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Eussmainen.
W. k Kuin tlrtas kointähti koitta/

ylkämleh.stäm/ Welsakmn
howäst mielestäm/ Morsijamexeus
nlttdan walch/Kasteen kaultihlais

kaunlstl/ Uston/ pyhytecn wahwlstt/Itzansssllsins taiwan taritz/ Ctza Eija/ ilolt
tule/ ja ei sure/ ammu olem/ Tain kuut
me taiwastn tulnn.

2. Sield meit klhlaman toden tuli/
Ratk Nakkaat miclcstans olim/Kaunista
hän katzoi puolem / Halu hanasi wastam
kandoi/ Suosioll meill sormuren andoi/
Hutstassa ." pdämmcst huolen/ Etza Eija.
HErran omat/ kurja-' kowat/ olem luo»
m.lt/ Meitä autti kowast kuolemasi

3. Suosioll suurell suuta annoi/ Muos
to morsijamexens wannol/ SM< ott/
hartaclstl halals/ Sanoi olen oikia ylkäs/
Embän teitt lkänä hylkä/ Rackauden
nöyrän alat/ IlAkat/ Riemuitkat,M
te araat/ olet alat/ päin paratt/Loh-
dutan teit )ul?l salaa.
ucist Luodulla Luonnockall/ Häät kuului-
sat walmlsil pijan, Morsizan tai iloita
mchdoi/ S<U tlk ylimmäinen tahdoi,
Tosin niin rlemlnta ijan. Etza eya Luo-

l«



ja arman/ Mielen karwat/ ilox alwan/
Nlin kauna°l kuin r-nsas walwon.

5. Wttla tain ylkKunnijanlek'/Mll0»
morsljlllms näkt/ pani

krunun paahan / Ehk aiiuln omin muan
mullast, Käärq k<Ullaam kädnt kullisi/Wänst kunniata tähän,/ Elja cy l/ o-
man toden/ racta elct/ peiäs huolen/
Jollen saa sna nähdä kuolen

6 Morsiam kans morsijaam lmone-
sen/ 110 sängyn ,a wuotcftcn/ Wn yl-
lä taddoi Nim myös lEsus
tah'o meitä, Tmwcm lepson syNllcljlts/
El sois pirun saada amans Eija cija/ lE-
siist rnha/sargcn hywä/ SM nyt hän/
Meitä waatoi pirust romast.

7. Jotka Ustom sshrisllircn paall/ Wah.
wast mat mas clalilNn tM/Uston kautta
launit olcM/ Meitä hän ralk tackan plta/
Nnu ettei mcild pum mitan/ Paras tur-
wan ombi toden Eija eija/ ICsu wit
mun/ ilon Riemun: Sillä H6n sun/
Tule ustowlllllas armost anba.

8. S:ll kandcltt hee ajamat/ Plk
MerWn iloisgns owat/ Laulu wctamata
kuulu/ Plkylm siellä lloihk/
W§H ricmuihe/ Pois surctctal, Midä

suru/



suru/ Eija cha. Suru muotta/ wiimen
kuoUa/ Taiwas olla/ on jalo elo olla.

9. Tlii ilo. e« kostan puutu/Eikä mor
sijan tähkin suutu/ EmMU on ilo suurt/
Slell oikiat urut paul)awat/ Laupya»
Lapses sicll laulamat/ Rjemun on jalo
suuri/ Eija eija. Kosta kuolem rauhan tu-
lem/ woi ett suren,/ Tai cmbi tosi toden.

Toinen.
W. k Ehristus taiwasen ylösmenl/

HTrra talwan maan Kul
) on suu lorkijambi/ Töisäs fano<«sas luja/ slatz kaldaises tuta om<

bi/ Sen me talck toderl ticnnem/ Et«
täs luur lumalam liennet/ Ustos tun«
dos meitä wiene.

». Engelcildäs äkist tutaan/ taiwan
HErrar» Suurex/ Korkiax Kuningar
kuhulaan / Sil mc sun uston luulem /To>
fin lblnclllnen olet/ Ihmecs ilmoittamat
todex/ Ne owae myös sangen monet.

3. Ne sinua Hllstawät/ Taiten alati
taiwahas/ Owat omat sun yssäwäs/Ei
hee ole misän waiwas/ Waan wapaan
riemusa ilos/ liankaickisesa elos/ Tai«
wan suloisesa lewos

4- Sill sinun pyW sanowat/ Kunnija^
tas



tas korgottawat/ OnneS kaswois edes
owat lälkim 10 odottawat / Hee 'kw'ött«
sewä permn/ Soilit tuld paasisimcrän/
P HENr.i dlwmioll herä

5. Ota nmt Englldcs fouckon/ Oijen
oikl.llla puolella/ Eloita houckom
Wapat pirulda ja tuoneld/ Ö lEsuwie
nmt walwaisi/ Paridlsmja Taiwalsin/
Tapabtukon sen sozsizn.

6 Kijttäkäm Jumalat Isä/ Pyhäin
Lngelitein kansa/ Ei hän kijtosta,n pois
sysa/ Slll kai<k' olc,«ma omansa/ Ruk>il-
tain waroist wayclis/ ahnjlmcm
mvelis/ Wastam am annizas olis

Kolmas.
W k O HErra Taiwan maan Luoia/

Lunastajam HENra/ luma,
pyhää poika Itzcnsä P ime-

nen wcrrax/ Wctä siUä on
lvolpa/ Warjelema gambaltansa/ Eht
piru kuina, awals kitans/ Ia hiwoiShambaitans kyllä.

2. SanaUans iaarnallans huokasi/
Rackaitansa rawltzepi/ SvdämmlUäns i-
lm suopi, Sielun tarpet taritzepl/ SZ«
Ma heillen oikian tien / LihawiU laitus
M helt wie/ Armolllscen tekee työn.

3. Pai-
l



Paimenen se änen akist/ Tundewatsangrn pijan/ Tpjöns luoxewat
te/ Noudatttlwar sitä ijan / Ei l)ec seura
muukalaista/ Paha zuonlsta salaista/ E,KI

tawaista.
4. Sano taik äändan luulemat/ lotl

Lauly.ni lamdat owat/ Tundewat ty-
jön tuiewat/ UlMl pällän ustowat/
Hädäs haijyS ristis waiwas/ Ei milm-
sta erltä lmda/ Waan turwawat mi<
nun ama.

?. Mtnä hywin tunnen oman Wch«
wan wuarm Keistä pldan / He laumani
laml'ar owal/ Heitä wastan olen hpwä/
Jos susi tahto radella/ Tahdon wartti'
janansa olla. Ei he mahda cnsingän huola.

6 El kengän W0! mun kädtstätt/ Lam>
baita tenimata otta/ Ehk kuing tuim
olis waestä/ Sen sanon saarnan totta/
Hce owat mi >un palweljgn/ Heit Ms<
tan olen armelias/ Wahwa myös war«
leltza

7. Wa ck kuolon kasis nuckuwat/ Rau«>
has hec rau!°enewat/ pidä hcildahlits
tuman/ liimat aukcncwat/Tlii-
wan ihanasta iios/ Engelitten suures elos/
Ia sWgen lulolses l.wos.
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8. O nämät sanat/ Sydä<
mihin ia mielihm/ Mmstosam puatam
alat/ Weisuun wlritatam kiel.m, Iloit»
kam syndlstt siitä/ IE us mcista waa-
rm pita/ Sijs el ok hätä nntäan.

9. Piru ain lvndljcim slima/lEfuxcsi
eroitta Pyytä, Waan eipä 01l hancU woi«
ma/ Eht meil on synnin syytä/ S'll lE-
jus edcstam kuoli/ Ia nieidän aututtam
huoli, Meill on nyt bpwä puoli.

»o. Äikam pirua lEsus mei-
stä maar»» pita/ Hikälu ustou po,s hyl«
W/ Mkiliu waptsto mitään/s)lcn tain
paimenen kadcs/ Mix lulcn olewan hädäs/Riendäkäm mpös handa lahcs.

Neljäs
W. k Tule Luoi« lohduttaja/ :e.

O HErra opettaman/ Olki-
jin tUndos totuttaman/ Tule I-sar suas Omittaman/ Laupijasti

lapsijas auttaman.
2. O Herra lEsu Ehrlste bnwä/

Canas sangen owat lujat pybat, Wah-
n>a olet wapahtajam/ Ia tosin luja Lu-
nastajani.

3 Syndi spdämmist waiwuta/ OpPis
aln



nin miclem taiwutn/ Armos apus nil!
näytä/ Ole aina läsnä meitä.

4 5) pyhä hengi Lobtuttajn/ Olen,
meidän pyhittäjäni/ Läsnä olcmisce llmo
ta/ Sydälnmelll lnielem wnnvota.

Wildes.
katkkitvaldijas / eTaiwaan l«'maan haldia/ (mct lm« <

dut olem/ Turwls tulem/ N»ii'
usein kttin tääll suren.

2 9 lEsu Christe woipa/vAiNW
Jumalan poika/ Teit wastaham hnwälii,
Ruolost säästit / Helwetin hädäst päästjt.

z. 5D Pyhä Hengi tundos Wcdäj
Christlkundaas/ Lohduta tue/ tustas loss
piru uhka/ Wahwista meidän ussom.

4> M Poika Hengi Pyhä/ Kost kW
lem tee hywäst/ Suo kaitill kaunis et»/

ja Ihana ilo jalo/ Taiwaan W«
k ickinen elo. Amen.


