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ENSIMMÄINEN:

'

P. Bemharduxm 110- ja Riemu-Weisu
IGsuxen Nimestä.
W. k. Pois makia mailma jää, ?c.
kuinga suloinen On muisto lEsuren!
Kuin ilon
anda Niill' jotka tuor«
man kanda; ' Waan wiel suloisembi Its lE>

runsan

sus2. sielus ombi.

'

Ci suloisembata Ikänäns weisata, Ei
kaunimbata Eik' tutkit parembata,
Kuin lEsus Rrmost rikas On, Isän Poika

kuulla

rakas.
3. Sä

lEsu syndlsten Turwa katuwaisten!
Rakas rukoilewilles Ia hywä etsiwilles, Jo
olet, mill siis täytät Ne tM)dat kuin

sun

löytää

4. Sydämen makeus,. Ia sielun walkeus,
Kans elon lähde hywä Sä olet sangen sywä, Kuin täytät hengen halun, Muun ylits
kaiken ilon.
5. Ei kieli selittä, Eik järki käsittä Woi,
eip' myös ustoo suuta Ennen kuin saane tuta, Mik' autuus rakastella On lEsust ja

sylellä.

Siis lEsust etsikäm Hartaast fydämmesäm, Kuin suljett' mailmalle Dlkon, ja
awoi hälle, Niin ett
ainoot halaa Händ
julkisest ja salaa.
7. Minä päiwän hämäräs Jo olen etsimäs, Marian kansi' händ haudast, Itkein
walittain hartaft, Sill hänen peräns palaa
Sielun, kuin tules alat.
6.

se

.

8. Kyhneleill kastelen Haudan ja huokailen
Maas jalkains juures nöyräsi: Niit sylelen
myös wiriäst, Eng kerjämäst täst lähde,
nen kuin hän mun nähne.
9. D lEsu
Ia woiton Ruhtinas! Suuri ja ihmellinen! Suloisuus täydellinen! Sä näljän perääs saatat, Itselläs
myös
suitat.
10. Ah pysy tykönam! Ia walais sydämem Elämän walkeudell> Ia
dell, Pois mielem Mgiyö haada, Ann walos meihin jäädä.
11. Koff sinä sydämes Nain itse olet lasi,
.Niin totuus meille loista Kuin turhuuden
meist poista, Ia niin sä rakkauden," Meis
wast sytytät uuden.

sen

12. lEsuxen rakkaus Tai its on suloisuus
Ihana, terwellinen, Kallis ja mahdollinen,
Werratoin sangen suuri, Ia sanomatoin juuri.
13. long punans angara; Ia werens wuotawa Rakkaudest meitä wastan, Todista, joll,
lunastan Meit on, ett hänes saadan Nähd'
Isän rakas sydän.
14. Siis lEsus tundekam Oikein, ja halaitkam Armoo, Lunastust hänes, Pois synnin wallast päänäns, Pyytkäm tull ustollisix,

Ia hänest osallisix.
15. Händ myös

rakastakam, Ia rakkaull
kohdatkam, Kuin ensist meit rakasti Ain haman loppuun asti, Kans itsem uhrix hällen

Suloiser suokam jällen.
16.' lEsuxes laupius Alkaa, ja autuus.
Hän toiwon Anktur hywä-, Ia armon lähde
sywä, Kuin wirwoituxen tuofti Sielull, kuin
hänest juopi.
17. Siis lEsu rakkahin, Ett oikein tundisin Rakkaudes leweyden, Pituuden, kor-

keuden, Ann itses sielun löytä. Ia kunniaa

siellä näytä.

18. Ehk sinust puhella En taida huulillan.
Kuin tulis, kuiteng alat Rakkaudes kytöö, palaa, Eik' waiket'
5 sill' ainoon Sä olet minun ilon.
19. Tai, lEsu! rakkaus On sielun wirwotus Suloinen, joka täyttä Halun eik kylläytä; Sill hengen halun sywän Se saatta nälkään hywään.
20. lotk' sinust maistamat, Ne sinua isowat,
lotk' sinust juowast, janon Sun perääö saawat
ainon, Eik' mitän kaipa, kysy, Kost sinus

suo

saa-

wat pysy.
21. Ne kuin näin juopumat Rakkaudes hekumasi, Ne wasta todell tienne, Kuing hywä
lEsus liene, Autuas tain saapi tuta, Ei
pyyd' enä muuta.
22. Engelein kaunistus! lEsu! ja ihastus,
Korwis suloinen weisu! Suus Hunaja ja Mesi!
Sydämes Taiwan Manna! Meild' itses tuta

se

anna!

23. Ah! kuinga usiast Minä halan hartahast Sua lEsu! kostas tulet? Kost' huutow
kurjan kuulet? Kost' ilos minull' näytät? Ilf
itselläs mun täytät?
24. Sula rakkaudes Mun juur kuin sairaudes Ain pitä: kostas, lEsus! Kuin Mesi
itses sielus Wuodatat, hedelmitä Elon ett' kaswais siitä.
25. Ystäwällisyttäs, Ia suurta hywyttäs
Kost' maistan, niin ain uuden Siin tunnen
suloisuuden, Kuin mun myös sitoo uuteen
Wastahas rakkauteen.
26. Siis hywa rakasta On lEsust parasta,
Etsimäsi muita suutun, Itsesan perät puutun,
Ia kuolen, ettän Me Eläisin ainoalle.

27. O lEsu suloisin! Hengen halawaiseN
Toiwo! ma kyyneleillä Sua etsin hartahilla,
Ia hengen korkein halu Sun perääs huuta, pala.
28. Olen misän olen, lEsustan muistelen,
Niin hartast kuin händ etsin, Niin löytes
taas iloitsen, Ia olen autuas aiwan, Jos hänes pvsy taidan.
29. Silloin kyll sylellän, Ia suuta annellan, Kosk' sielu Sulhaiselle Kihlatun lEsuxelle; Waan ei ol' pitoi näitä Niin kauwax

kuin its häitä.
30. Nyt minä

katselen: Ia ustos pitelen,
lot' etsei halun' harras, Nyt rakkaudest sairas
Olen, sydämen alat luur niinkuin tules palaa.
31. Kost' näin rakastetun lEsust, ja halatan, Tai rakkaus ei puutu, Ei jahdy, sammu,
suutu.

Waan kaswa, sytty aina, Suuremmax
alla waiwan.
32. Tai rakkaus alat Myös palaa lakkamat, Ia aina makiammast Maista, ja suloisemmast Ain sielun wirwottapi, Huwitta/
iloittaapi.
33. Rakkaus Taiwahast Tai wuotaa
hast Sydämmiin nöyriin alas, Eik' niisä ole
salas; Waan Hengen rauhall täyttä Ia woimans niin heis näyttä.
34. O tulda autuast, Rakkaudest palawaist!
D hehkumaista halu! O jähdytystä jalo! Kuin
rakastaisjok' aika On lEsust Isän Poika.
35. O lEsu kukkainen Sun Aitis neitsyen, Sa rakkauden mehu Suloisin, josta kehu

runsa-

Sielum, sull kiitos soikon, Sun walda, kunnia olkon!
36. Tule, O Kuningan! Sa Isa kunnian! Kirkasta itses minus, Ett walon näen sinus, Tule toiwotettu! Ig kauwan odotettu!
.

sa

-37. Auringot kirkkambi lEsus! ja makembi
Dn Balsamit, ja mitä Täall joku makian pitä, Ia kaikist estehettä luur paras rakastetta.
38. long maku kirwotta Ia haju wirwotta, Ett itsen ja
kaikki Mielest unhodan
ratki, Kost' sielun hänes löytä Kaikk' mitä
etsi, pyytä.
39. Sä mielem ihastus, Ia uskon kerstaus,
Kans rattaun täydellinen Päätöb, jost woimallinen Lunastus kaikill wuota, Kuin ustoll päälles luotta.
40. Mun armaan ajall tall Palaja tygöm
M, Kuin Isas oikiall kädell Istut, ja
rell wäell Hallitset wihollistes Ylits ja Ala-

suu-

maistes.

41. Kuhungs mennä mahdat' Seuraan ja
myös wcchdat' Pyydän, etten kadottais Sinua,
ja ettei ottais Kengän sydändän sinuld' longs
kerran otit minuU)'.
42. Te lapset Taiwahan! Mengät händ'
wastahan, Awatkat portit halle, Kutsukat
Händ' sisälle, Sanoin: Siunattu olet, Kuin
HErran Nimeen tulet.
43. Kunnian Kuningas!
Suur woitön
Ruhtinas! Armost, hywydest rikas, Sä Isäs
kunnia kirkas, Ah anna andex armosi Syndimme suuri rikos.
44. Laupiuden palawan Sä rvirta wuotawa! Sa Isänmaamme walo? Auringo kirpoista, Ia walolkas, jalo! Pois synnin
meis
las
loista.
45. Sull Chuoris Taiwahan Ylistys pauhatan, Sä kaikki iloll täytät, Kofl' kunnias
heill näytät, Ets' rauhan saatit meillen Jumalan kan§a jällen.
46. Siell lEsus hallitse Rauhas, kuin
ylitse Käy kaiken ymmärryren, Sinn' minä

sumu

ikäwöitstn, Ia pyrin, iloo sitä Ett saisin ijät

pitä.

.

Kosk'lEsus tääld' palais Tygö Isäns
Taiwais,
hallitseman nousi, Sydämmen
meni ftoisi, Hänen peräsäns halus Taiwaiseen
47.

menoon ylös.
48. Nyt siis häll' kiitosta Weisatkam iloista,
Händ' myös rukoilkam hartaaft, Ett meitä auttais armiast, Tääld' kantzans hywin roihdoin
Taiwaisiin Isäns majoin. Amen.

s

TOINEN:

Msuxen Nimen

Ylistys-Wirsi

W. k. Ah HERra älä wihasas, :c.
Jumala! kuing' angarat Sydämen kiwistyxet, Mua waiwast alat waiwawat, luur
ilman liewityxet: Sill tie tai kaita ahdistust
On täynn', ja suruu, kiusaust, Jota mun käymän pitä.
2. Liha ja weri kuoletta Ei anna itseens hywäll; Waan pyytä ilman huoletta Himoihins
wajott' sywäll: Siis kowuutt täytyy kärsiä,
Ett ijäist hywää etsiä Sais hengi ilman e-

Nh

stett.

3. Waan kuhung itsen käändänen, Tain
alla kowan waiwan? Sun puolees lEsu sydämen Palaa; sill lvcchwa aiwan Sinus on
apu, lohdutus Ain löyttin, ja myös wirwotus,
Turwawill sinun tygös.
4. O lEsu paras ystäwän! Ia korkein tawarani! Sun pidän minä hywänän, Ia ainoon ilonani, Kosk' sinua mielen muistele, Niin

enä sielun iloitse Sinust, kuin Kullast

k«ikest.

5. Kosb päälles panen toiwoni, Niin kohta,
tunnen awun, Kosk' etees kannan waiwani,
Niin tiedän lewon saawan, Täst wirwotetan
sydämen, Ia lahjoitetun ijäisen Elämän tsimaull.
6. Sä Ihme-Mies personasas, Ia wirkas
töisa olet, Eikö ihme, etts ollesas Jumal', Ihmiser tulit? Ia ettäs kuollon wallast meitKuolemas kautta ulosweit, Ia kaikest hädast pää-

stit?

7. O lEsu HErran Jumalan! Kuing' suloinen on Nimes, Se murhen, tuskan angaran
Liewittä; sitl' sydäckes Kiftuu ei oll' nW katkekautta ahkerat, RukouM M.
rat, lot' ei

sewoita.

sen

Waikk waipuis ruumiin, sieluni, Emo
tottel mitan sitä, Kosb olet osan, haluni, long
ijät taidan pitä. Kosk' ruumiin sielun omanas
On, mitä syndi, Satanas, Ia Helwett' minust
woitta?
9. Ei löydy misän päällä maan Iloo; waan
sinus lEsu! Ett' sinä minua ylönan, Totuudes
lvahwan pysyy/ Etts olet Paimen totinen, Se
hywa ja uskollinen, Kuin minua aina kaitset.
10. Siis tahdon suloist ristiäs, Eläisän täällä aina, Mielellän kanda jälisäs, Johon mull
woimas laina! Ann'parhaxen kaikk käandyä,
Ia asian tääll niin waändyä, Ett juoxun hywin päätän.
11. Aut' Lihaan' alas painamaan, Synnist
ain minua estä, Aut uskos aina kaswaman,
Ia kaikest pahast päästä. Ann' elän, kuolen siminulle! Suo ollan ijät
nulle, O lEsu!
kangas! Amen.
8.

suo se

