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W. k. Joudu jo Laupias lesu.

on mun rak,is Larsen, Sun luus
?/»> niin nanrawa, Silmäs nin aiwan

Lembtt/ kaswos täin Rieimia; Suu
wuotos on kuA kaswos myös suloinen,
Sun rmdas täy!«l hcngel, o mun Kyhkyläisen.

V- 2.

Ack Sydcly sula mii-us, Slnua rakasta»
wan, ma lö'sm lesu sinus, «lon iuur au-
tuan, iiamen riemu loista, nytt kukkasi S»e-
lusan; Sä lesu Suoc mun maista; hekuma
talwahan.

v, 3.
Koff nain mun Kyhk»läisen, Sun Siellls

riemuitzc, ja' Ie us rak.,.s lapsen, sull ilmandu
itze, Ack sanos kumga silloin, sun Sielus lai<
ta on, kosta mä taiwan ilo»/ Sull esimaunsuon. v.4.



v. 4.
Ei ole silmä nähnyt, eik kimllut

kai, niil k?<n Sä lesu tthM/ nntt ulct sie-
lulan, eng' kasit ymmär xc!, mun Sielun he-
kuma, eiig ta: da sano kielet taiwahan iloa.

V. 5.
Ack arman hekumasii, mull kuiteug.kslpase, etz puhut yltas km sa, kuin Sielus ra-

witze, riemulla Herran huonen, puhuu Siis
halmscst, waikumrclla hcngen, maa kuulen
mieluisch.

V. 6.
Mun hengen rumin sielun, on m«-

-feull, mun tchton mielen halun, krunatm
rakkaM,. mun Mllpxen hnpvä, hekuman wo>-
mnfta, Sydän suloisesi tpklä, nlur hanasihalusta.

V. 7-
mun rakas Lapstn, sun lahjoit m»

kenN', ock sanos ketä wastan, Sä likm rak-
kauli,, kuk' on Sunriemus juuri, ja ketäs har-
rastat, Kosi se niin omb< juuri ack ketäs ha-
lajar.

V. 8.
Sä itz o makia lesu, mun 'tundon liku«

tat, rakkaust Gi«!l!N.ricndä, Sun n/gös ai»
noan, Sä itzc ilon meri, Lainehdit henge-
fan, kirkas lesuren wm,«en halun herättan.

v. 9.



v. 5.
Mitäsias mailmast luullet, «tkös händrakasta, koss likutecux mltt, näin hcngm wo»°

»nasta, eik mailmm ilo sulle, kelpa ja Syn»
uin tie, sillojn kuin Sielus mulle, nain har-
tax tehty lie.

v. 10.

Mailman ilo aiwan, mull ombi tauhi»stus, Siit tunnen suureen waiwan, ftndi on
julmistus, pois kaikin muiden kansa, lesures
yrinans, Sielun löys hekumansa, ja taiwan
riemuinens.

v. 11.

Millinen mä siis lienen, mielestäs arma»han, Silloin tuin näin Sun wimeu, Tai-
wahaan hekuman, mixi sun Sielus mmm,
nytt <irwa ihanan, kost werrax tein sinua,
kastetun krydimaan.

V. 12.
Sä lesu olet frmmn, päärlyn ja tawa»ran, Sä le!u kallis pukun, Laupiain Kunin»

gan, mun Auringon ja miwan, riemun ja he-kuman, mun kallis Lunastajan, mun ylkän
annahan

v. 13.
Sun weres on se neste, kuin benM wip-

wotta, hmges sost pois o» este, Saamet li,
kmm, Sa lahdc laupiuden, rakkaus suloinen,sa kauvu makeuden, ystäwa iloinen.

v. 14.



v. '4- <

'

Sielui ruoka ia juoma, <a hengen ter»weys, ilon ja riemun woima, ja Sielun py-
hitys, auiudm makia labdi juur runsast wuo-
tawa, Sun sydames ei en ama palawa.

v. 15.
- lesus se nimi aino, Sielun woi awata,
Mait hän on sangen kaino, nim han stn ha«
woicta, ett Rakkaus siel wuota, ja riemu lai-
nehti. Kunnian lieki hohm, Hartaus'allehti.

V. 16.
Miym mä «nuen tuichm,, Sulien senkal-taisex, Sä olit synnis m.dun, ne olit este,

hl s, mix ei mi.ös mailma wiellä, mnnia ra-
kasta, ja mix <un Sielus elä, ja mua har,
rasta.

v. 17.
Sun Pyhän henges woim«3,'ilmoitti S>'e<lusa Synnin kuin mndo Soima, Mä lulin

bukkuan silloin s'ff tygös buusin, «njin henges
sielusan, kirkast lesliren weren ja kuo,
leman.

V. ,8-
Näin kirkastettu kerran, sä lesu olet

mull, ett tunnen clon Herran siit le!u kiiwS
suli, Semöhdm tunnen Sinun Soluni au»
mden, kuln werell ostit Minun, itftlles Sul»haiftx.

v. ,9.



v. l 5
Mutt maitmaa o Ichl, ei sinua tunne

wiel, Sonnin sumu ja hasu, sokaise silmät
siel, Smtähden ei se kuria Sirua rakosta,
eil maista !« se nuria, manna juur siloista.

v. 20.

Ack jossa maistais kerran, Kning Herra
«n suloinen, Tott, hyljäis wmchan herran,
Synnin sen hirnuisin, Jos Taiwan ,!o tun-
d.is, näin h.inen Dusans, ci hän liiin si)»-
ne«. unduiS/ M'.an echis aututtans.

V. 21.

Se kuii Sa nutit täällä, mun suloi»
sudesta n, ei ole suingan wie'lä, niin runsas
puoiingan, k!>in ma taiwa»a annan, mun ra«
kastawlllen, Piaran waiwoin kannan, Tänne
mun Lapsille». Amsn.

H. l.

W?vk, mies hän halus pala, määrän pH-
haan kouhin, juari niin myös minä

halan, meen Jerusalemin Sjchen vitjan H»san mahan, Johon L<'pi Wapahwian, >'ttän
kerran päästen rauhan, näistä siicest kuole»
maan-

V. 2.



V, 2.
Wmia ku'ng kulu aika, koss.is minimkellon ll.ö; Saqng mä »loit siitä paikka, ettäpmn kuiu w, m»nm paiwz,, «j mlikuiteng sahti) Jumalan, lesus Sillä wälllllaitta, Krunutt hajhin karitsan.

v. 3.
~

Ickls Sä kuin astun olet
tcuwastcu, Si-?a wiimeis paiwän tulec, fumon janot Klwisä; lesi, a'!a wiwn kauwan,
onlw ma:kau ,om?<a; Seuras olla
wmi kaupungisa uudisa.

v. 4.
Kuulu Taiwan weisun ääni, hengen u,

ffos Sielusqn; Awara se liene Lääni, sotakatson mielesan, Icstis klinit hulnn sicheen; et.ten waiken we"'ust,,, mielen se nytt aina llene,pian yhdes weisatan.
v. 5-

.
Jo Siis muutta Sydänieni, Taiwan ä-m sorw-san; niäarätäin lie uttenmaian tu«e,an; kiinit Sielun mielen silM' euse anen Helinä, Wiepi ylitz kuolon meren,ilman waarat ftlinä.

v. 5.
Ota wastan Muin lwonr», morsian kirkasMmnen, puna yllen täysi Luondo, Jollas«l,rolt ptzainm, päätä tpös ja packä pckwas,

ijäi-



ijäisexi täytehex; losa uutta wuotta aiwan
nautit saadan päätehex.

«. 7>
Kiitos wirtä si« wast taidan uudell kie<

leN weuata; katomaltomasa Laulan
walin pitämät; ilman Anen korotusta, illnan
tila waihttust, täysi, täysi, kqiktinainm/ nau-
nc Saadan Winopust.


