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W. k. Joudu jo Laupias lesu,

v. ~

on mun Lapsen, Sun f>'snijn nausawa, Silmäs niin aiwan
Lknibtt, kgswos täyn Riemua; SRn

muotos on kuin Engel, kaswos Myös sulown,
Sun rindas täytett o Mn Kyhkplaistn.

v. 2.

Ack Sydän sula minus, Sinua rakasta-man, mä löysin lesu smuS, ilou jum
lumi', ijäinen riemu lsista, Sie-
lusan; Sä lesu Suot luun maista; hekumalaiwchan.

v. Z<
Koff näin mun KchtWiseN, SunSielns

riemuilze, ja leftis rakas lapsen, sull ilmandu
itze/ Ack sanos kuinga silloin, sun Sielus lai-
ta on, kosta mä taiwan ilon, Sul! esimaunsuon- v. 4.



Ei ole silmä-nähnyt, eik kuullut korwa-
kan, nyt kuin Sa lesu tehnyt, nytt olel sie-
lusan, eng' käsn ymmäryx«l, mun Sielun he-
kuma, «ng s«no kielet miwahan iloa.

v. 5.
Ack arman hekuzmsa, mull kuiteng kelpase, etz pulM ylkäs kansa, kuin Sielus ra»

witze, riemVlla Hsrran huonen, puhun Sijs
HMuiftst, waikuiUPilla hengen, mää kuulen
mieluisesi.

v. 6.
Mun hengni rumin sielun, sn täytit ma»

keull, Wun tahwn mielen h«lun, kinattu
rakksull, lMn MllMen hyppä, hekuman Voi-
masta, Spdck, suloM tykka, jum hamst
hstlusta. .

v. 7.
Kuka mun, rakas Lapsen, sun lahjoit ma,

keull, ack sanos ketä wsftsn, Vä likut ra?-
kaull', kuk' on Sun riemus juuri, ja ketäs har«
rastar, Koff se nijn olnbj sumi Rs ketäs ha<
lajat.

v. 8.
Sä itz o Mskia lesu, mun tundsn likns

tat, tllkkaust Siellm ri?n3a, Gun tygös ais
r.oan, Sa itze ilon MM, LginchVit hengzs
fätt/ kirkas lesuren weri, en haiun herättää
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Mitästas mailmast luullet,' etkös bänh
raasta, kost l'kl!telur tultt, nain hengen woi»
masia, eik mailwan ilo sulle, kelpa ja Syn-
nin lie, silloin kuin Sielus mulle, nain tz«r°
tar tehty lie,

v, 10,

M il«nan ilo aiwan, mull ombi kauhi»
stns, Siu tunnen suureen waiwan, sondi on
julmPns, pois kalkein muide!-. kansa, Ich«xes
yl!i ä s, Sitlun lhh§ ja taiwcm
siemnlnens.

v, ii.

Villlnen mä sizs lienen, umlestas armq»
han, Silloin kuin näin Sun wienen, Tai»
wahacn h kuman, miri sun Sielus minun,
nvtt arwa ihanan, toff wttrap xin sinua,
kastetun krydimaan.

v. ??.

Sä ?efu krunu», paärlyn ja lawa»
Pan, Gä I?ftl kallis pukun, Laupiain Kimin»
gan, mun. Auringon ja t«iwan, riemu» ja he»
kulnan, m«n fallis Lunastajan, mun iMnMWhan.

V. iz.
Sun weres on se neste, kuinnengenwir»

WMa, hmZes koff pois on este, Sooämet li»
Atttss, Sa lähde laupiuhen, rakkaus suloinen,
st kaM mMdist, iloinm,

tz Ich'



Sielun ruoka ja juoma, ja henzen ter»
weys, ilon ja riemun woima, ja Sulun py-
hitys, a,ttuden mnlia lähde, juurrunsast wuo»
tawa, Sun ftdames ei jahdv, on aina p«law«.

y. 15.
lesus se nimi aino, Sielun woi awata,

Waik hän on sangen nW Hansenhan
woitta/ ett Rekksus siel wuow, riemu lai-
nchn, Kunnian licki hohta, Harmus ailehst.

v. 16.
Miren mä ennen tu«dun, Sulien senkal<

taiser, Sä olic synnis md n, ne olit este-
hes, mix ei myös mmlma wiella, minua ra-
kasta, ,a mix sun Dielus «lä, ja «ua hab<
rasta.

v 17.
Sun Pyhän hing:s woinn, ilmoitti Sl>

lusa Synnm buin tundo So>ma, Ma lulin
hukkuan silloin koffwgös hupsin, nijn henges
sielusan, kiMst I<suxm pistin, «veren, ja kuo«
lenian,

H. IF,

Näin kirkastettu k«r?an, fZ lesll M
mull, ect tunmn elon Herran M lelu kijws
suli, «Pmtähden tumnn Sinun Sieluni au-
tuven, kuin wttck ostit «MM», itMs S«l«
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!

Mntt mailmaa o lesu, ei sinua tunne
wiel, G^n-in sumu <a ftasu, sokaise silmät
siel, Gentähdtn ei se wria Sinua rakasta,
eik maista sn se nuria, manna juur suloista.

V. 2Q.

Ack ioffa m ustgis kerran, Kuina' Herra
vn s>lou,in,, hylläis wanhan herran,
Synnin ftn h'r,nuisen, Jos taiwan ilo tun»
duis, räin, hä:»n sulusans, ei hau nijn syn,
mis unduis, Waan etstis autMtans.

V. 21.

Se kuin SH nautit täällä, mun snloi»
sudchan, ei ole suingan wiellch, nijn runsas
puolingan, kuin mä taiwasa annan, mun ra«
kastawillen, Pisaran wanvoin kannan, Tänne
mun LapMn. Men.

v. i.

HA«ttka mies hän halus pala, määränpä
haan kotihin, juuri nijn myös minä

halHN,' meen lerusaKmin Sijhm Man I-san mahan, Johon Laxi WapahtaM, ettän '
knran päästen rauhan / näistä sijttst kuole,
maan.

v. '



Mmia kuina killu aika, kosse«s minun
killon lyö; Saaug mä iisit smä paikka, mä
pian kulu yö, monen päwän ei wll taida;
kuitsng tahto Jumalan, Issus Sillä wMII
laitta, Kruuun häihin karitsan.

v. 3.
Zesus Sä kui« astun ylet näkpwäiftst

taiwassen, Sinä wijmns päiwän mlet, kuin
on sanot Pilwifä; lesu älä wiVy kgnwan,
anna matkan joutua; Seurasolia halan ai'
wan käupungisa uudisa.

v. 4«
Kuulu- Taiwan messun ääni, bn?gsn u-

stos Sielujan; Amara se li?ne Loan-, jsm
katson mielesan, lesus kijnit halun Mm; et»
len waiken weisusta, mielen se nytt aina iicns,
pian phdes weisatan.

v, 5.
Jo Sijs muutta Sydämeni, 3aiwanä'm korwisan; määrätäin lie käymiseni, meenmajan wllesan; kljnit Sielun mielen sihen;ett

st äyen Helinä, Wiipi yzitz kuolon meren,ilman waarat selmä.
v. 6.'

Ota wastan silloin huoiw, morsian kirkas
V ramen, pueta yllzn täysi Luondo,
alwoit pjhäinen, päätä työs ja päätä päiwäs,



Wsexi täytehex; lola uutta wuotta aiws
nautit saadan pMlchex.

v. ?.

Kijtos wirta sitt wast taidan uudeN ki<-<
lell weisata; katomauomasa Laiwas, Laulan
wälin p tämät; ilman Anen korotusta, ilman
lila wa.htiust, länsi, täysi, kaikkinainen,, nau»
lic Saalxm Winapust-


