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Wirtä,
EnllMMäitM:

Wx on, mun rakas Lapsen, Sun m
loinen:

Matka-mies hän halus palaMäärän ze>

PräMltpt FrenckeUin Kirjan-PrändisH.



W. k. Joudu jo Laupias lEstK
v. ~

on, mun rakas Lapsen! Sun suus
niin naurama, Silmäs niin aiwan

muotos on kuin Engels K,aswos myös suloinen,
Sunrindastsytett henget, olmun Kyhkylsisen.

V- 2.

Ack Sydän sula mmus, Sinua rakasta»
man, Mä löysin lEm sinus. Ilon juur au,
tuan, Ijäinenriemu lmsta, Nytt kirkkast Sit»
lusan, Gä lEsu suot mun Maista hekumaa
taiwahan.

v. 3.
Koff näin, mun Kuhkyläisen, Sun Sie

lus ri«mu«tz«, ja lEsus rakas lapsen, sull il«
mandu ltze, Ack sanos kuinga silloin, sun
Sielus laita on, toffa nU taiwan ilon Sull
«simaun suon.

h. 4. Ei



v. 4.
Ei ole silmä nähnyt, eik kuullut korwa»

kan, nilt kuin Sä lEsu tehnyt, nytt olet sie.
lusan, «ng' kasit ymmäryxell mun Sielun he,
kuma, «ng' taida sano kielill taiwahan iloa.

v. 5.
Ack arman htkumasa, mull kuiteng kelpa

st, <tz puhut pttäs kansia, kuin Sielus ra.
witzt, riemulla HERran huonen, puhuu siis
haluisest, waikutuxcka lMgen, mää kuulen
nmluisest.

V. 6.
Mun hengen ruumin sielun, on täytet

makeull, mun tahton mielen halun krunattu
mkkaull, mun sisällyxen hyppä, hekuman woi-
masta, Sydän suloisest tykkä, Mr hartast
halusta.

V. 7.
Kuka, mun rakas Lapseni sun lahjoit

makeull, ack sanos ketä wastan, Sä likut
rakkaull', kuk' on Sun riemus juuri, ja. ke»
täs harrastat, Kosti se niin ombi suuri, ack, ke-
täs halajat.

V. 8.
Sä ltz, o makia lEsu! mun tundon Mu-

tau, rakkaust SitlunZriindä, Sun tygös ai-
noan, SH itz» ilon meri, Lainehdit hengefän,
kirkas lEsuM w<ri < on! halun herättän.

v. 5. M-



v 9.
Mitästäs mailmast luullet, <Ws hand

rakasta, koff likutewx tulet, näin hengen wok
masta, eik mailman ilo sulle, kelpa ja Syn-
nin tie silloin kuin Sielus mulle, Mn har«
Ap tehty lie.

v< 10.
Mailmay ilo aiwan, mull ombi ?auhi«fyus, Sm tunnen juureen waiw«n, syndi on

Zulmistus, pois kaikiin muiden kanssa; lEsures
yxinäns Sielun löys hekumanla, ja taiwan
riemuinens.

V. 15.
Millinen mä siis lienen, mielestsshan, Silloin kuin näin Sun wienen Tai-

tvahaan hekuman, mipi sun Sielus minun,
nytt arwa ihanan, kost> werrap tein sinun,
kastetun krydimaan.

V. 12.
Sä lEsu olet kruunun, Mrlyn m

ran,Sa lEsu kallis pukun, Laupiain Kunin-
gan, mun Auringon ja taiwan, ri<mun ja h«»
euman, mun kallis Lunastajan, mun vlkäw
armahan.

v. 1,.
S«n weres on se neste, kuin hengen wi>

wotta, henges koff pois on este, Sydämet li»
kutta, Sä tähde laupiuden, rakkaus suloinen,
l<l kaiwo makeudm, BäwH iloinen.

v. »4» Sis'



Sislun ruoka ja juoma, ja hmgen ter»
weys, ilon ja riemun woima, ja Sielun py<
hitps, autudln makia lähdet wuo«
tawa, Suu sydänus u jahdy,, on aina palaw^

V. 15.
lEsus st nimi aino, Sielun woi awala,

Waik h<ln on sangen kaino, niin hän sen ha-
lvoitta, ett Rakkaus siel wuota, ja riemu lai«
mhli/ Kunnian lieki hohta« Hartaus aallchti,

V. ,6.
Mixen mä ennen tundun, Sullen senkal«

t«issx, Sä olit synnis ,undun, m oA este-
hes, mir ei myös mailma wiM minua ra,
kasta, ja mix sun Sielus elä, za mua har,
lasta»

v< I?.
SunPyhän Hmges woima, ilmoitti Si«»

lusa Synnin kuin tundo soima, Mä luulin
hukkuan silloin kosk tygös huusin, niin HenM
sulusan, kirkasta lEsuxen ristin, wmn jakM«
leman.

V. i3.
Näin kirkastettu kerran, SH lEsu otit

mull, ett tunnen elon HERran, siit lEsu kiitos
full. SentGdtn tunnen Sinun Sieluni au»
tudex kuin werck ostit minun, itzckes Suls
haisex. v. 19. Mutt



v. 19.
Mutt mailma O lEsu, ei sinua tunnewi«l, Synnin sumu ja hasu, silmätsiel, ei se kuria Sielua rakasta,«ik maista sa se «uria, manna juur suloista.

V. 20.
Ack josta maistais kerran, Kuing'H3Rraen sulolnen, Tott, hyljäis wanhan herran,Synnin sen hirmuisen. Jos Taiwan ilo tumduis näin hänen sielusans, ei hän niin syn'

neis unduis, Waan etzeis aututtanS.
V- 21.

Se kuin sa nautit täällä,
sudestan, ei ole suingan miellä, niin runsas
puolingan, kuin mä taiwasa annan, mun »a-
-kaftawillen, Pisaran waiwoin kannan, Tännemun Lapsillen. Amen.

hän halus palaa, määrän pH,
hään kotthin, juuri niin myös minä

halan, uuteen Jerusalemiin, Siihen oikianIsän mahan, Johon Läpi Wapahtajan,
ettän terran pääs«nz rauhan, näistä siileistkuoleman.,

v. 2. War<



V. 2.

Wartia! kuing kulu aika, kostas minun
kellon lyö; Saang mä iloit siitä paikka, että
pian kulu yö, monen päiwäu ei tull taida;
kuiteng tahto Jumalan, lEM
laitta, Krunun häihin karihan.

V. 3-
lEsus Sä kuin astun olet nHkywäisesl

taiwafeen, Sinä wiimeis päiwsn tulet, kuin
on sanot, Pilwisä; lEsu älä wiwy
onna maikan joutua; Seuras olla halan ai-
wan kaupungisa uudesa.

V. 4
Kuulu Taiwan weisiui HHm, hengen u-

stos Sielusan; Awara st liene Lääni, jota
tahon mielesän, lEsu kiinit halun fiiheen; et»
ten wnken weisusta, mielen se nytt aina liene,
pian yhdes weisatan.

V. 5.
Jo siis muutta Sydämeni, Taiwan s«

ni korwisan; msärätöin tie käymiseni utee»
majan tullesan; kiinit Sielun mielen sihen; ettse äänen Helinä, Wiepi ylitz kuollen meren,
ilman waarat selins.

V. 6.
Ota wafian silloin huono, morsian kirkas

ylläinen, pulta yllen täysi Luondo, longas
alwoit ylhäinen, päätä työs ja päätä päiwäs,

)jäi-



Mferi tZytchO; Idsa Uutta wuotta mwM,
nautit saadan Mtthex.

v. 7.
wirtH sitt wast taidan uudtll .ki,«

M Mftta; katommattomasa Laiwas, Laulan
wälin pitämät; ilman Äänen korotusta/ilmän:.
tila waihttust/ täysi, täysi, kaiMnaimN/na«V
M saadan Wiinapuust.


