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Präntätty Christ> Ev. Barckin tykönä.'

<Aa mu Wir si.
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W. k. Kuin kirkkast' Kointähti koittaa,

sielun' kiirust'
«Verä
yon

?c.

ylös, Jo loppun' on
Auringo armas kiildäwa;
Jumala sinun warjeli Ia tänä yönä
jeli; 'Siis tulee sinun kiittää. Sydämmell' Haluisell', Olen walmis Nyt jo aldis Andamahan, Kiitosta Sull' kandapimeys,

suo-

mahan.
2.

w. Se uhri Sinull' kelvaapi, Kuin

Käntz' sielust' katusiinä waikuttaa Ia
weisamahan liikuttaa, Halusta hartcchasta Korwahan Jumalan Tämä kiitos Ia
sydämmestä lahtepi

masta, long' Hengi

Ylistys Soipi aiwan, Niinkuin Pyhäin

weisu taiwan.

3.

w. Taas kaikki luodut

nousemaan

Ia mieles nouteks' weisamaan Ruftewat
hartahasti, Siin' linduisttkin owat työs',
Jäät, rakeet ylistäwät myös; Senwuoks'
mun parem.nasti, Pitää nyt Mistyst'
Weisat Sullen, Joka mullen Järjen luonut Ia muut monet lahjat suonnut.
4. lv. Sill' Sinä maast' , mun ensin
loit, Tunnon ja sielun minull' soit, Sitt.'
mull' Aitin' kohdusa Annoit tain ruumin kaunihin, Wiel' warjelit mun siinä
niin, Ettän pysyin woimasa: Tänne
toit, Elon soit, Ruan andan', Tarpet
kandan', Niin ett' elän' Dlen tähän päi-

wään wielä.

5. w. Sielustan' murhen pitanny,
'Sill' Sanas olet säättänht Totuuteen to-

tuttajaks', Niin että minä tietä saan,
Mitä mun pitää tekemän.Tullakseni autuaks, Dmaksts Lapsekses Kasten kautta
olet auttan' Seurakundaas, lost' mun

siirrät Waldakundaas.

w. Sun Sanaö woiman tundenut,
Kuin sitä olen tutkinut, luur' hartall'
6.

-

huokauksell', lEsuksen weri puhdistan' on
sydämmen ja uudistan' Käydesän' Ehtollisell' Tall' pöydall', Ain' lWan Mannan

taiwan, Niin ett' aiwan Olen silloin Ollut niinkuin taiwan ilos'.
7. w. Se andaa uuden elämän Ia ilon
sydämmeen, Uskon kautt' ilman esteet', Elämän,, kus on rakkaus.
Kansi' toiwo, riemu, puhtaus, Niin ettei
syNnis' elet', Sen edest', lEsu Christ'! Tulee minun Kiittää Sinun Suurta Nimees,
Seka sydämmell' ett' mielell'.

suuren

8. w. Waan että minä enämmin Jumaliseksi, tulisin, Tahdot Sä ikää lisät'.

Ia aina sitä muistutti, Kuing'. minun tulee walwoa Ia sitä autuutt' etzia, longa

meill', lEsus tääll', Pyhall' Werell', Kallill' hiell', Silloin toimitt', Kuin Hän
meidän syndim' sowitt'.
9. w. Niin kiitoksen Sull' HERra!
Wiituon, Kuin aikaa minull' wielä
wyttäin tuomiotas, Ett' elämätän parata, Saisin kyll' Maa, apuu'kansi': Sen

suot sulast'suosiostasi Senwuokstmä Wiipymät', Armon ajall', Parhall' tawall'

Parannukseen Kiiruhdan
10.

ja rukoukseen.

w. Mutt' Henges armoo minullen

Suo tähän ftarannuksehen Ia oikiaan käändymiseen, Ett' kaikkm niitä syndejä, Kuin

nyt mailmasa tehdähän, Tottuisin walttämähän: Apuu tuo, Woimaa suo, Että
woisin Elää toisin, Kuin muut ilkeet Dman sieluns' murhamiehet.
li,

w. Walkeuden lapsen' elämään,

Pauloja Pirun malttamaan, Mull' ymmärrystä laina, Ann' alat' olla mielesän,
Kuing' kiirust' juoksee elämän',, Niin olen
walppan' aina: Nykyisell', Lyhyisell' Rjall'
pita Tehdä sitä, Josta tulee autuuö mull/
ja kunnia Sulle.

,Eht o-W i rsi.
W. k. Käy nyt sielun' kaikell' miclell',

?c.

-Äuringo taas alas waipuu Ia joMpe
pimenemään; Tahdon siis. mä myöskin
taipuu, HERra! Sinua kiittämään;
Mielen' ri aasta wieroitan, Sinun puolees
eroitan', Joka olet minua auttan', Isällimurhes kautta.

sen

2, w. Mutt' mun tulee murbell' muistaa, Kuinga päiwan kulutin, Minun tu-

ottaa, Ett' taas ajan pahast'

wietin. En Sua oikein palwellut, Engä
tahtoas seurannut. Walitan siis sitä
Sulien: Armahd' kuiteng' wielä pääl-

len'.

3. w. Jumalan'! ma uskon ratki, Mu
tä sanot Sanasas, Että Sull' on tieto
kaikki Kaikest' minun menostan'! Kaikki
tien' on tiedosas, Waellukstn' wallasas;
Erhetyksen' ei ol' salas', Sill' ne, HERra, näet taas.

4. w. Mä siis taidan
Waikk' olen warsin
mielen nouteeks', Tein taas
Päiwan pahoin wiettännyt,
elännyt,

Kristillisen

hawait', itzek',
Ettän muiden
syndiä monia;

Lakiaswastan

laiminlyönyt, Engä

wiriast' töitän' tehnyt.
5. w. Monet wirhet wiel' hawaitzet Minull' kurjall' olewan, Joit' en MinaMtz
maitz' itze Synniks' mullen tulewan; Mutt'
ann' andeks' Isani! Minull' kaikki syndini
Rangastukseö minust' ota, PoMs lEsus
Sun spwittaa.

Tämi» Kulmien MM »
nä rauhas' lewaiän; Silla minä toiwön
wiela Wapaks' synnist' paasewän. Tikapuut mä

ja Engesaan
minua warjelepi, Wiimen tai-

Jakobin Nähdä

lin, Joka
wasehen wiepi.

7. w. Kuin siis tasa turwas' olen,
Niin on minull' wahwistus. Ei sitt' Satanangan nuolet, Eikä yöngän kauhistus
Taida minua herättää, Eikä paljon peljättaä. Warjellus on minull' wahwa,
Kuin on lumalasan' turwa.

Rukous Wirsi.
Nukoilen
lEsu nöyrimmästi Että wijulmus
Kuin

haö
Hedelmät
poltan,
on,
lumalattomuden
tähMaast'

den. Rh! lEsu! Kansalleö Armossäann',
Rukoileman heit Sinuaö käänn' Ett' tygös M'
2.

w. lEsu: kuinga pitkäld' wihas

suur' Wiifthne pääll' wihan Lasten, Auta
meitä hädäsä tääll', Kuin waiwan suuren
all' olem', O lEsu! auta meitä wiel',
Kuin olem' Kadotuksen tiell', Ia armos
meillen osot.
Z. w. Ei ainoastans wihasa rangaise
HERra meitä, Waan enimiten armofa
Kain lesaias todista, Jos me Kuin Lap-

set kandyisim', Ia hartaast' rukoilisin:',
Kyllä Isa meitä auttais.
4. w. Cgyptis Jumal' suloisudens osott', Kuudell' Sadall' Tuhannelten, Kuin
lapits Meren punaisen, lohdatt' heitä,
rawitö ja ruokki, Handa wastan he itsens

asetit, Jotka tiellen Naljas Kaatuisit,
Paitö Kallinbata lEsust'.
5. w.

O lEsu! kuule huutomme. Ia
tule, Kuule MM
awuksemm'
armost'
rukouksemme, Ala armoas meildaWlU,

Niin me ain' sinua Kiitämme, Ia Lasten
Lapsiin

suurta.

6. w.

muistamme,

sinun

Hywyttäs

Andeks anna HERra hywä,
Kansas rikokset suuret, Joit heikkoudes
tehnyt olem, Sinua ja lähimmaist' wastan, Niist' toiwomme
lEsu!
Hywydes kautta wede.tyks, IjankaiMseen
iloon, Amen.

