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Prändattv Wuonna 1776,





Coitto Mhald' ehinyt on,
luur' julki ihmex' maan

paatta:
Itz ijäinen Rackaus mieldynyt on,
Ett' sucumme omista täällä.
Tai lapsill' tangeneill' cunnta sttur,
Ratk' awux' iloxi tapahdut juur',
Ett' Jumal soweliar' luki,
Zäll' Isaxi laupiax' tulla HM',
loill Poica Maxi yhdyi, meill,
Cosc' liham' päällensä puki.

V. 2. ",

Me sökiat otim, yt' erytti toist',
Caick' asuimma tuonelaan wajoo.
Mutt' kestpyöst' kirckaus pnhkeis M loifl>
Ett' pimevn taydyi pois hajo.
Meill', horjuisamcuolemanwarjon lttaas,
Uus sanoma Taiwaast cajahti taas,
Tain riemun waiwaisill säästi:
Ett' Ylhald' Auttaja annettin,
long' tygö toiwom caick' cantttttin, .

Se fangit irralle Mstil
v. 3.



v. z.
Taft' Engelin Taiwast Paimenet cuul>Julistaa Armottist' wuotta:
Se heljäll aanell/ ja pubeliall suutt',
Nain riemuisen sanoman tuotta:
Itz HERra Caupungis,
Se toiwottn Turwa Zionis/On syndynyt tänapän' teille,
luur' Neitzeeff puhtaast' Wapahtajax',
Ia cuoleman tahleist Lunastaja?':
Tai alcu ot' Autuuden' meille.

v. 4.
long' edes wnoret wapisewat,
Hän heickona lastetan seimän:
lonq' alla Taiwat notkistuwat/Taall' lepä paäll' pcchnain ja heinaMNäin tuldua etziman omians.
Han wihataN wainotau coconans,
Herodes cohr surmata pyytää:
Sitt'pilcatan, svljetan, nwffitacm,
Ia orjantappurall' cruunataan,Mstinnaulitan ilman syytä.

v. 5.
Kerwe, nain spndiss etzimast,
Imir' stumtulf Mwnll' ja httkelll



Terwe> meit' suloisesi terwettamäst, ,

Ia cuMnast Autuuden retkett'.'
Tcrwe, Sinä Elämän Rubtinas,
Ihmeis ja neuwoija laupias
Ih HERra palwctiar' tulee.'
Sun Syndymas halpa, Sun Wirkas

suur',
Nijn nöyrydes Corkeus suljetan, jum>
Etts Cunnian säätäisit meille!

v. 6.

Terwe sijs Luojäm ja lumalain,
Sull sydämem übrixi taimänn
Terwe myös HERmm ja Cunittgam,
loll' omax' me ihiam annam:
Me rackaull wlclnme palawail,
Me nöyrydett wannomme lippus all',Eipä Sinus Mitan meild' puutu:
All' ilon, all' surun juur ahtakcm,
All' elon, all' cuotton caus catkcmn-,Et Sinä omihis suutu!

v. </.

Terwe, meit waiwaist muistamast,lum Armon haluista hywist!
Terwe myös Morsiandas lunasmmast>Itz hchvetin waiwoista sywist!
Terwe, meill' Armoo julistalnafti
Terwe myös rauhaa rakendmnast l
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Sijt' Isa meill' laupias MMK
Terwe, wihottistam kukistamast!
Terwe, caick' parhuxem toimittamasi/
Joisi' surumme iloxt waändyil

v. 8.
jalosti tulemasi tänn'/

Sa Suloinen Mam ja Weljem!
Sun muistos meille kyll
Sen wisusti chdameem' suljeM!
Terwe, tygöm wetamastl
Terwe, meill awuiel riendämäst!
Terwe, Sitta Armoa täynnäns"
Terwe, tuo terwentt' tullesas!
Terwe, te Autuax' turwisas:
Ett' sieluni tunde Sun löynnensl

v. 9.

OtW toiwoll' js halull' juur hatullisell',
Tain iloisen Pmwän me wietam,
Smt muistores kijtoxell mielullistll,
Etts Taiwaiseen walmistit tietäM:
Me, Mämmi awamme awarald',
Suuni', kietem Sun kijtostas lawialb',
Am' mailman arihin canda:
Ot' SielutN coconanS huoneres/Ia huono Sydamem majares:
Se lswön parhan meill' anda!

v. te)<



y. 10.

O! Cointähtt Kircas Jacobisi,
Wanhurffau'n Auringo angar':
Sa Waldtcka wakewä Israelisi,
Caick' woittawa ylistett' Gangar:
Sun Syndymas walo meill cotttacon,
Sun Autuuyes 110 meil' loismon,
Ia sydames syttykön syngias:
We toiwo, se turwa, se etuusus suur,
Ets Mawam olet ja Weljem juur,
Suo fielullem huwixi ijas!

v. ii.

O! Sielun, jos arwaisit Corkeuden,
Tain Mtuuden, parhasta laista;
Ia siitä wuotawan makeuden,
luur' elawäld' taidaisit luaista:
Et ensingän mailmaa halaisi,
Etk' turhuden perään palaisi:
Waan lEsus olis sun ilos,
Sun Cruunus ja Corkem Tawaras,
Sun Osas Taiwaasa awaras,
Gun Hoiwos jjaists Elos.

V. 12.

Myt Kiftos, Cunnia ja Mstns suur,
Oans Wakewps, Woimft ja Walda,

Tm'



Vnn' JM, Pojatt ja Hengett juur/
Aiu' caiacon nlhälld' ja alda:
Caick Gndamet Ilobon puhjettM/ .

Eaick- kielet laulua lausuen.
Ci sMain yhtatan rahtu:
Sull Cunnian, lEsu, andacon,
Mjn paljo rijtost Sull weisatcon,
CUm Taiwan/ maan tpalill ma.htu.'!l


