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W. e. Ah! lEsu pysy lykönän X.'

1. v.
' ICsu Piltti iloinen / Ia sielun

H sulhn suloinen/ Sn lEsu kau-
nis Kuckaisen/ Hule nyt mi-
nun sydämeen

2. Sun kuwas muote uudistu/ We-»
relläs minua puhdista/ Bääst synmst
häijyst irr.llle/ Armon suloisen sijalle.

z KMsä lEsu näet sen/ Ett häi-
ly on mun sydämen/ Kuin wllniAZe Mk-
tahust/ lost pelkän raucka raMmf.

Ei ole minus ustnllust/ Sodame«
läni luottamust/ Sun puhtnn kullin wcs

.«s pääll/Jos yrin fielun tulce ssM.
5. Sen



5< Sentähden synny sulhaisen,
la täällä Kuckcufen/ Mun huolion surkian
siclusan/ »vun todistuxcs paubat aun.

b. Nijn »ttten iauwn mielcllän/Mns
iloisesti kltlcllön/Sun lEsu rakas yll'«
stän/ Suloista oma» ylkahan.

7. Tai puku sielun suloisin/ Sydä-
men mielen sitoo kijn/ lEsurcn haawoin
weMn/ Pisarom juuri rnnaisin

8. Se halwax näky sondisi! H e minn
meno noutawill/ Sill synnin unes un-,
dunct/ Silmät on komin pimenet.

y. Ah näkö surkia waiwaincn/ Ia
yötöin ombi kaldainen/ Kuin sonnin IM,
mös pyörapäan/ On HERran walos
Pimiän.

ia. Mutt yöllä synnyit lEsu meill/Kuin wijripämä jynniK leiU/ luormime
himoin pyönnäs/ Helwettin pauhun
sähinäs.

li. Näin synnyt wiclä nytkin meis
Kost olem kowls synnin teis/ Tunnosaomas fangitut/ Lnilias ricki sullotut.

12. Tai on se uusi syndymys Ia hen-
gellinen yhdistys, Kuin hurskauden meil<
le tuo/ lEsurcn wercs osan suo.

iz. Tai on myös se <ot anelen/ Si<
nulda lEsu pyytelen Rukourell juur
bnttahall/ Kyynelden wirraU juoxew.ill.,

l- En



14. En huoli minä ITsu silt/ Waick
mailina kyllä naura unt/ Kmn sinua
hartast etziwät/ Ia wcres woimas e«
lawät.

15. Tai wltta rnssia punainen/ Ia»
lwwall silull ftlloznen/ Mielcsta pojcs
eroitta/ Mmlman peiwon tarkotta.

16. Ah! Kmnga olen iloinen/ Sydä-
mest ratki riemMnen/ Koff löydän mi-
nun lEsUjttn/ Puhdlstawan mun saa-
staisen.

17. En taida ulospnhua/ Eng oikein
sanoill kehua/ Tam iion suurta korkcm/
lEsuxen weren makcut.

18. Sen sielu silloin maisia sau/
Suurcsa woilnan lni'asa/ kosk todistus
xen Hengclda/ Saa lEsUielda wcl-
jeldä.

19. Siis lEsu minua johdat niin.
Ett sinus amaripun kijn/ Ia walttä tä-
tä kawala/ Mailmaa taldan todella.

20. Sijs anna stnä w.'isywäll/ Sie«
lullc myöstln htUlowall/ Wonua ja wäs
ke pojes jucst/' TD wajowaiscst jynnm
suost.

21. Et sydämeni nostaisin/ saiwm-
sen ylöslcnnaisin / lEsuren omlll sijwlllä/
Uston awomiU silmillä.

22. Ah että tssä pysyisin/ Ia kuol-
lor



lon asti kysyisin lElurcn perän harta-
z. ä, äc anon pyydän ahkerasi Suld

lEzu aina loppuun-st/Ets minust wa«
rla otllUlic Ia hawas sifall sustisit.

?... Su kosta kuolo p, 1111/ Ia
tahto jniun tuouensääll/Nun lukchlE-su liiman!/ Ia iloll kruuna sieluni.

25 M kuing!l sitten taiwahis/ Ia
ilon pmwms tjauis, lall'o,as IEIN ln-
tcien/ Suu! Noella luulclen/ Amcn.

Toinen
W. k. O!e sielu iloinen:c.

/>lhdc sallin katzelcen/ Sodämen käy
a,uttekn/ HErran sumi ttkoja/

Mllwoja.
.. Kuinga luinal katwhtan Minlmaa

ou arlnahtan/ Täsa JM laupms ha-
walcan ja sulossus.

3 Että ainoas aldin'/ Parlmns pa«
ni randlN Hauen pcikans rakkahan Syn-
dya andoi mailluatan.

Sentäbdcu m stur.ta engclit/ ja
wclsam/ Mabdmn heidän kansansa/ Sa»
noa jo mallmasa.

,54 Kunnia lumulan ko.keudes Kii^
tos



!os massman leweydes/ Olcon sill cuin
istulm l!/ Istu Taiwan corkcudcll.

b. Nelhcst ylöncuhocust/ puh ast mie-
heU tihlatust Syndya tahdo, IESU
Chrlst Jumalan Pmca ihmlsest.

7 Hänen Äitms Maria/ Puhdas
Josephin morsia / Elän köyhän halpa?
na/Ehk ol' HCRrald cunniusa.

8. Cuul ot' waari tästä nyt / Jos
olet sikin Cristttty, Mitäs tann' cans
ymmärtä TaidatcoS oikein käsittä.

9. Että lEsus nöyrästä/ Ncitzeestä
köyhästä/ Tahdot syndy mailmaan/ Lu-
nastusta toimittan.

10. Ntjn hän wiela todella/ Hengels
lisell muodolla/ Tahtoo MHndyä/Ol-
con cuca ikänä.

ii. Jos waan jyndms tunnosa/Pa-
rannuren murhela/ pmbi käyha mielen
säns Tunnon silmiU itzesans.

12. Tunde ett on mahdotoin/ Syn-
dins tähden kelwolom/ Tykö menen
lEsuxens/ Etzimaän händ awuxens.

, i?. Ett on elons pahasti / Joulu luh»
lans julmasti/ CMi käytän ilkiäst / et«
tsi kehta feltiäst.

,4. Toisen cansa saneilla / Kicllänsä
puhella / Suullansa niin julkisesi Cuing
«n paha hlrmulstst.

«5. Mut-



,5. Mutta sydälnmenfä enns/ Hä-nen ajatmlsans/ ITsuxcn cans puhe«
lce/ Nöyrast huom rucoijee.

z 6. Menee sisall cammioon/ Joja lEZsus olew on/ Wmck ei sielu surusa/ Tun»
ne händä murhesa.

!?. Mutta raucka aattele/ Syndins
päälle cuhele/ Cnii.-nän cuin lEsujtens/
jocn sWNyI awurens.

«8. lom sielus waieutta/ Sydäms
mm nijtt malmista Ulcon cautta nöyry-
tccn/ Hengclllseen köyhyleen.

Että sielu llosa/ Nihiluin saalia
jaola Taita hänen edesäns Joulun pitH
mieiesäns.

20 Niin ett sydämmes ja suus lE-sus hei? on wlrst uus/ CandelcM soits
tawat Cittihata scurawat.

21. Josta, he nyt ilotta/ Colminai-
ful! welM/ Sammt Most, lunnlaa/

Halleluja corkia»


