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lEsu Piltti iloinen, Ia sielun
sulba suloinen, Sa lEsu kau«

nis Kukkaisen, Tule nyt milun sydämeen.
2. Sun kuwas muoto uudista, Wc,
rellas minun puhdista, Paast fnnnlst
hÄjyst irralle, Armon suloisen sijalle.
3. KIM sä lEsu näet sen, Ett häijy on mnn sydlwmu Kuin wilplsiele wiek,
knhast, lost pelkän raukka raffahast.
4- Ei ole lninu.s ustallutt, Sntämefani luottnmnst/Sun pubtan kaljin^ve<

res

päatt,

Jos

yxin

sielun

-

Mll.
Sen

5. Sentahden synny snlhaijen, Ml.
la täällä Kukkaisen, Mun huonon suman
sielu fan, Sun todistures paunat mm.
6. Niin sitten laulan nuelellän, Kans

iloisesti kielellän, Sua lEsu rakas ylistän, Suloista omaa vltahan.
7. Tai pufu sielun susMn, Sydä<

men l«<clen sitoo kiin, lEsuren haawom
werisiltt,, Pisaroin juun punaisin.
8 Se halwar näkn sundisil Hekuman
meno youtawill, Sill synnin uncs uw
dumt Silmät on kowin pimenet.
9 Ab nuH surkia wmwamen, Ia

yökötti ombi kaldainen, Kulnsyiminhä.
mbs pyömpään, On HERran walos
pinnan.
io. Mutt yöllä snnnyit lEsu meill.
Kuin wiiripäinä synnin teill/luorimme

liimoin pyörmas, Helwettin pauhun

i. Näm snnnnt wiela nytkin meis
Koss olem kowis snnnjn teis, Tnnnosa
pmas fangitllt, LaillaS rikki sullotut.
12 Tai on se uusi sypdnmys, Ia ben»
!

gelliuen Mistns, Kuin hurstauden meille tuo, lEsnrsu weres osan
IZ T'U on myös se jot anelen, Sinulda lEsu vnmelen Rukoulell jnur
Kyynelden wlrmll juopewass,

suo.

'^4'Eli

minä lEsu ssit, Haikk
54. Un huolinaura
niit, Kutn sinua
hanasi etzlwat, Ia wcpes lvoimas el>'. Taj wirta ruskia punainen. la.

nowall'st»z!lU suloinen,'

pojes

Mailznau pelwon tarkoita.
frottM/
16 Ud! Ku iuga ole a iloinen, Svdä»
mest mtkl riemuiuen, Kost lövdan mi.
ium lEsuz:'cn, Puhdistaman mun saa»

staiseil.
17. En

taida

Eng oikein

sanoill fthua, Tam ilon suurta korkeut,
lEsUten wcreu makcnt.
18 Sen sielu stlloln maista saa,
Sui r.sa woiman mitasa, koff todistusen Hengcida, Saa Mzmelda wel»
jr!ha.

Wis lEju minua johdat mm?
sinus
aina rirun kiiu, Ia walttä täUtt
ta kawala, Mailniaa taidan! todella.
20. Siis anna sinä
Sie19

lulle myöstin häalnwa!!, Woima ja wä«
le pojes juost,

uost.

Ett jndälijcni nostaisin, Taiwai.
ien ylös!enuMn< lEsimn omill sii
U,?on awounill siim.lla.
22. Ah että tasa pysyisin, Ia kuolion
21.

'

lsn asti kysyisin lEsnren veran hartas
hast, Sodänlest aina palawast.
Tät anon pyydän abkemst Sulh
lEm aina loppuun ast/Ets nunust wa»
ria ottaisit Ia bawas sisäll sulkistt.
24. Sit koffa kuolo puuha paN.lg
tahto sielun tuonen Ml, Niinlukitz IC>

su

silmäni, Ia iloll kruuua sieluni,
25. Ah kuinga sitten taiwahis, Ig
ilon panhuis ijaisis, lalkojaS lEsu su?
telen, Sul isoisetta laulelen, Amen.

Toinen.

W. k. Vls sielun iloinen :esielun katzcleen, Sydämen kär,

ajattelen,

suun
HE3irau
ueuwoja.

tekoja,,

Kolmmaisun
2.

Kuinga lumg! kabahtan Mamnaa

on armahtan, Täsä Isan laupius ha-,
waitan ja sulolsus.
z. Että atuoas aldlxi,
ni panhiN/Hanen
dya andoi naatlmahajl,

4. Sentähden me seurata
wetsata, Mahdani heidän kansiuisa,

mailmasa.
5. Kunnia Jumalan korkeudes, Kil,

M Mailmnn teweydes, Otkon sill kuin
istuimell, Istu Taiwan körkcudell.

6. ?eihest ylönkahotust, puhtastmiehc!l kihlatust Sondyä tal?doi lESU

Christ Jumalan Poika ihmisesi.

7. Hänen Äitins Maria, Pnbdas
lofephln niorsia. Elän töyhän halpa<
knnutasa.
r.a Ebk ot

8. Kuu! ot wari tästä nyt, Jos
olet oi ia Chnstitty,
töNn kanS
ymmärtä Täidatkos oikein käsittä.
9. Että lEsus nönrasta, NntzeestH
kövdasta, Labdoi syndy lnailmaan, Lunastusta toiznittan.
10. Niin hän M'elä todella, Hengetsyndya,,Ol«
Zisett muodolla,

kon kuta ikänä.

Jos wann syndins tunnosii, Pa>
ramwnn nnlrbesa, Ombi köyhä miele«
Ms Tunnon silmill itzesans.
Syu<
12. Tunde ett
bms tähden kelwotdm, Togo menen IE«
Etzlmäan hand awuxens.
sureus.
1
Ett on elons pahasti, Joulu lutzlans julmasti, Kaikki käytän ilkiät, ettet kehta seltiast.
14. Tolien kansa saneitta, Kielellänsä
puheitta, Suullansa niin julttsestKuinO
sn Mh« hirmuisesi.
11

35. Mut-

i> Mutta sysämmensä klins, al-

lien azaturisans,

lEmren

puhe.

lee, Nönräst Kuoka rukoilee.
16 Mene slfall kannnlon, lösa IE»
fus olew' on Wackk ei sielu sanO Tuns

ne handa murbcsa.

Mutta Rankka ajattele Srndins
MUe katzele, enamun tuin lEsuzeus
,7,

joka synnyi Munus
l 8 Joka siclns wa:kattä, Slßaminen niln walnnsw, Uskon kautta nöyrytee,n Heugelli?en köndytceu,-

sielu ilofch Nlmknin saalin
cdesäus Joutuu pltH
Mtchlns.
20.' Nlin ett srdämmcs ia siius lEfus beill on wirst uus Mudclellla
wwat Karchata sturawat.
21. Josta he unt iloita, KölmiMstllb
.

19° Että

jaosa, Taita tMen

ivsisM, Saawat kiirost, kunniaa/
Halleluja korkm.

