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Ensimmäinen wirsi.
W. k. Joudu jo Laupias lEsu j. n. e.

ÄWiks' on, mun rakas lapsen! Sun suus
niin naurawa, Silmäs niin aiwcm

lempeet, Kaswos täyn' riemua; Sun muo-
tos on kuin Engel', Kaswos myös suloinen,
Sun rintas taytett' hengell', D! mun kyhky-
läisen.

2. Ah, sydän sulaa minuss', Sinua ra-
kastamaan, Mä löysin, lEsu, sinuss', Ilon
juur' autuaan, Ijäinen riemu loistaa Nyt
kirkkaast' sielussan', Sä, lEsu, suot mun
maistaa Hekumaa taiwahan.

3. Kosk' näin, mun kyhkyläisen, Sun
sielus riemuitsee, Ia lEsus, rakas lapsen,
Sull' ilmantuu itse; Ah, sanos kumka sil-
loin Sun sielus laita on, Koska mä tm-
waan ilon Sull' esimaun suon.

4. Ei ole silmä nähnyt, Git" kuullut kor-
wakaan, Niit' kuin Sä IGsu tehnyt Nyt
olet sielussan; Gnk' käsit' ymmärryksell' Mun
sielun hekumaa, Enk' taida sanoo klelell
Taiwahan iloa.



5. Ah, armon hekumassa Mull' kuitenk'
kelpaa se, Et's puhut ylkäs kanssa, Kuin
sielus rawitst, Riemulla HGRran huoneen,
Muu siis haluisest' Waikutuksella hengen,
Mä kuulen mieluisesi'.

6. Mun henken, ruumiin, sielun, On
täytett' makeull', Mun tahton, mielen, ha-lun Kruunattu rakkaull', Mun sisällyksen
hyppää, Hekuman woimasta, Sydän suloi-sesi' tykkää, luur' hartaast halusta.

7. Kuka, mun rakas lapsen! Sun lah-joit' makeull', Ah, sanos, ketä wastaan Sä
liikut rakkaull', Kuk' on sun riemus juuri,
Ia ketäs harrastat, Kosk' se niin ompi suu-ri, Ah, ketäs halajat.

8. Sä tts', o makia Msu! Mun tuntonlnkutat'! Rakkau'st' sielun rientää, Sun ty-
kös ainoan, Sä its' ilon meri, Lainehdithengessä, Kirkas Msuksen weri Dn halunherättän'.

9. Mitäs täst' mailmast' luulet, Etköshänt' rakasta, Kosk' liikutetuks' tulet, Näinhengen woimasta, Eik' mailman ilo sulleKelpaa ja synnin tie, Silloin kuin sielusmulle. Näin hartaaks' tehty lie.
.

10. Mailman ilo aiwan Mull' ompi kau«htstus, Siit' tunnen suuren waiwan, Syntion julmistus, Pois kaikkein muiden kanssa;IVsukses yksinans' Sielun löys' hekumansaIa talwaan nemuinens.
11. Millinen mä siis lienen MielestaSarmahan, Silloin kuin näin sun wienen



Taiwahan hekumaan. Miksi sun sielus mi-
nun, Nyt arwaa ihanan, Kosk' werraks'
tein sinun, Kastetun kryydimaan.

12. Sä lEsu olet kruunun, Päärlyn'
ja tawaran, Sä IVsu kallis pukun, Lau-
piain Kuninkaan, Mun aurinkon ja taiwaan,
Riemun ja hekuman, Mun kallis Lunasta-
jan, Mun ylkän armahan.

13. Sun weres on se neste, Kuin hen-
gen wirwottaa, Henkes, kosk' pois on este,
Sydämmet liikuttaa, Sä lähde laupiudcn,
Rakkaus suloinen, Sä kaiwo makeuden,
Ystäwä iloinen.

14. Sielun ruoka ja juoma, Ia hengen
terweys, Ilon ja riemun woima, Ia sielun
pyhitys, Autuuden makia lähde luur' run-
sast' wuotawa, Sun sydämmes ei jähdy,
Dn aina palawa.

15. lEsus se nimi aino, Sielun woi
awata, Waikk' hän on sangen kaino, Niin
hän sen haawoittaa, Ett' rakkaus siel' wuo-
taa, Ia riemu lainehtii, Kunnian liekki hoh-
taa, Hartaus aallehtii.

16. Miksen mä ennen tuntun Sullen
senkaltaiseks', Sä olit shnnis untun, Ne olit
estehes, Miks' ei myös mailma wiellä Mi-
nua rakasta, Ia miks' sun sielus elää, Iamua harrastaa.

17. Sun Pyhän Henkes woima Ilmoit-ti sielussa Synnin, kuin tuntoo soimaa, Mä
luulin hukkuwan Silloin, kosk' tykös huu-



sin, Niin henkes sielussan, Kirkast' lEsuk-sen ristin, Weren ja kuoleman.
18. Näin kirkastettu kerran, Sä IGsu

olet mull', Ett' tunnen elon HGRran, Siit'
lEsus kiitos sull'. Sentähden tunnen Si-
nun Sieluni autuudeks', Kuin werell' ostit
minun, Itselles sulhaiseks'.

19. Mutt' mailma, D lEsu, Ei sinua
tunne wiel', Synnin sumu ja haju, Sokai-se silmät siel', Sentähden ei se kuria Sie-
lua rakasta, Eik' maistaa saa, se nuria,
Mannaa juur' suloista.

20. Ah, joska maistais kerran, Kuink'
HGRra on suloinen, Tott' hyljäis wanhan
herran, Synnin, sen hirmuisen. Jos Tai-
waan ilo tuntuis Näin hänen sielussans,
Ei hän niin synneis untuis, Waan etseis
autuuttans.

21. Se kuin saa nautit' täällä Mun su-
loisuudestan, Ei ole suinkan wielä Niin run-sas puolinkaan. Kuin mä taiwaassa annan
Mun rakastawillen, Pisaran waiwoin kan-
nan Tänne mun lapsillen. Amen.

Toinen wirsi.
ÄWatka-mies hän haluss' palaa Mää-

M päähän kotihin, Juuri niin
myös minä halaan Uuteen Jerusalemiin;
Siihen oittaan Isän-maahan, Johon läksi
Wapahtajan, Ettän kerran pääsen rauhaan,
Näistä siteist' kuoleman.



2. Wattia! kuink' kuluu aika, Koskas
minun kellon lyö; Saank' mä iloit' siitä
paikkaa, Että pian kuluu yö, Monen Päi»
wän ei tull' taida; Kuitenk' tahtoo Juma-
lan, lEsus sillä wälill' laittaa, Kruunun
häihin karitsan.

3. lEsus, Sä kuin astun olet Näkywäi-
scst taiwaaseen, SiUä wiimeis päiwän tu-
let, Kuin on sanot, pilwissä; lEsu älä
wiiwy kauwan, Anna matkan joutua; Seu-
ras olla'halan aiwan Kaupungissa uudessa.

4. Kuulu taiwaan weisun ääni, Hengen
uskos sielussan; Awara se lienee lääni, Jo-
ta katson mielcssän, lEsu kiinit' halun sii-
heen; Etten waiken weisusta, Mielen se nyt
aina liene, Pian yhdess' weisataan.

5. Jo siis muuttaa sydämmeni, Taiwaan
ääni korwissan; Määrätöin tie käymiseni
Uuteen majan tullessan; Kiinit' sielun, mie-
len siihen, Ett' se äänen helinä Wiepi ylits'
kuollon meren, Ilman waarat' selinä.

6. Ota wastaan silloin huono Morsian,
kirkas ylkäinen. Pueta yllen täysi luonto,
lonkas aloit ylhäinen, Päätä työs ja pää'
ta päiwäs, Ijäiseksi täyteheks'; Jossa uut-
ta wuotta aiwan Nautit saadaan päätteheks'.

7. Kiitos-wirttä sitt' wast' taidan Uu-
dell' kielell' weisata; Katoomattomassa lai-
wass' Laulan wälin pitämät, Ilman äänen
korotusta, Ilman tilaa waihetust', Täysi,
täysi, kaikkinainen, Nautit' saadaan wiina-
puust'.
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