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v, i.

Däp wisust ot' ivaan kunss
matkans sun wie, W' porti

on ahdas ja kaita m tie. Kuiti
elämän faatta ia harwat on niin,
kuin taita sen löptä ja waeldasun.

h. s.
M' petollist porrasta ra-

ketan tääll', waan kl;olesta ustost,
ia lain töiden pääll sin' Abraha-
min helman sitt mennälsin juur,
mutt' langemus tule ja lomba-
ftus suur.

V. 2.



Eiuffott'niinkmtar'seDmin tie, tuin Wftn kunnian Mlihin wie, stzl mennais tus liha
myös Mann wois elk jätetäis'
totutmt sylldcia pois.

V. 4.
Täs luotetan Ohnstltpin ni-

meen, paitz' työt,, ja iztutan' wau-
nuihin mailman lnyöt> sttn himot
sitt wctäwät, tcmmawat pM,
paltz' suitzi ja ohii tuin limalla
>M'.

V. 5. ">^
Niin Man lpstäilän Wbä-

rins tM, nyt sinne nyt tänne mn
tuchuden sM, ei lihalda himo-jans kieletäis siin, ja luulan ett'
Taiwan tiell tnltctan niin.

V. 6.
Ei, ei minä pelkän ei päin«

gän se wie, ei Taiwaseenoleminte»



kewii t!e, sill Taiwahan retki m
kaita muist se: se muryen ja ri»
ftin ja waiwan on tie.

Et hyM'ja leikill'tääll wi<
hollisii kaao,ei hekumail kunnian
trunua faad', M karsitan soditan
Msuxen tans, ja tieitan mailma
pois totonans.

Weisatan kum: RanyM Kätten
v. I.

Ae tämänKaupungm asuwaistt,
weifa Hostanna Halleluja, G

rinvmaisest taikk' ustowmset, A«mm Hosianna Halleluja.

lEsuren lauma täs Kaupun-»
Ms, weisa Hosianna :,: ja äla
nyt M wiiwptel, Amm :,:



V. 3.
Msuxen laumast olen myös

weisa:,: tuin työtä teen tM wii'
namäes, Amen :,:

V. 4.
Noffat npt kaikki kiittämän,

welfa :,: sill' MW on mun v-
Uwän, Men :,:

v. 5.,
Nostat ja Wamest iloitkan,

weisa:,: sit lEsuxeld' tM' au-
tuden saan Ajuen :,:

V. 6.
Nous ylös sielun ja sydämen,

weisil;,: Nyt lEsus on mun hp-
wpden Amen:/:

V. 7.
O! iloinen päiw' o! iloinen

MV weisa :,: te Jumalan lapset
iloitkat/ Amen v

V. 8.



b. 8.
Ilöst myös muke sydämen 5wcisa:,: rost maista saan wchäntipuM/ Amen:,:

v. g.
Sulhamm Me hää-joukons

lans', wcisa :,: ;a morstan
händ' muryeisaw, Amen:,:

V. !S.
Yllä sittmorsiamens talutta/

weisa :,: hää-huonesccn häud' joh«
datta, Amen:,:

v. 11.
Kaik' Taiwan tawamt tari-

he, weisa :/: ia morstameil' juur
iahjoita, Amen :,:

V. 12.
Ztz' ylkä morsiamens' lvaa-

tetta, weisa, :,t nmr Taiwan U-
M Milla, Amm:,:

v. ,3.



V. ,3.
Kuin werellans' on maxanut,

weisa :,: ja omaxens juur' osta-
nut/ Anun:,:

v. 14.
Sitt' kaikki Zionitt asumiset'

weisa :,: kuill paäsnet on murhettpMsist/ Amen:,:
v> 15.

Ilon sitt morsian riemastu,
weisa :,: kuin tääll' on istun itku
juutl', Amen :,:

v. 16.
Kait' ristin Kandaiat palkansaa, weisa :,: et ilosta juur juo-

puwat, Amen:,:
V. 17.

O! lEsu iaina lviel kächmpss! weisa :: koff olen murhen
Mtsts täs, Amm:,:

V. ,8.



Zoudu iS Mdu lEsu LbrGMisa:,: ia wie minun sielun yel-
mchis/Amm :,:

UM nyt «älvöihen juur?
weisa :,: o! Sulhainell juue itku
suuU', Amm :,:

WiimeM Amen! wslsalnM/
weisa:,: Amm! ja Umm! HEv'
rmsen/ Ltmen:,:


