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TURUSA Prändättz...





W t. Ah! ITsu pysy tykönsä tt.

l. v.
lEsu Mti iloinen, Ia sielunEV f sulha suloinen/ Sä lEfu kau«

nls Kuckaisen/ Tule nyt mi«
nun sydämeen.

«. Sun kuwas muoto uudista/ We«
reUäs minua puhdista/ Pääst synnist
häijyst irraUe/ Armon suloisen sisälle.

3. Kyllä jä lE,u nätt sen/ Ett häi«
ly on mun sydämen/ Kuin wilvlstcle wiek<
Kchafl/ Jos pelkän raueta rn^hust.

4. El ole minus ustallust/ Sydäme-
säni luotlamust/ Sun puhtan tallin we»
res Ml/ Jos yxin sielun tulee M.

5. Sen



5 SentZhden synnn sMaifen, Mal-la räalla Kuckaifen/ Mun huonon surkian
Wus»n/ Sun todlttures pliuhat ann.

6 Nijn sitten laulan miclcllän/ Kans
ilolsesti klelcllan/ Sua lEsu rakas pll«
sian/ Suloista omaa nlkähän

7. puku sielun suloisin/ Sydä<
mcn mielen sttoö ttjn/lEsuren haawom
wellsiin/ Pzjäroul juuri punaisin.

8 Ge hlllwar näky snudlsil Hekuman«eno noutawilt/ Sill synnin uncs un«
dunet/ Silmät on lomin pmienet.

M näkö jurkia lraiwamcn/ Iayötöin ombi kÄdainen/ Kuin sumiin HKmys ppöräpään/- s>n HCRran walos
Pimiän.

i<> Mutt yöllä synnit lEju Mill/
Kuin wyripamä synnin tew/ luoummehimoin ppörinäs/ Helweltm pauhM
fähinäs.

n. Nam synnyt wielä nytkin meis/
Kefk olcm sowis synnin teis/ Tunnssaomas fangirus/ Lalilas ricki sullotut.

»2. Tui on se uusi stzndymys Ia hcw
aeMncn nhdistys/ Kuin.hmstaMn Vtil"
le tuo/ lEsuxen wcres osan suo.Tai on myös se pt anelen / Si<
NUlda lEsu pyytclen Ruloufcll mur
h»?rtaha!l/ KWnclden Hiirall juorewall.

14. En



,". En huoli minä lEfu siit/Waick
mailma kyllä naura nm/ Kuin sinua
hartast ehiwät/ Ia weres woimus e-

i . Tai wirta rustia punainen/ la-
nvwall.sielull sulojllen, Mielestä po,eS
eroitta/ Mmlman pelwon katkotta.

Ah! Kmnga oicn iloinen/ Sydäs
mcst ratki riemuinen, Kost löydä l mi-
nun lEluren/ Puhdistaman mun laa-
staiscn.

7 En taida ulosruhua/ Cng oikein
sanM kehua/ Tain ilon suutta kotteut/
lEsuren wcrcn mateut.

«8 Sen sielu silloin maista jaa/
Suunsa wc.im.an mttasa/ kost lodchu-
len Hcngelda/ Saa lEsnxelda wel«
jeldä.

19. Slis lEsu minua iohdat niin/Ett sinus aina rivun kijn/ Ii wältä tä>
tä tawala/ 2)ia,lma taidan todella.

2 . Sijs anna sinä wäsywäll/ Sie-lulle myöskin halowall/ Woima ja wä-
ke pojes juost/ Tsst waiowslsest synnin
suost.

»l Et sydämeni nostaisin/ Taiwal-sen vlöslennäisin/ lEsuren onull sijroillä/
Uskon awomill silmillä.

»2. Ah mä tast pysyisin/ Ia kuo-
lon



sn asti kysyisin lEsulen perän harta«
hast/ Sydamest ama p.llawnst.

Z. Täl anon pyndän ahkerast Suld
lE<u aina loppuu ast/ Ets nnyust wa-
rin ottaisit Ia haawas sisäll sulkisit.

24. Sit kosta kuolo pauba pääN/ Ia
tahto sielun tuonen jääll Nun lukltz lE'su silmäni / Ia iloll kruuna sieluni.

2 Ab tumga sitten tamahis/ Ia
llon pauhutS ijäjsis/ lulko,as ITsu su,
telen/ Suul ilolsella laulelen/ Amen.

Toinen. -

W. k. Ole sielu iloinen «.

ahde sielu kahcleen/ Sydämen käy
amttelen/ suuri tekoja,
Kolminachn neuwoja.

2. Kmnga Jumal kahahtan Mailmaaon armahtan/ Täja Isän laupius ha«
waitan ja sulojfus.

z Että ainous aldixi/ Parhans pa-
lli vandiri Hänen rakkahan Syn-
dyä andoi mailmahan.

4. Sentähden me seurata engellt/ ja
weiaea/ Mahdam heidännoa jo mailmusa

5. Kunnia Jumalan tolkeudes Kii-
tos



tos mallmnn leweydes/ Olkon sill kuin
lstulmell/ Istu Taiwan toikeudell

6. Nelhest vlönkatzstust/ pzchtasi mies
Hell kihlmuft Syndyä tahdol IESU
Christ Jumalan Pot a ihmisest.

7. Hänen Mlns Maria/ PuhdasJoseph 1 morfta/ Elän köyhän halpa-
na/ Ehk ol' HERrald kunnllUa.

z. Kuul ot' waari tästäi nyt/ Jos
olet o,km Ehrsstltty/ Mitäs tänn' kans
ymmärtä Ta datkoS oikein täsitttä

9 Että lEsus nöyrästä/ NeitzeestH
löyhästä/ Tahdot syndy mailmaan/ Lu»
nastussa tolmntan.

iv. Nijn han wielä todella/ Henget-
lisell muodolla/ Tahtoo sitlr <yndyä/ 531»
kon kuka ikänä.

»l Jos waan syndins tunnosa/ P«-
raunufen mmhesa/ Ombi köyhä mieles
säns Tunnon silmlll ltzcsäns

i». TunDe ett on mahdotoin/ Syn«
dins tähden kelwowin/ Tyko menen IE»
fuxens/ Etzlmään händ awmens

»; Ett on elonS pahasti / Joulu luh«lans lulmasii/ Kalcki käytän ilklät, el-
lei kehta selklD.

«4 Toisen kanfa faneilla/ Kiella«sH
puhella/ SuuNnnsa nun lulkiscst Kuing
on paha hlrlnulseft.

55. Mut-



»5. Mutta sydjmmensä kans/ Hä«
ilen l,<ltt irlsims/ lE,urcn kanS puhc«
lee/ Nöyräst huoka rukoUce.

' is. Menee st'ali kammioon/ IosaIE«sus olcw on Wals e, sielu surusa Tun<
pe bändä murhcja.

17 Mutta Raucka ajattele Spndins
päälle katzcle/ kuin lEjuMs/
joka synnyi awuzens.

18. Joka sielus wajkutta/ Sydäm«
men mln walmlsta Usson kautta nöyrys
teen/ HmAcUlsen töyKytecn.

19. Eltu sielu iloja/ Niinkuin saalin
;<wsa Taita hänen edclM Joulun picä
Micl'säns.

20 Niin stt fydämmes ja suus IE««
Als heiU on wttsi uus/ Kandclellla soit-
tawat Kanhata seurnwat,

21 Josta he nyt ilotta/ KolnnnazsM
weiftta/Saawat k ttost/ kuumaa/

Halleluja kyttiä.


