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taitawast Zhristit' ja tut-
MT kisun ties: Port' ahdas/
tie kaita/ Jok' elämään wie;
Sentähden juur harwat stll löy-
tämät taal/ Eit' tahdo myös
Mielmsest käydä sen paäll.

2. tzääl raketan silta/ juur
waarallmen/ Paits ustoo ja raks
kaut/ petollinen; Sill tahdotun
Abrahamin helmahan menn':
Waan langetan kuoleman louk-
tauzeen.

Z. Ei ustota tietä nijn kaidaf,
suin on/ Jok'ijmseen kunnian ft-
lijn meit tuo. He lihallens suo-
siox eläwat waan/ Eik jätä nijt
tapoi/ kuin he owat saan'.

4. He Mistttyn? nimeen kyll
ustal-



ussalbawat; Mutt' kuitengin
mailman kans istumat; Heit' hi-
mot/ kuin juoxewa kosti ain wie/
Eit' hillitä suitsit!'eik ohjilla, tiell'.

5. Siel iloisesi ymbarins pyöri-
tän myös/ Nyt sinne nyt tänne/
oin turhuden työs: Ei lihaldans
wahaäkän ilon lielt'; Tai-waaseen luulemat wetäwan tien.

6. Ei/ ei/ minä pelkän/ ett
waärin sa käyt; Eiil Taiwas on
pyhä/ s'n maällistx näyt: Tie
Caiwaan/kaita ja työläs on kyll',
Cäytetr orjantappuroilla ristill'
ja työll'.

7. Sen päall' tulee waclda kar-
siwäistst/ Ia itsians köyttä juur
toimellisest; Dz:' astcl siwull' on
echetys täs', Ia wapaus lzhan/
wie kadotust' las.

B.ltswallaisus/lMteik'hw



pyt täs aut': Ei kunniaa woiteta
hekuman kaut': Waan kärsiä/ so-
tia pita sun täal': Pois tieldä
mailman / itseskin wicl'.

9. Lait' autuuttas pelwoll' ja
wapistMll', Ia kanna sun sie-
luas kasisas täal. Kuing's lilu-
let wastata Herralle stn/ Jos
portoxi teet Hänen Morsi-amens?

10. Ole wiriä parannusta teke-
mään/ Ia waattes pyhydesä pe-
semään/Kans pakene mailman
rjettaudcst/ Ia wahwax tee sun
kutsumisG.

1 l. Waell' lesuxcn ja Pyhäin
astcleis, Nms tien löydät kewiax
ja suloisex; Uffo/ kärsi ja elä
Ohristlllisest/ Nins kuolet tääldä
autuallisest.

Toinen:
EHhdas on käydä Taiwaan



tie,la ohdakkeilla taytet:Waan
ratas sielu! tiedä se: Sen all on
kruunu kätket, M jhcm' Taiwas,
riemu siel; Waan täytyy ensist
ristin tiell' Käyd', ennen knins
saat Kruunun.

2. Mailm' on waelluxen maa/
Kus' laiwa usein loukka Myr-
stysä, murhen rannalla; Waan
Herran käsi autta, Ett onnelli-
ftst saatelcm, Me, Taiwaan ilo-
satamaan/ Mailman pauhinasta.

3. Ming's tähden tahdo? suut-
tua, Kcmdamaast ristij rakast,
Jok' paistaasulast riemusta, Hur-
stailZe suurez' kunniax, Hl' sysii
ristij tyköas: Waan kanna karsi-
waisydes, Slx kuin su'st hengi
lähte.

4. Jos tääl wiel pilkaa karsi-
sit, Syndistcn kielild tuimild/O'

ta



ta se kaikki hywaxi, Keng huolij
kiukkuu komld? Mma toiwon
heidän talduwan; KylZ. paiwä
tulepi kerran/ lon' löytämät
tyhmydensa.

5. Jos olet köyhä kulkia/long
tussin tukan tundee/ Muista sunoikiat Isäs-nmat/Siel' sull on
ystawat monda. Kruunus/ kotos
ja istuimes/ Sull Taiwahas on
walmistett/ Siell's'ä/ ja omas
tutaan.

6. Jos e'ts koht wastausta saa/
Kost ensikerran huudat, Sun hä-
täs tietä Jumala: ZAnkk Tai-
was nckMiS kowax: Jos maa
olis kowemb terästä/ Kuiteng
nckouxes perästä/ Sull' Herrald
apu tuodan.

7. Han Mlee apu-hetkenp kanH
Waikk wijpywän wiel näyttä;

Vmi



Ämmänä rakas sielu waan/
Sua Jumal-koitel pMä. Kojt'
olet myrstyn kestänyt, Saat Pas
radisijn käydä sijt', Sielä sun
waiwas kaloo.

8. Ota sijs laupiast sieluisen/i
Mun Jumalan ja Herran: Sa
olet sielu-paimenen, Kuin huo-
jennat mun kuorman. Sa olet
tmwan, linnani, Ia weljellinen
kilpeni, Wiel/ nijnkum Isan
sydän.






