin myöskin Sanancuuli«t, Cum'
armo etziwat, Taiwaseen vlsit mliat, Cosc
ormon lövtäwat.

16. HERra sijs siuna aina, Mun rackat
Lapp'lailen, Ia sanat suuhun laina, Sen
uuden Capp'laifen. Hywäst nyt jääkät caick,
Vstäwän ett' wainojan. Suo Jumal amms
aic', Cum yhteen taas lullan!
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17. Mutt' Nousiaisten waki, loill omax
nyt tulen, Jumal sen wissin teki, Ett otitt'
mun suullen, Walites Paimenexen, ElM'



mini! tundenet, Uscoitt' Sielunn' eaitaM/
Saarnan cuullost caiket.

iB.Hos Mm asian tiedän, Nijn kijttä tu-
le teit, Edestä rackauden, longwaalill myö-
tän weit: Nucoilcat HErraa wielä, Mus
minun edestän, Ettei mM arnions kiellä,
Työt ulcost tehdäxen. M?

15. Carkymmend wuott' ja caxi, Lamsa
saarnaisin, Nut lähtenen waan laastin, Cul-
kemaan Nousiaisijn; Ma nuori olin ennen.
Lapoihin tullesan, Is wanhax Mdan
Teit cohden cUlkelftn.

20. HERRA mun walpax tchkön, Tas
»mdes wartioÄn, Cans päallen armos näh-
Fön, Caikifa waiwLifan: Cosc tieto minuld
puuttu, Walaise mielem, Cosc woimani myös
suuttu, Nijn wahwist eupeni.

Li. Ei toiwo ollut mulla, Lapista eritä,
Maan aiwoin siel myös cuolia, Ia tuoneell
keritä; Mutt HERra nijn sen laitti, Ma-
stoin monen luulo. Ett' tieni tänn wiel lait-
ti, Halait HERran tulo.

22. Sijs jätän halduun HERran, Tar-?
wetten puutori, Hän autta joca kerran. Sie-
lun canl) ruuniini: Hän sielust murhm pila,
Andain cuin tarwitze, Ei kiell myös ruumild
stta, Cuin bändä luonitze.

23. O! Christe lEsu anna, Sek' minull
wijsautt. Ett' Sanancuulioill' laina, Mt'
tarcka cuuliaisutt: Ann' yximieWttä, Opet-
taill hvwydes, Caick hurscat yhteen lijta,
kulkeman armon ties.



24. lott suruttamat owat, Nohwais pel-
jättämän, 101 l mielet taas on cowat,, Opet>
nijt' särkemän, Joit murhen tulipMa, All'
sondein rastasten, Aut lEsu tustan
Ettei -joud' epäilyxeen.

25. lotc' cuollon owac edes. Ia Pappia
halawat, loill' tosi täys on kades, Ia tur-
waa caipawat: Ah! lEsu silloin auta, Ett'
toimel! puhuisin, Heit' lijcut sanas cautta,
Ann'Henges sydämijm

26. Suo Rippi-lasten päälle, Cans par<
hauden teen. Ett' tulsit oikiall säälle, Wie-
raix HERran pöydän: Ia Kirck,tyvn cos,
can päättän, Taäl olen caick' hywin, Tai-
wan muaTemplijn päästä, Vlhäisijn majoihin.

tzylvtisti-jättS V^irfi.
W. c< Minun sielun Men nyt pian «.

Wo aican joutu lähtemän, Majasta» wan-
"" hast tästä. Ia paikkaan toiseen sijrtä-

.män, Sijs tääll en sille» kesta; Waan en-
nemmin, Cuin menen sinn, Hpwäst nyt caick
tääll jätän, Halull hartali, murhellisell, läa-
kät nyt HERran käteen.

2. Jää sijs hywästKirckherrani, Alitz tgin La-
pin Lauman : Sun hywät työs on taackani; Sill
ei tuli umbeen rauman, En maxa woi, hpwij

- tecoi, Sijs kijtän, siunan wielä, Caick cohda,
sians, Omainsa cans, waella elon tiellä!

3. Hywäst Maiset, alhaiset, Tain Lapin
Semacunnan, Wanhemmat, Lapset, pere-

'het, Soldatit ett'Dragunat,Suculaiset/Wir-

>?-



camiehet, caicki wiel' Niekat,
wanhat, nuoret, Caicki myös halulliset.

4. Kijws teill' olcon caikillen, Hywäin te,
coinne edest, Cuin osttitte Tääll'
olles, että lähleis: Sill cuitengin, erinomai-
sin, Ain maxo olcon ylhäld. Cuin sydämesi,
totta hywäst, Mun autti ysos alhald.

s. O! josta Jumal caikill teillä Ylhatdsen armon soisi, Ett' vtotlisill' aiwoitl' naill',
Käändya oikein woisitt; Ett' näkisitt',ja tie-
däisitt'. Jo ennen cuvlin hetke, Cung' joutu-
ne, teidän sielunne, Cosc ruumist uloslahte.

6. En parembat, Eng calllmbat, Toiwot-
ta teillen taida, Hywäst jättäis, ero ottais,
Cuin tien elämän caidan. Ett' tulis teil!',se makiax' wiel', Caick' wanhat carwa):'
Muuttu-s, Lihan himo, silmäin pypndö, Caick
fynuin rajaus puuttuis.

7. Tänäp', huomen ja nijn cauwan, Cuin
minä mama poljen. Tai on puheis, rucoilcsan,
Alati täysi toten. Näin luwaten, tott lausu-
en, Teist erinäs nyt menen, Näin kiittänen,
nain siuncmen. Nyt teitä HENran Nilmen.

8. HERm fijs teitä siunatcon, Ulos jg
sisäll' käydes. Teidän Lapsen ja rawindon,
Wiekön teit hywin edes, Alkon teilda puuttuk'
täällä, Lohdutus coscan luia, Että wijmein.,
lopuld väiwäin, louduisitt' Taiwan cu/aan.TertveM Wirst.

W. «. se edellinen,
Maja, coscan catzoman, TästHEr-

ran Nimeen tulen, Nijn mitä pitä sa-
no-



noman, Ia cuingan Hywl oudsi
uudes codos, Ma sijhen aiwau hcicko, Cuiteng'
sanon, jamyös anon, Ett' olie hei! se kelpo.

2. Terwe Kirckh erra Nousiaisten, Ia
Paimen monen lamban, Sun sanomas mull
akisten, Halun sen ombi audan, Etcan pa-
rijs, tulsin oppijs, Wetaman ijesta cachas,
Hywin suowaist, huljendawajst; Sen ar-
mo meill on ansainn'.

z. Terw' Ylhäiset myös Nousiaisten, Z)nn>
teidän Huonen caiHa, Terw' alhaiset, ynn'
eans lasten, locmnen cohdastanfa, Terwe
köyhät, terw' äwerjät, Terw' isot ja myös
pienet, Terw' halus hywäs ja pphäs, Terw'
myöstin jalken-jäänet.

4. Siunatt' sijs olcon päiwä tai, Ann'
muiden seurawaisten: Ann' lEsus minun
lvalpeel ain, Oll' ylitz nuckuwaisten. Ett' he/rätys ja lijcutus, Kinosta täst ei puutuisM
Waan käändymys, armon kerjyys, Ain jo-
ca paicas cuuluis<

5. Odöt' wiel' HERra jocu aic', Nyt
cuiwettuneit puita, Ett'sonda, castett wil-
jald sais, Cantz caswin tarpeit muita. lE-sa auta, palauta, Mäestä Nousiaisten,Cuin li-
han tiell, nyt owat wicl, Ia senms ilkiöin lasten.

6. Mun halun ja myös bartcun, On yn-
nä toisten cans)a, Tien näyttä teillen neu-
wotun, long Jumal On omi-
stan' ja wchwistcm': Sijs kijtos Hanell' ol-

ion! Hänen Moimans ja myös Wal-
dans, Ain meica lähestulcon!


