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O M Mi iloinen ic.

Ä3. e. Ah! lEftl pyjy tvlötien L.-
Toinen.

Ahde Sielun HGelem itt
A3. k.- Ole Stelim iloinen :c.

Guruja Prändättyt Wtionna iFoi-





W. k. Ah! lEsu pysy tykönen z«.

1. v.
lCfuPiltti iloinen, Ia sielunH sulha suloinen, Sa lElu kau-
ms K«kkalsen, Tule nyt mi,
mm jydämeen.

2. Sun kuwas muoto uudista', We«
rellas minua puhdista, PäG synnlst
häijyst irmlle, Armon suloisen sisälle.

3. Kyllä sä lEsn näet sen, Ett HM
jy on mun sydämen, Kuin wilpisteli»
Wiekkahast, lost pelkän raukka raffahast.

4. Ei ole minus ustallust, Sydäme»
säni luottamust, Sun puhtan tallin
weres päall. Jos vxin sielun tulee sääll.

Z. Sen



5. SentMeu fynnn snlhatsen, Ml- <sa taälla Kuckaisen, Ällun huonon surkiq n
ffelusän, Sun todistuires rauhat anu.

6> Niin sitten laulan mielellan, Kans -

iloi,esn kiclellän, Sua Msu rakas vii-
stän , Suloista omaa yltähän.
"

7. Tai puku sielun suloisin,. Sydä-
men mielen sitoo kiin, lEsurcn haawom
werisiin, Pisaroin jnuri punqisin.

8. halwax näky söndisil Hrhlmanmeno noutawiil, Si!l. synnin uues un-
Silmät on kotvin pimenet.

9. Ah näkö supkia waiwaincn, Ia
pöröin dmbl kaldalneN f Kuin synnin ha-
juös pyörapäan, On HERran walotz
puntan

IO Mutt nolla synnyit IM mM,
Knm wiuiväina synnin teiil, luoMlmehimoin Helwetttn pauhun
sahWs. '

l 1. Näin synnyt wielä nytkin
KoE olcm towis synyin reis, Tunnosapmas iq Hiwt, Laillas ricti jullotut-

-12. Tm on se uusi syndymys. Ia hen?
gellissen yhdtttys/Knin hmEaudense tuo. lEsmm wöM osan.suo.

13. Tal on z:-y'>s se jot anelen, Si?
nulda Msu pyytelen Rukouxell juuv
hMtahall, wirrall juoxewail.

14. EIZ



14 En huoli minä lEsu M, Wajff
matllpa kyllä naura init, Kuin nnuq
bartast etziwät, Iq weres woilNas e?läwät.

t).' Tai wirta puffia punalinen, Ia?
nowall sielull jnlolncn. Wjcleftq pojeZ
eroitta, Mailman pelwon kqrkotta.

16. Ah! Kmnqa olen lsotncn, Sydä-
mesi rattj riemmnen, Koff löby.m'mi<
min lEsuxen, Puhdistawan mun saa?staisen. :

17. En taida ulospnhua, Eng oikein
simoill rehua, Tain ilon suuren koricntj

lnakeut.
18. Sen stclu silloin maistq saa,

Suuresi woiman koff todistu?
fen Hengelda, Saa lEsurcld,i wcl-

-19. Siis lEm minua jobwl niin,
Mt sinus aina"npun ftin, Ia waltta
Ma kawala, Moallnaa taidan tod«'llai

20. Siis anna smä wäsywnzl, Sle»
lulla mnöffinhäalywasl, Woima ia w,a.
fe pojes juost, Tast NAijowaiftft sonnin
uost

21. Et sydämeni nostaisin, Taiwaissen Mslennaisin, lEsuxcn omiil sil«
willa. Uskon awmmll sillnilla.

22. Ah että täsq pMlsin, Ia kuot.
son



lon asti kysyisin lEsuren perän harw?
hast, Sndamest aina palawast.

23. Tat anon pyydän ahk<rast Suld
lEsu alnu loppuun ast, Ets minust wa<
Na ottaisit Ia hawas sisall jultisit.

24. Sltkoffa kuolo pauha paäll, Ia
tabto sielun tuonen saa!l, Min lukit)
lEsu silmäni. Ia iloll kruuna sieluni.

25. M luinga sitten laiwahis, Ia
ilon paubuis naisis; lalkojas lElu su-
teleN, SM iloisella laulelen, Ameu,

Toinen.'
W- k» Ole sielu,iloinen :e.

F) ahde sielun kaheleen, Sndmuen kay
aiattclen, HErran suuri tekoja,
KolnuuMlnueuwsia,

,2>Kuiuga JumalkalMtan Mailmaa,
on armahran, Tasii Isän laupius ha«
wattan ja snloisus»

;, Että amoas aldiri, Parhans pa<
yi pandixi Hänen poikans mkkahan
Synonä undm mailluahan.

4. Sentahden ma seurata, engelit,, ja
wcisata, liahdam heidän kansansa, Sa«
non jo mallmasa.

5, KUMM korkeudet Kii.



tos maillttan leweydes, OlkoN sill kuin
istuimell, Istu Taiwan korkeudell,

6. Neihest ylönkahotust, puhtastznie'.
Hell kihlatust Syndya tahdoi SESU
Christ Jumalan Poika ihmisesn

7. Hänen Äitins Maria,, Puhdas
Josephin mörfm, Elän köyhän hmpa«
na, Ehk ol HERrald kmmiM

8. Kuulot wan tästä Nyt, Jos
olet oikia Christitty, Mitäs tänn kaz;s
ymmärta Taidnrkos oikein kasitta.

9i Etta,lEjus nöyrästä, Neitzrcstä
töyMn, Tahdöi syndy mailmann, Lw
nastusta toimittan.

iO. Niin hän wleta todella, Hengel»
tisell Muodolla, Tahtoo M syndya,
Olkon kuka ikänä.

11. Jos waan syndins tunnosa, Pa-ran, utcn tnurheja. Ombi köyhä mieles
säns Tnmwn silmill itzesäns.

12. Tunde ett on mahdotoin, Syn-
dins tähden kelwotom, Tngö »ncNenlEsurens, Ehimaan hand awurens.

Ett on elons pahasti, Joulu luh-lans julmasti, Kaikki kaytan iltiat, et«
tei kehta selklM

14. Toisen kansa saneilla, Kielellänsäpuheilla, Suullansa niin julkisesi Kuingon paha hirmuisest.
tI. Mut-



i5« Mutta sndämmeusa kans, Hö«nen ajatuxisans, lEsurett kans puhe«
lee, Növrast buöka rutollee.

15. Mene sijall kammion, losalE-sus olew' on Wintt el sulusurusa Tun>
ne handa'murhes^

17. Mutta Raukka ajattele Shndins
Wälte kahete, enäluän kuin lEsuxens
joka synnyt awuMls.

»8- loM sielus wäikuttä, Spdäm-
mett uiln walmista Won kautta nöyry»
teen, Hengellisen köyhyteelu

iy. Että sielu ilosa, Mnkuin saalin
jaösa Taita hänen eöesaus louluu pi«
ta mietckms.

20. NiiN ett sMwunes ja suuK lE-
fus beill on wirst uus, Kandelellla
soittawat Karitzata feunuvat.

21. Josta he Nyt iloita, KolminaiM
wiisata, Saawat Most, kunnia/

Halleluja rorM


