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Wz. k. loudll jo Laupias JM»,
v. i.

un mun rakas Sun suus
"1?» niin naurawa, Silmäs nim aiwan

Lembet, kaswos täyn Riemua; Sun.
wuowsvn kuin Engil, kaswbs myös suloinm,
Sunrindas täytett h«MI. o mun Kyhlyläistn.

v. 2. >

Ack Sydän sula minus, Sinua rakasta,
man, mä löysin lEsu smuS, ilvn juur au,
tuan, ijäinen riemu loista, nytt kirkkast
lusan Sä lEsu Suot mun maista; hekuma
taiwah<m. /

Koff nain mun KylMaifen, Sun Sl«
lus riemuitze, ja lEsus rakas lapsin, suli il<
mandu itze, Ack sanos kningi, silloin sun
Sielus laica on, kosta mi taiwan ilon, SM
«ftmaun suon»

5.4. E»



' ' v. 4, '

Ei ole silmä nähnyt, eik kuullut korwa»
tat>, niit kuin Sä lEsu tehnyt, nyu olet sie,
lusan, eng' Mc mun Slilnnkuma, eng taida sano kielet taiwahan iloa.

. V 5-
Ack arman Kekmnasa, mull kuit«ng kelp»se, etz puhut ylkäs kansa, kuin Sielus ra«

witze, riemulla HERran huonen, puhuu Siishaluisest, waikumxella hei gen, maa kuule»mieluisesi.
V. 6.

Mun benZm rumin sielun, on täytet
makeull mun mhton mielen halun, krunattu
räkkaull, mun sisällyxen hpppä, hekuman woi«
masta, Spdan suloiftst lykkä, juur hartast.halusta.

V. 7.
Kuka mun rakas sapsen, sun lahjoit

makeull, ack sanos ketä wastan, Sä lckut
rattaul!', tut' »n Sun riemus juuri, ja k«-

harrastat, Koss se niin ombi suun ack ke«
«äs halajat.

V F.
Sä itz o makia lEsu, mun lundon tiku-

tat, «akkaust Sielun rlelids, Sun nigös ai-
noan, Sä itze ilon meri, LaimlM hengtsän,

kirkas lEsurm weri, on halun heratcän.
». s. Mi»



V. Z,

Mit<Ms lmlltt, etkös hsnh
rgk si i, k st li"uc cur c.<!tt, t>äm he gm woi<
masta, eik maiun.n lo sulle, kelpa ja SO
«in ne .hiloin Sulutz mulie, »Uin h.,r«
tax tch!Y ue.

WiUlmgn i'o aiwan, mull ombi
ft's Suc u nin su-nen wai,oan, syndi on

SieK.f, iöi/b hetMansa, ja tqiwan
fi«m.,ininS.

V. 1!^
Ml!,'!,'!! mä l!enm< m!ebst's armss<

ststli,"S!llo,n k;nn näin'Sun wmun Tai?
,iM av-! !bninl, foff ttin sinnq,
Wfiun lrydiuMN.

Sä olet kr nun. pa'rlyn ja tawa«
',illis p>klzn, Laupias,, kunin-

mun AiMi'gon ja tai.yan, r>?nnnl ja
fuman. WM tsissis Lunastajan, WM ylkän
omahan.

v. 13.
Sun weres on se nche,kum he-gni w-r-

WMP, s loff pois on Sydnile. li-
kum. Hä lä''de



v, 14.
Sielun ruoka ja'jumina, ja hengm ter«wrys, ilon ja woima, ja SiUun py-

hitys, aumhm mokia lähde, juur runsastwuy-
fawa, Sun sydämes ?i iähdy,on aina palawg.

v. 15.
lEfus se nimi ajno, Sielun lvoi awam,Wait hän on sargm kaino, mjy hau s«n ha<

woitta, ett Rakkaus siel wuota, ja rieniu lai»fithti, Kunnian lieki hohtg, Harcaus allchli,
V. ,6,

Mixm mä ennen tuodun, Sulien senkat,
Sä olit synnis undun ne olit este?hcs, mix ti myös mailma wiillä minua ra-

kasta, ja mix sun Vitlus «lq, M mua hqy-
fastq.

v' I?. '

Sun Pi-hän hez gis woima, lmoitli We<Ma Sytnun tuin tundo Soima, lulin
hukkuan silloil» koff t?A' h-uisil,. niin hnigch-
sicli.san, tlrkast lEsMNristin, wepen ja tuo«itwan.

v. ,8.
Nain kirkasitttu kcrrczn, fa lElu olet

N'l:Il/ ect tuimen elon HERtan siil fE!'u tliios
sull tuuncn Sinun Snwm >,u°
ludcn, kyin wmll ostit mmm iWcs Sul-haijcx.



b 19.
Mult nwilmaa O lEsu, el sima tunns

wlel, Synnin sumu ja hasu, sokaise silmät
siel Ssllähd nei st kuria Sielua rakasta,
eik maista ia se nuria, manna juur suloista.

v. 20.

Ack jossa maistais kerran. Kuina'
on suloinen Tott, hyliäis wanhan HLRran,
Synnin sen hirmuisen Jos Taiwan ilo tun»
d-is näin hänen sielusans, ei hän niin syn«
Niis MduiS, Waan «seis aumttans.

d 21.

Sl kmn Sa namit täällä, mun sillsi,
subest.n, ej ole, juingan wiellä, niin runsas
Molinqan, fu-'n ma mnvata annan,- mun ra,
?ast Pisaran waiwoin kannan, Tänne
mm Lapsille». Amey.

mies hän halus pala, määrän
höän kotihin, juuri niiu myös ininä

kalun, Ulien Jerusalemin Siihen oikian
Isän mahan, Johon Leri Wapahtcnan,«nsn kerran päästen rauhan, näistä siltestkuolemaan.

v. 2. War»



V. 2.'

Wattia kuing kulu «ika, minun
Dclldn lyö; Sacmg mä iloit siitä paikka, mH
vian kulu yö, monen päiwän ei tull laida;
kuiteng tahto Jumalan, lEfus Sillä walill
laitta, Krunun häihin karitsan.

V. 3.
lEsus Sä kuin astun olet nZkywsisest

-tanvasten, Sinä wumeis päiwän tulet, kuin
«n sanot Pilwils; lEsu älä wiwy kauwan,
anNa matk.n, jouma; Semas M HMn au»,
tvan kaupunZisa u-uöesa.

? v. 4.
KuM Taiwan lveijuu ääni, hmZm «-

ssos Sielusan; Awara se liene Mnj, jota
katson mielesan, lEsu kiinit haluH sicheen; «5
tM waiken weisusta, mielm se uytt amtt liene,
pian yhdes wcisaMn.

Zo S!is nnwtta Sydämeni, Taiwan
m korwisan; määrälöin lie käyMstnt «tee»
Majan mllesan; kiinit Sielun mAm sihen; «tse änen Helinä, Wiepi plitz kuslon MMNt
ilman waarat selinä.

H. 6.
Ota wastan silloin huono, mersian kirkas

ylkmnen, pueta yllen täysi Luänw, longaS
«lwbit ylbäinMi pMtä tM ja päM päiwäs,

Mi/



losä Uutta'wuotta aiwasnamit saadan päätehex^

Kiitos wirtä sitt wast taidan uudell k,'e>
lell weisata; katommattMaft Laiwas, Läulatj
walin pitämät; ilman Aneli korotusta> ilmött
tila waiwust, täysi, täysi, kaittinainen> Nazl«tit Saadan Winapust.


