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Ensimäinen
W c CuA kircas cointähti.ioitta/
Hristuxest ylkamiehestäm/ WcisacmnV hywast lr.ielestäm / Morsijamexeus
nreidan wulitz/ Casteen cautt klhlcns

caunistl/ Uscon/ pyhytcen wchwtstt/Itzansijollans taiwan taritz/ Eija Eya / iloit
tule/ m eij sure/ autuar olem/Tai;n caut
me taiwasen tulcm.

H. Sield nieit kihlaman toden tuli /

Ratc Rackaat nuelcstsns olun/ Launlsta
hän catzoi puolcm/ Halu harrast wastam
tandoi/ Suosijoll meill sormuxen andoi/
Hurstasta Sydammcst huolen/ Etza Eija.
HCriM omat/ cdwat/ o!cm luo-
mat/ Mcitä autti cowast cuolemasi.

?. Suosijoll suuret! suuta annoy/ Muo-
te wmmoij / SyUns ott/
hartaasti halms / Sanoi olcn oiktja ylkäs/
Embän tcitt ikänä HM/ Rackauden näy<
tän alat/ Ilottcat/Rljemmtcat/Mifle

teit luM salaa»
4 Morsizamellansa muodockall/ CM

M Luodulla Luomwcrall/ Huät ruuluisat
wÄMlsti pijan/ Morsijan tNtj ilotta malp,
doi / Stll ylk piimmaincn tahdoij / ToW
Mn rtzemuita tzan. Etza M/ Luoja m-



mcm/ Mielen carwadt / ilot aiwstn/ Ntzncauwan cuin canjas walwan.
s.Wlcja taijn ylk Cunnijan teki/Muo-»

dockan morstjamens näki / Cullaisen pani
crununpäähän/ Ehk alkum ombi maan
muttast/ Käärtz caulaam kädyt cnllast /

Wännsi cunntzata tähän/ Eija cha / o-
man toden/ racka olct/ peräs huolen/lol'
len saa sun nähdä cuolen.

6. Morsijam cans morsiM" huonesen/
110 sängyn ia wuotesten / Piin "ä tahdot
cansans/ Nijn myös lEsus tabl. /
Taiwan lepoon, synncisttä / Etj soio ""

saada ansans Ena eija/ lEsust pyhä/,..
gen hywa/ Sillä nyt hän/ Meitä waaroi
pirusi rymäsi.

7' lotca Uscom Christuxen paäll/Wal>
mallmas eläisäm tääll/ Ujcon cautta

cannrjt olem/ Meitä hän ratk rackan pitä/
Nijn ctci meild putu nmän/Paras turs
wan ombi todcn Eija eija/ IEjU wis
mun/ ilon Riemun: SM hän sun/zTule
uscowistllas armosi anda.

8. Siell hee cajawat/ Vlk
morsiian ilsisans owat/ Laulu lackamata
emllu/ Nlk ylin siellä iloihe/Morstjamenscansa rtzemmtze / Pois suretetan sicldlt
suru/ Etza eya. Suru

cuslw



tlloffa/3aiwas olla/on jnls olla.
9 j'? ei co!can puutu/ Eckä mcr«

sijan sliutu/ Ena/leiU on lio suuri/
SieL ocköat urut pliuhawat / Lauptjan
Lapjcs inll laulamat / Rijemun on j lo
suuri / Eija eija. Cosca cuolem /rauhan m-
lem/wol ett lurem/Taij ombi tosi toden.

Toinen
W. c« Chrstus tmwasm ylösmeni/

HTrra tmwan maan Luoja / CukWW on suu coityambi/ Töisas sanoi-sas luija / Catz caldaises cuca
ombl'/ SenmecaicktodcMienncm/ Et-
täs luur lumalam licnct/ Uscos tundos
meitä whenc.

2. Engelclldäs äkist tut« an / taiwan
HErraxi Suurcr / Cbrkiuf Cunlnqax
kutzutaan Slf me sun Mom luulem
sin ihmellmeu olcdt/Ihmces i!mo:'tcawat
todez:/ Ne owat myös sangen monet-

Z- Ne sinua ylistäwat/ Taiten alati
Mwahas/ Owat omat sun ystäwäs/ Elj
hee ole nusan waiwas / Waan wapaan
Namusia ilos/Ijancmckischa elos/ Tai-
Waan suloift<a lcwos.
4 Slll sinun ptzhäx sanowat/Cunh'at«scor-



eorgottawat/ Onnes cajwois edes owm
lulklm joo odottamat/Hec ikawöitzewä
par m/ Soisit talld pääsifim erän / 9
HErra duomioll hera.

5, Ota meit Engcldes jouckon / Oijen
Sikijalla puolella/Croi?a seurasta houckioin
Wapat pirulda ta tuoneld/ 5) lEsu wije
meit waiwalslj/ Paradisin ia Taiwaisin/
Tapabtucon sen soisim

6 Kijttakam Jumalat Isä/ Pyhäin
Engelittin cansa/Eij hän kijtostam pois
iysa/ Slll cmk' olemma omansa/Rucoil-
cam waroist warjelis / Ia ahdistuxem
arwclis/ Wastam ain armijas olis.

Colmais»
W. e- O HErra Taiwan maan Luoja/

Ejus Lunastajani HErra/ Imna-
UM lan pMa poica Itzcnsä Paime-

nm tveuaz:/ Heta sillä hän on
woipa/ Warjclema Lambattanla / Ehk
piru cuing awais kitans / Ia hiwois
hmnbaitanskyl«ä.

Sanallans saarnallans huokqasi/
Rackaitanfa rawitzepi Sydämnnlläns i-
lon suopi/ Sielun tarpeet tariyepi/ 9-
petta heillen oitian tijen/ Lihawill lanu-

mill



mill heit wie/Armoliseen tekee työn^
?. Paimenen <e änen äkist/ Tundewatsangen pijan/ Tyjöns juorewat täyt wä<

ke/ Noudattawat sitä ijan/Eil hee seura
muucalmsta/Paha juonista salaista/ EM
julmahan taivaisia-

4. Sano caik äändän culewa:/ lotc
Laumani lambar owat/ Tundewat ty-
,ön tulewat / Ulyasti pällan ujcowat /
Hädäs häiys ristis Eij
sia eritä taida/ Waan mrwawat minun
aina.

5. Minä hywin tunnen oman
lvanwaarin heistä pidän/ Heelaumani
lawbat owat/Heitä wastan olen hywä/
Jos susi tacto radella/ Tahdon wartti-zanansa olla/ Eij he mahda cnstngän huo-
la.

6. Eij kengän woij mun kädesiän/Lam>
baita temmata otta/ Ehk cuing tuim olis
wäesta/ Sen lanon saarnan totta/ Hee
owat minun palwelijan/Heit wastan os
lm armelias/ Wahwa myös warjelya.

7. Waick cuolon kästs nuckuwat/Rau»
das hee raukeuewat/ Eij pidä heildä huc-
kuman/ Sieluns silmät aukenewat/ Tai«
wan ihan«tza ilos/ Engelitten suures elos/
Ia saneen suloists lcwos.



8. O tMekärtt nämntsamt/ Sydä-
mihin ia mielihin/ Muistosam pitäkäm
alat/Wcistmn wiritäkäm tijelem/ Ilolt-
eam syndiset sijlä/ lEsus meistä waa-
rin pita / SP cij ole hätä mitään.

Z. Piru am syndijäm soima / lEsuxest
eroilta pyytä/ Waan eipä 01l hänet! woi-
ma/ EbkmciU on synnin syytä/ Sill
sus cdestäm tuoli/Ia meidän aututtam
huoli/Meill on nyt hywä puoli.

10, Eltam Pirua pelijäckö/lEsus nui-
jia waarin pitä/Alkäm ulcon pois hyli-
jäkö/ AikäM wapisco mitään/ Olen tain
paimenen kudes/ Mtzlulen olewan hädäs/
Rienbäkäm myös hända lähes.

Nchas.
W. c. Tule Luoja lohduttaa/ U.

Me O HErra opettaman/ Oi-
kijan tundos totuttaman/ Tule
ljäx suas ilmoittaman/Lauptza-

sti lapsijas auttaman.
2. 5> HErra lElu Christe hywä /

Sanas sangen owatlujat pyhät/ Wah-wa olet wapatajam/ I« tosin luja Lu-
nastajam.

3. Syndi sydammlst waiwuta/ Vppis
am miel«m t«iwuta/3trmos apusama



Näytä/ Ole aina läsnä meitä.
4 O pyhä hengi Lohduttaja/Ole Nyt

Meidän pphlttäläln/ Läsnä olemises ilmoi»
ta / Sydäminem mielem wirwom.

Wijdels.
Sä caiMwaldiias /Tmwaan ia
maan lMla/ Cauttus caickluo-

0., e dut olem/ Turwis tulem/ Nijn
Usein cum taall lurcn.

O lEm Christe woipa/ AinouM
Jumalan poica/ Teit wastaham hywHi/
Cuolcst säästit/ Helwetin hadäst päästit.

; O Pvhä Hengi tundos Wcdch
Christicundaas/ Lohduta tue/ mscas cosc
pim uhka/ Wahwtsta meidän ujcom.

4' Isa Poica Hengi Pyhä/ Coje cuo-
lem tee hywäst/ Suo caickill cannis ero/

ja Ihana ilo jalo/ Taiwaan tzancm-
Mm elo. Amen..


