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WASASA Prändatty



Weisatnn kuin: Ah! lEsu pysi) tykönän

lesu Pilti iloinen/Ia sielun
sulha suloinen/Sä lesu kaunis

Kukkaisen/ Cule nyt minun sydämeen.
2. Sun kuwas muoto uudista, We-

rellas minua puhdista, Pääst synnist
haijyst uralle/ Armon suloisen sisälle.

3. Kyllä sa lesu näet sen, Ett häjy
on mun sydämen/Kuin wilpistele lviek-
tahast/ Jos pelkän raukka rastahast.

4.Ei ole minuS ustallust/ Sydame-
fani luottamust, Sun puhtan tallin we-res pääl/ Jos yxin sielun tulee säal.

5. Sentähden synny sulhaisen / Ajalla
täälläKukkaisen/ Mun huonon surkian
sieluin/ Sun todlstuxes pauhat ann.

6.Nijnsitten laulan mielellän/Kans
iloisesti tielellän/ Sua lesu rakas yli-
stän/ Suloista omaa ylkähän.

7. Tai puku sielun suloisin/ Sydas
mell



men mielen sitookijn/ lesuxen haawoin
werisijn, Pisaroin juuri punaisiin.

8. Se halwax näky siindisil Hekuman
meno noutawill/ Slll synnin unes un-
dunet/ Silmät on kowin pimenet.

9. Ah näkö surkia waiwainen, Ia
yötöin ombi kaldainen / Kuin synnin
hämys pyoräpään, Hn Herran wa-
los pimian.

10. Mutt yöllä synnit lesu meill/
Kuin wijripäina synnin teill, luoxim-
me himoin pyörinäs/ Helwetin pau-
hun sähinäs.

11. Näin synnyt wiclä nytkin meiS/
Koff olem kowiS synnin teis,Tunnosa
omas fangitut/ Laillas rikki sullotut.

12. Taion se uusi syndymys Ia hen-
gellinenyhdistys,Kuin hurstauden meil-
le tuo/ lesuxen weres osan suo.

53. Tai on myös se jot anelen, Si-
nulda lesu pyytelen Rukouxcll juur
Hmtahall/Kyyneldenwirralljuoxewall.

14. En huoll minä lesu sijt/Waick
mailma tylla lwura nijt/ Kuin sinua



hartast etsiwat/ Ia weres woimas e-
lawät.

15. Tai wirta rustia punainen, la-nowall sielull suloinen/Mielestäpojes
eroitta/ Mmlman pelwon farkotta.

AhlKuinga olen iloinen, Sy-
damest ratki riemuinen/ Kost löydän
minun lesuzen, Puhdistaman munsaastaisen.

17. En taida ulospuhua, Eng oikein
ftnoill kehua, Tain ilon suurta korteur,Icsuxen weren makeut.

18. Sen sielu silloin maista saa,
Suuresa woiman mitasa, kost todistu-
fen Hengeldä, Saa Icsurelda wel-zelda.

ly. Sijs lesu minua johdat nijn,Ett sinus aina ripun kijn, Ia wältatäti tawala, Mmlma taidan todella.
20. Sijs anna finä wäsywall, Sie-lulle myöskin hälywäll, Woima ja wa-ke pojes juost, Cast wajowaisest sytt-

MjUost.
Hl. tzt sydämcni nostalfin, Taiwansen



sen yloslennäisin, lesuxen omill sijwil-
la, Ustonawomill silmillä.

22. Ah että tasa pysyisin, Ia kuo-
loon asti kyjyisin lesuxen perän hana-hast, Sydämesi aina palawast.

23. Tat anon pyydän ahkerasi Sulb
leju aina loppun ast, Ets minust wa-rin ottaisit Ia haawas sistll suMsit.

24. Sit kosta kllolo pauha pääll, Iatahto sielun tuonen säall Nijn lukitssu silmäni/Ia iloll kruuna sieluni.
25. Ah kuinga sitten taiwahis, Iallon pmchuis ijäisis/lalkojas lesu su-tclen/Suul iloisella laulelen/ Amen.

Toinen.
Weisatan kuin; Ole sielun iloinen x.Mahde sielu katseleen, Sydämen käy

ajattelen, Herran suuuri tekoja,Kolmmatsun neuwoja.
2. Kuinga Jumalkatsahtan Mailmaaon armahtan, Täsä Isän laupius Ha-wanan za suloisus.
.

3. Että ainoansaldixi,Parhanspasm Hänen poikans rakkahanSyndya annoi mailinahan. 4,



4. Sentähden me seurata Engelit,
ja weisata, Mahdam heidän kansan-
sa/ Sanoa jo mailmasa.

5. Kunnia Jumalan korkeudes Kii-
tos mailman leweydes, Olkon sill kum
istuimell, Istu Taiwan korkeudet!.
6.NeiM ylönkatsotust/Puhtastmie-

Hell kihlatust Svndyä tahtoi lESU
ilhrist Jumalan Poika ihmistst.

7. Hänen AitmS Maria, Puhdas
Josephin morfia,Clän köyhän halpa-
na,Ehk ol' Herralda kunniasa.

8- Kuul ot' waari tästä nyt, loS
olet MaKhristitty, Mitäs tann'kanS
ymmärta Taidatkos oikein käsistä.

9. Että lesu nöyrästä, Neitseestä
köyhästä, Tahdoi syndy mailmaan,
Lunastusta toimittan.

iv. Nijn hän wiela todella, Henqel-
liscll muodolla, Tahtoo M syndyä,
Dlkon kuka ikänä.

11. Jos waan syndins tunnosa, Pa-rannuxen murhcft, Ombi köyhä mie-
lesäns Tunnon filmill itsesäns.



52. Tunde ettonmahdotoin/ Smß
dins tähdenkelwotoiN/Tygö mene Iy
suxens/ Etsimään händ awuxens.

13. Ett on elonS pahasti/Joulu luh-
lans julmasti/Kaikki käytän illiäst/eb;
tei kehta selkiast.

14. Toisen kansa saneilla/ Kielellänsä
puhella/Suullansa nijn julkisesiKuing
on paha hirmuisesi.

'5. Mutta sydämmensä kanS/ Hä-
nen ajatuxisanS/lesuxen tans puhele,
Nöyrästhuoka rukoile.

16. Menee sisäll kammioon/ losa
lesus olew' on Waikk ei sielu surusa
Tunne handa murheft.

17. Mutta Raukka ajattele Syn-
dins päälle katsele/enammän kuin les
suxens/ joka synnyi awuxens.

18. Joka sielus wajkutta/Sydam-
men nijn walmista Ustoll kautta nöy<
ryteen/Hengellisen köyhyteen.

19. Että sielu ilosa/Nijnkuin saalijn
jaosa Taita hänen edesäns Joulun pi-
tä mielesäns.



20. Nijn ett sydämmes ja suus le-sus heill on wtrsi uus, Kandelnlla
soittamat Karitsata seurawat.

21. Josta he nyt iloita, Kolminai»
suli wcisata, Saawat kijtost, kun-
nma, Halleluja korlia.


