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W. c. Ah! ISsu PSH ze.

l. v.'

MWI ICsu Pilti iloinen/ Ia sielM
MM julha suloinen/ SälEsuscam
?MM) uis Cuckalsen/ Tule nyt mh

" nun sydämeen.
2. Snn cuwas muoto uudista/reUäs minua puhdista, Pöäst synmst

häyyst irraNe/ Armon suloisen sisälle
;. KM sä lEsu näet sen/ Etshäi-

jy on mun fydamcn/ Cuin wllpisiele tvm-
kuhasi / lost pelkän ruucka ratcahast

4. Ei ole minus uscallust / SydäOes
siwi luottamust/ Sun puhran rallin we-res / Jos Uin Dun tulee sää!-

5. Sen-



5. Sentähden synny sulhaisen/ Ajals
Za tällä Cuckaisen/ Mun huonon surkian
sielusan/ Sun todistuxes pandat ann.

6 Nijn sitten laulan miclcllan/ Cans
iloisesti kieiellän/ Sua lElu racas yli-
stän, Suloista omaa ylkähän.

7» Tai, puku sielun juloisin/ Sydä«
men mielen sitoo kijn/ lEsurcn haawoln
werisijn / Pisaroihin juur punaisin.

8. Se halwar näky ft>ndisil Hecumanmeno noutawill/ SiU synnin unes un«
dunet/ Silmät on «owin pimenneet.

9 Ah näkö surkia waiwaincn/ Ia
yöcköinombi caldainen/Cuin synmnhäs
mns pyöräkään/ O» HERran walos
plmiän.

ly. Mutt yöllä synnyit lEfu meilt /

Euin wtzri.-päina synnin teill/ luorimme
himoin ppörmäs/ HellpeM pauhun

l saMäs.
il, Näm Mnyt w<ela WHn meis/

EA vlem cowis MW.teis/ Tunuosa
sullotut.

, 2.
MnenvhdistyK/ Cnin HurlMuden meits
!e Mo/ lEsuxen weres osan tuo.

ii on mW se lot' an<len/ Si-
Wsu pyvtelen Nucouxell iuut

WWW, Kyynelden wirrall juoxewall.
En



14 En huoli minä ICsu sift/ Wllick
malma kyllä naura nijt / Cuin sinus
hartast etziwat/ Ia weres welmas es
läwät.

15.Tai wltta russia punaiuen/ la<
nowaU siclull suloinen / Mielestä pojes
eroitta/ Mmlman peiwsn carcotta.

l6.Ah! cumga olen iloinen/ Svdä<
mesi nnki riemuinen/ Cosc löyd»ln mis
nun lEsuxcn/ mun saa«
staiftn.

17En taida ulospuhua / Eng' ei-
kein sanoin kehua/ Tain Uon suurta cor<
keut, lEsuxen weren makeut.

18. Sen sielu silloin mMa fa<l/
Guurcfa woiman mitasa/ eosc todisiu<
xen Hcngeldä / Saa ZEWlba wcw
jeldä.

i9.Sijs lEsu MMa fchdat nijn/
Et sinus aina rlpim Mn/Ia
tä cawala/ Mackna tmdan todk'

2o.Sijs anna sinä wWwall/ Sie-
lulle myöskin hnlynM/ Wo,ma Mwä-
kc pojcs juost/ Hast Wjowaiftst chnM
suost.

2l.Et sydämeni nostaisin/ Taiwai-sen ylös lennäisin/ lEsvxen omlA MVch
Uscon awomitl silnnlls.

2Z,AH että tllsa pysyisi», Ia cuo-
loy



lon sstl kysyisin lEsuzen hartas
hast/ Sodämest alun palawast.

2i.T6t' anon pyydän ahkerasi Snld
lEsu aina loppun ast, Ets,ninustwaa«
lin ottalfit Ia haawais sisM lulklfit.

24. Sirt cosca cuolopauha paäll Ia
tahto sielun tuonen MU Nijn lukit) lE-
fu fiiniäni/ Ia lloU cruuna sieluni»5.Ab cuingan sitten taiwahis/ Siei'
ilon pauhuis ijHisis/ lalcoias lEju suu-
«len/ Suul ilolsella laulelen/ Amen.

Loinen.
Weisatan euin: Ole sielun iloinen,e.

,Mzähde sielun caheleen/ Sydätmn
käy llattclecn/' HErran suuri teco-
ja/ Colminuisun neuwoja.

2. Culnga Jumal catzahtan Mailmaa
on armahtan / Täfä Isän laupws ha-
tvaitan ja suloisuus.

z Mä alnoans altsfi/ Parhans pa-
ni pantlfi Hänen poisans ractahan Syn-
dy andol mailmah^n.

4- Sentähden me seurata EngeKit/ ja
welfata /Mahdam heidäncantzansa/ Sa-
no jo mailmasa.

5 Hunnlo Jumalan csrkcudeS Kii-
tos



tos mMlnsn lewchdes, Vlson sill euin
Ommell/ Istu Talwan colkeudell.

S.Neihest ylöncatzotust/ puhtast mie-
heU Watust Syndyä tahdsi lESUS
Christ Jumalan Poica ihmlscst.

7. Hänen Mins Marin/ PuhdasJosephin morsta/ Eiän köyhän halpa-
na/ Ehk ol HERrald cunntasa.

8. Cuul ot waarl tästä nyt/ Josolet Ma Chrisiitty/ Mitäs tänn' ea»s
ymmärtä Taidmcos oikein käsittä

9. Että lEfus nöyrästä/ NeiheesiäLöyhästä/Tahdoi lyntzpmsilmaan/ Lu-nastusta tolmittaan.
l v.Nyn hän wielä todella/ Henqel«

lisell muodolla/ TahtsosMftlldyä/dl-
eon cuea ikänä.

«i. Jos waan fyndjns tunnofa/ Pas
lmnnuxen murbesa/ Ombi köM mttlessäne Tunnon siimill chesnns.

,». Tunde ett on mahdotoin/ S«nsdms tsvden kelrrotoln/ TM «zenelEsurens/ Etzimään händ nwutens.iz.Ett on elons pahasti/Joulu
lans julmasti/Calcki käMn Mäst/ Et-ttl tehta seMäft.

;4- Toisen canffa sanella/ Kielellänsäpuhella/ Sauliansa ntzn Mlklsest Cuingon paza hlrmmM.
«5. MM



15. Mutta sydZmmensZ cans/ H«5nrn ajntuxiftns/ lEsurens cans puhe,
lee/ Nöyräsi husea rucoilee

'6. Menee sisäll cammwon/ losa IE»sus olcw on / Walck ei sielu surusi»/ Tu»»
ne handä murlxsa.

i?. Mutta raucka auttele/ Syndms
päälle catzcle/ Enäman cmn lEsulws,.
jola synnyt swuxens.

rz. loca sielus wmcutta/ Sydöm-
mcn nhn wallnista Uscon lautta nöyry»
teen/ Hengelllseen köyhyteen.

19 Että sielu ilosa/ saalin
jciosa Taita hänen edeläns Joulu pltä
Miciesäns

20. Nijn ett iydämmes ja suns IE«sus lx! on wirsi uus/ Candelellla sstt«
tawat Cnritznta seurawat.

Josta he nyt iloita/ Colminai- '
suZl weWa, Daawat Wost/ cunmaa/

HallMn eerkia.


