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Weisatan kuin: Ole sieluu iloinen:

HERraa kiittämään, I-
loll nhteeu liittämään, Slelum
Sumu ja Cydämmem luma»
lalle Luojalleni.

- 2. Ett Ha»' Suurest armosta, Ombi
tahton pelasta, Kuningamme Puolisan,
Drottuinginnne arinian

3. Painamasta kuormastans, Kowastlapsen kiwustans, Handa lEsu siuna jäll,
Terweydell endisell.

4. Ett hän HERras.eläwätt Kohtuus
ractall hedelntätt, Olis Mi tloinen, Hol»huja myös suloinen.

5. Kauwan olen: toiwottatt, Sydäm-
mestam odottan, k.lin yht päiwa iloista,
Joka maau k.uck watista,

6. Prinhia meill tullutta, Wanbelu-
baiusa puolesta, Kuningasten landehist,
siunatuista siemenist.

7- Sangar miell Suur«Sukuiuen, Ku-ninq»sten lukmuen/ Ruotzist että
lnarckist, Nuhtinax on tullu niist.

8- On



8. On myös ristitt kastettu, Seuratun,
daan saatettu, Asuinsiax lumalall, Kol'minaisnll korkiall.

9. Kuin on Handa walaisnut, Klast.
merell pukenut, Pyhäin hurjuudella,
Taiwan kirckaubella.

io. Lavftzc Isan Jumalan, lEsurenkans korkiau, Pyhän Hengen koulusa,
Olkon elons ajasa.

11. louga walos oppikon, Totuutta
ja kaswakon, Ijäs armos, wisaudes,Me-nestyxes pyhndes.

12. Pysykön am sielusans. Hallä par,
han pajanans, tawarat ne kallihit, HER-r«!d annet walmibit,

Uff» toiwo, rackaus,
paall luottamus, Jota Hänen puolensa,
katzokoon ain armosa

14. Maasii Psika Kuningaan, Tai-waas lapsi Jumalan, Tulkon ilox Nuo-tzille, Perilliser Kruunulle,
15. Jota kunniall randakoon, Siihen

Jumal andakou, Walistnrens, armonsa,
Pyban siunauxensa.

16. Siunalron Hand ilolla, Monill v
kawu.osilla, Ett sais Isans istui'-.:ell, Is-tu Kunmgalliseil.

17. Niin lnnös talle Pittisell, Ruhti-nattem Prinsisell HERra suoton armoja
Rukouxen lahzoja.

18. Ett



18. Ett Hän Wal3akunnasans, Har-
tais seisois HERran edesä/
Nöyras micles Hengesa.

19. Taiwan Isan suostos, Niinkuin
Dawid sowiunos Oli kansia Jumalan/
Sai sitt lopun autnan.

2Q. Niin siis Henqen k>ybydes, lap.
sislists nöyrydes, Ruodin Suomen asujat,
olkaaln aina mieluisat,

21. Rr.koilemaan lulnalaa, että mK
tai korkin, Ruhtiuamme lneneswis, hy.
wydesa lisannyis.

22. Ett me Hänen waldans att, Elai»
sinuue Jumalall/Kunniax ylistyxexi, Prin»tzillemme Mi.

2). Hända auttakoon, ilo öljnll
woidelkoot,, Pyhäll Hengell taiwahast,
että wuotais runsahast.

24. Häneft lembi, laupius, rackaus ja
oikeus, Ett Hän puoleem katzahdais,waans huutoon; kallistais,

25. Niin myös hänen puoleensa, HER>m ylhall taiwasa, Kaswons aina walais
kon, Silloin hända knuldelkoon,

26. Kost Hän buoka rnkoiles, HER.
ranm kans puhelee, tarpeeus Sille kor-
kemmall, Kuningasten Kumu^all-

-27. Icka plche olkou Ml



ja taiwatus, asians laittakoon/
wlhdoin kunmall Krunackoon.

Wcisatan kuin: Aiitös olkon SuU Isä nman..

vtt wiclä peranajatefsg mahdmn,

taidam Kuin Kircko wuotem, ar«
mos lopetta On tahton, niin

ett jaamme iloita.
2. Siit toiwotusta Sangaristan: suu-

rest, long HERra armos soi mcisl was-
ta uudest, ain polwipolweld, Kun ingoista
taall: Siunattu olkon waldawoimaHall!

). Mutta myös waarin ottakon itz ku-
kin, tundonsa Mm, jos se waan on oi.
tein hengefa henw ylös katzoman, ong
ollut halu lEsust seuraman.

4. Kiittämän HENraa armon ajan e»
desi, ett wiel on suonut laupiudetts me.
M't, eläxem tangin wnoden ylihe: wiela»
kös wanhat synnit wallitzei

5. Jos wiimeis duonno nyt jo olis
tullut, kuins Sanan Saarna tmiapana

kuul-



kunllut olet jnur lambaist ja mnos wuo-
hista, tunneckos lEsust, niin etts iloita

6. TaidaiM Hanes sinun Sielus puo>
lest, k.nns iloitsit nyt Sangarista nuoresi,
jota suu tule knulla kunnioitta, waan e»
nammin wiel lEsust rakasta,

7. Kuin helwettiin, sun wajotta ols
woinnnt, jos tänä wnonna synneis olsst
kuollut. Ah! laffe Kk.l oinas tunnosas,
kn nqs elän kakin wirasas.

8. Ah! riita lEsust, kuin on ajat saan-
nyt, wastudesi ymbar tircko wnodcn kään-
nyt; waiwainen ranka, rukoil bartahast,
lEsusta suurta Adwent Kuninqast.

9. Han sinun tygös mhto sisäll tnlla,
jos Hall auki annat olla, jong
päall hän Hengens kautta koltutta, ah!
pidä Hänen kansians puhetta.

in». Ia sano niin: ah! lEsu rakas
HERran, rakenna wielä waldakilndas
kerran, sisällisesti, könbäs sieluin, ol IE«su siell ain Adwent Kuningaan.

ii. Sitt olen lapsi taiwan otollinen,
Isani buones, Kansia perillinen, O! vh.
ta iloist, lonlu Juhla siell, jong lEsustoimitt, snndyesans taall.

12. Ah! tänne Svndyn Isan poila
pvhä, weda maast plös minua snndist köu-
ha, O! kaitein nömin, HERm lEsutul iloitzemchan Joulu wieraf lnllll.

15. M-



13. Alhaisis majois Sinä ilnwitettin,
Engelild sana taiwast alas tuotin, niin
syntymas Kirkalla walolla, walaise mi-
nua, anstos woimalla.

14. Mun hengellisesi ftkiat sieluani,
wi? seimes tngö, lEsu lulnalant; Siell
puhun kanssas joukos vaimeMn, sill
Sinä olet minun lEsnxen.

15. Sill nimell Sinä silloin kukut-
tibin, kuins uunna wuouna ymbarsleWt-
tibin: Siis annat uutta wuotta loppU'
inat, niil taiwahis, kuin taalla ustowat.

Ole nyt rauhas, Sanqarimme Suuri,
Se ombi tosin toiwott x m juuri. lE-
siis Hän Sinuu, tuskan katttköön, ia si'
willänsa waarat estäköön.

Hän Enqeleille Käskyn Sinust anda,
ett' Msansa wijnst Sinun kauda. Ain
sle walo-tahti loistawa/ ja wihollisct po»
fts poistawa.


