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Weisatan kuin: N?r «n meil' iloinen aita, :c.

ihmettä ylhäld' kost' aika oll' tull>MU Ia Jumala astupi Taiwast/ O
iloa maän päal' ja autuutta mull', Kost'
lesus tul' autaman waiwast/ O armo
ett' nähdä sen korkeimman tääl'/ luur'
orjangin muodon nyt ottaman paal',
Meil'
mmäx alenda Herra se suur/ Sijr kork-
keimmax sielulle tule hän juur, Nijn suu-rex ja rakkax ja kallix.

2. O lesu nyt opeta syndisen m'un;
S'utt syndymäs tallina pita; Ann'ar-
mos ett' sydämesi rakastan Sun/ Ia
Hengesä katselen sitä; O korkein
Herra S'un Nimes on suur', Mutt'
halpa S un syndyma paikas on juur>

Sijs



Sijs tule m'un syhamen majaan, Kyll'
kurja ja ahdas siel sia s'ull lie, Mutt'
lesu S'a taidat sen walnusta wiel',
Kaut' Weres waikk' ol's tuinga paha.

3. O Herra ja Kuningas Taiwan
ja Maan, Kuing' rakkaus sinua wie-
ne, Kost' Taiwasta majaan on sinuasaan, Ia soimes S'un sia se llene,
Mutt' jostas olefuS'ä makaisit siel,
Ain' paljasten olkein ja pahnatten paal,
Ett's katso myös sydandan ylön, M'ä
waiwainen kyllä ja syndinen lie, Mutt'
olcn nyt kuitengin Morsian se, long'
tähden s'ä tulit tänn' alas.

4. Ett' pelasta sielumme pahudestans
Tänn' maan pälle tygömme tuulit, Ett'
lapsilla lilia ja weri on kans, S'ä
myös osallijex sit tulit, O rakkähin le-su se Sinun on työs, S'a lihamme
kans otit welkkamme myös, Ett' ha-
wennyt wcllexem tulla, Nyt ystäwam
olet ja sukulainen, S'un Isas on I-säm juur' armollinen, Meir holho kuin
lapsians rakkat.

5- Ach



5, Ach tee meidän sydämem riemut-
lisex, Kost' kapalosas s'ua nähden,
Tee sielumme nöyräx ja hapewäisex,
Sen armon paits ansiota tähden/ S'a
wähä ja piskuinen lapsukainen, Aur
kedon ja lauman nyt jättämän tann',
Ia langeman eteen Sunseimes, Sitt'
paimenden kanssa aut'julistaman, Sensanoman ett' Sua kumartaman, Kaikl'
tulis ja löylyn S'ua tijttais.


