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Prsndättp Frmckcllin KirjanpräOlsch



v. I.

Min wiftst ot' waari kung'
nmkgM suu wie, W'porti

on ahdas jss kaita on
eläNän siatta ja barwsst on niin,
kuin taita sen löyta ja waelda
siin.

V. 2.
M' petollist' porrasta ra-

ketan taa!'/ waan kuolosta uffost,
ja lain töiden päät sm' Aoraha-
lnin Kelman sitt mennäisin tuur,
mutt' langemus, tule. ja tomba-
ftus suur: v. 3.



Ei ustot' niin kaitax' se elä-män tie, kuin ijäistn kunnian ft-lihin wie, sin' mennais' kus liha
myös jotakin wois' eik'
totutuit' syndejä pois.

v. 4.
Taf luotetan Khristityin M

meen paitz' työt' ja istutan wm>
nuihin mailmaa myöt', siin himotsitt wetäwät ttßwawat pääl,
pG' suitzi ja ohii.kuin lmkalla
M'.

v. 5.
Niin ajellan lystailan ymbä-

t.ins taa!', nyt sinye nyt tänne am
turhuden sM, ei lilMda himc-jans kieletms sim, ja lnullan ett'
Taiwan nel KlMn niin.

V. 6.
Ei, ei minä pelkän ei päin-

gän stMe, ei Taimfeen ole niin
K-



lewia tie; sill Taiwahan retki on
kaita mnift se: st murhen ja ri-
stin ja wmwan on tie.

v. 7.
Ei bypyl' ja lcikil! taal' wii-

hollisii kaad', ei bekumal' kunnian
trunua ftad', täs kärsitän sodltsn
lEsuxen kans', ja kieltan mailma
pois kokonans.

W.'is. kuin: Raritzan Häicen wierahat:c.

v. l.

tämän KZUMUin asuwaifet,
wech Hosisnßa HMellW/ E-

liiwWÄiftst' kaikk' ustowaffet/ A»
mcn Hosianna Halleluja.

v. 2.

lEsuxen lauma tas Kaupun-
Ms/ weisa Hosicmm :,: ja M
nyt enä wiiwytel', Amen :/:



v. 3.
lEsmen laumast olen myös,

weisa :,: tuin työtä teen tää! wii-
namäes, Amen :,:

Nostat nyt kaikki kiittämän,
weisa :,: M' lEsus on mun y-
fiäwän, Amen :,:

Nostat ja Wämest iloitkat,
weisa :,: sit lEstlreld' kaikt' aw
tuden ftM Anicn:,:

v. 6.
Rous ylös sielull <a sydämen,

weisa :,: Nyt lEsus on mun' htz-
wOen Amen:,:

V. 7.
O! iloinm paiw' o! iloinen

mk', weisa :,: te lunwlan laMt.
iloitkat/ Amen:,:

V. 8.



v. 8>
Ilost myös rauke sydämen,

weisa :,: tostmmfta saan wahankipinä/ Ame:l :,:

v. 9.
Sulhamen tule bäc-isukons

kans'/ weffa :,: ja morfmn hala
händ' murheisans, Nmen:,:

V. 10.
' NlkK sstt'morsinnens talutta,

weisa:/. baachuonesten händ'joh>
datta, AMMI/:

v. 11.
Kaik'TmwgA tawarat tari-

tze/ weifg :,: ja morsiamtt' juur
lahjoita, Amen!/!

V^t2.
moMmens' waa-

tetta, Mift, :/:,,junr Taiwan sil-
W kcckilla, :,: '

v. 13.



v. 13.
Kuin zverelläns' on matanut',

weisa :,: ja omäxens juur' osta-
nut, Awen :,:

Sitt' kaiki Zioniu asuwaiset/wnsa :: kmn päasuet on murhen

v. 15.
Ilon sit Morsian riemastu,

weiia luin on istunitkusuul'/ :/:

v. 16.,
Kaik' ristin. KandWt palkan

ftg/ weist :: et ilosta juur juo>
puwat, Aluen :/:

v. 17.
O! Msu laina wiel' kärst-myst'! wecki:,: koff' olen murhenpäätsis taö', Amen :,:

v. i3>



v. 18.
Joudu jo joudu lEsu Fhrist,

weisa:,: ja wie minun sielun hel«
moyis/ Amen:/:

v. 19.
Peras nyt ikäwöitzen

lveisa :/: o! Sultzamen juur itku
suul, Amen :,:

V. 20. '

Wiimeisel Amen! metsämme/
weisa :,: Amen! ja Amen! HErsraisen/ Amen:,:


