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i.

lEsu Piltti

iloinen, Ia sielun sulha
suloinen, Sä lEsu kaunis Kukkaisen, Tu»
le nyt minun sydämeen.

Sun kuwas muoto uudista, Werelläs
minua puhdista, Pääst synnist häijyst irral«
2.

le, Armon

suloisen sisälle.

lEsu näet sen, Ett häijy
sa
KMa
on mun sydämen, Kuin wilpistele wiekka3.

hast, lost pelkän raukka rastahast.
4. Ei ole minus ustallust, Sydämesäni
luoitamust, Sun puhtan kaliin weres pääll,

Jos

5.

sielun tulee sääll.
Sentähden synny sulhaisen,

yrin

Ajalla

täällä Kukkaisen, Mun huonon surkian fielusan, Sun todistuxes pauhat ann.

Niin sitten laulan mielellän, Kans
iloisesti kielellän, Sua lEsu rakas ylistän,
Suloista omaa ylkähan.
7. Tai
6.

7. Tai puku
mielen sitoo kiin,

siin,

Pisaroin

sielun suloisin,

Sydämen

lEsuxen haawoin

juuri punaisin.

weri-

8. Se halwax näky syndisil Hekuman
meno noutawill, Sill synnin unes undunet,
Silmät on kowin pimenet.
9. Ah näkö surkia waiwainen, Ia yötöin ombi kaldainen, Kuin synnin hämös
ppörapään, On HERran walos pimiän.
ia. Mutt yöllä synnyit lEsu meill,
Kuin wiiripäinä synnin teill, luoximme
himoin pyörinäs, Helwetin pauhun sähinäs.
il. Näin synnyt wielä nytkin meis Koff

olem kowis synnin teis, Tunnosa omas
fangitut, Laillas rikki sullotut.
12. Tai on
uusi syndymys, Ia hengellinen yhdistys, Kuin hurskauden meille
tuo, lEsuxen weres
jot anelen, Sinul13. Tai on myös
da lEsu pyytelen Rukoufell juur harta»
Hall, Kyynelden wirrall juoxemall.
14. En huoli minä lEsu siit. Waikk
mailma kyllä nanra niit, Kuin sinua hartast etziwät, Ia weres woimas eläwat.
,5. Tai wirta rustia punainen,- lanowall sielull suloinen, Mielestä pojes eroitta,
Mailman pelwon karkotta.
i6. Ah!

se

osan suo.
se

-

,6.

Ah!

Kuinga olen iloinen. Sydämesi

Kost

löydän minun IE»
mun saastaisen.
17. En taida ulospuhua, Eng oikein sanoit! kehua, Tain ilon suurta korkeut, lEsufen weren makeut.

ratki riemuinen,

suxen, Puhdistaman

18. Sen sielu silloin maista saa, Suurewoiman mitasa, Kost todistufen Hengelda, Saa lEsuxelda weljeldä.
19. Siis lEsu minua johdat niin, Et
sinus aina ripun kiin, Ia wälttä tätä kawala, Mailmaa taidan todella.
20.
Siis anna sinä wäsywäll, Sielulle
myöstin häälywäll, Woima ja wake pojes

sa

juost,

Täst

wajowaisest synnin

suost.

21. Ett sydämeni nostaisin, Taiwaisen
yldslennäisin, lEsuzen omill siiwillä, Us«

kon awoimill

silmillä.

22.

Ah että täsä Pysyisin, Ia kuollon

23.

Tat anon pyydän ahkerasi Suld
aina loppuun ast, Ets minust waa-

asti kysyisin lEsuM perän harmhast, Sy»
damest aina palamasi.

lEsu

ria

ottaisit Ia haawas sisall sulkisit.

Sit kosta kuolo pauha pääll, Ia
tahto sielun tuonen säall, Niin lukitz lEsu
silmäni, Ia iloll kruuna sieluni.
24.

25.

Ah

25. Ah kuinga sitten taiwahis, Ia ilon
pauhuis ijäisis, lalkojas lEsu suutelen,
Suul iloisella laulelen, Amen.

Toinen:

w. k.

sielun iloinen
katzeleen, Sydämen käy ajatGle

H.ähde sielun
HERran suuri

telen,

«.

tekoja,

neuwoja.
2.

Kuinga

on armahtan,

tan ja
3.

suloisus.

Kolminaisun

Jumal katzahtan, Mailmaa

Täsä Isän

laupius

hawai-

Että ainoans aldiri, Parhans pani
Hänen poikans rakkahan Syndyä

pandifi,

andoi mailmahan.

4. Sentahden me seurata Engeleit, ja
weisata, Mahdam heidän kansansa, Sanoa
jo

mailmasa.

5. Kunnia Jumalan korkeudes, Kiitos
mailman leweydes, Olkon sill kuin istuimell,
Istu Taiwan korkeudell.

Neitzest ylönkatzotust, puhtast miehell
kihlatust Syndyä tahdot lESU Christ
Jumalan Poika ihmisesi.
7. Hä6.

Hänen Vlitins

Maria, Puhdas Joköyhän
sephin morsia, Elän
halpana, Ehk
ol HERrald kunniasi».
8. Kuulot waari tästä nyt, Jos olet
oikia Christitty, Mitäs tann kans ymmärtä Taidatkos oikein käsittää
9. Että lEsus nöyrästä, Neitzeestä köyhästä, Tahdot syndy mailmaan,. Lunastusta
toimittan.
10. Niin hän wielä todella, Hengelli»
sell muodolla, Tahtoo sikit syndyä, Olkon
kuka ikänä.
n. Jos waan syndins tunnosa, Parannuin murhesa, Ombi köyhä mielesäns Tunnon silmill itzesäns.
12. Tunde ett on mahdotoin, Syndins

7.

tähden kelwotoin, Tygö menen lEsuxens,
Etzimään händ awufens.
13. Ett on elons pahasti, Joulu luhlans julmasti, Kaikki käytän ilkiät, Ettei

kehta selkiäsi.

14. Toisen kansa saneilla, Kielellänsä
puheilla, Suullansa niin julkisesi Kuing
on paha hirmuisesi.
,5> Mutta sydämmensä kans, Hänen
ajatufisans, lEsuzen kans puhelee, Nöy-

räsi huoka rukoilee.

i6. Mene

Mene sisall kammion, losa lEsus
Tunne
olew' on Waikk ei sielu
,6.

hända murhesa.

surusa

Mutta Raukka ajattele Syndins
päälle katzele, Enamän kuin ICstlfens Joka synnyi
'B. Joka sielus waikutta, Sydämmen
niin walmista, Uffon kautta ndyryteen,
Hengellisen köyhyteen.
19. Että sielu iloja, Niinkuin saalin
jaosa,. Taita hänen edesäns Joulun pita
17.

awuxens.

mielesäns.
2Q.

Niin ett sydammes ja

suus lEsus

heill on wirsi uus, Kandeleilla soittamat

Karitzata seurawat.
21. Josta he nyt iloita, Kolminaisull
weisata, Saawat kiitosi, kunniaa,
Halleluja korkia.

