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v. 1.

Aäy wisust

ot' waari kung'

mattans sun wie, sill' potti
on ahdas ja kaita on ne. Kuin
elämän saatta ja harwar on

sen

niin, kuin

waelda

sun.

löytä ja

v. 2.

Mt' petollist porrasta raketan tääll', waan kuolesta uskosi, <a lain töiden paall sim
Abrahamin helman sitt
naisin juur, muct' langemus lw
le m tomdastus suur.

V

3.

Ei uskott' niin kaitap se
elämän tie, kuin ijaisen lunni<
mennäis' kus'
an salihin wie,
liha myös jotakin wois' eik' jätetäis' totutuir' syndeja pois.

sm

V.

4.

Taj" luotetan Lhristityin
nimeen, paitz' työt, ja istutan
waunmhin mailman myöt, sim

himot sitt weläwät, temmawat
paall, paitz' suitzi ja ohji kuin
liukalla jääll'.

v. F.

Niin ajellcm lystäilän ym-

bärins taäll', nyt sinne nyr tänne am turhuden sääll', ei lihalda himojans kieletais sun, ja
luulan ett' Taiwaw tiell' tuljetan niin.

v. s.

Ei, ei lninH pelkän ei paingan
wie, ei Taiwaseen ole
niin kewia tie, sill Taiwahan

se

retki on laita muist se: se murs
hen ja ristin ja waiwan on tie.
v.

7.

Ei hypyll' ja leikill' täätl'

wihollisii kaad', ei hekumall' kunnian krunua saad', täs kärsitän

soditan lesuxen

kans, ja kiellän

mailma pois lokonans.

Weisatan kuin: Karitzan Häiten
wierahat?e,

lv.

1..

tämZn Kaupungin asuwais

set, weisa Hosianna Halleluja,

Erinomaisest' kaikk' uskowaiset,
Amen Hosianna HallelW.

V.

2.

lesuxen lauma täs Kau-

pungisas, weisa Hosianna :,: ja
älci nyt enä wiiwytel,Ämen :^:
V.,

3,

lesuxen laumast olen mM
weisa :,: kuin työtä teen tM'
wiinamäes, Amen:,:

Noskat

nyt

kaikki' kiittä-

män, weisa :,: sill' lEsus on
mun ystäwän, Amen :,:
V.

S.

Nostat ja sydämesi iloita

tan,weisa:,:sttlesuxeld'lM'
autuden saan, Amen:,:
v,

e.

Nous ylös sielun ja sydä-

men weisa :,: Nyt lEsus on
mun hywydel!/ Amen:,:
,

v.

7.

O! iloinen päiw' o! iloinen att', weisa :,: te Jumalan
lapset iloitkat, Amen:,:
v.

Ilost'

men wcisa
,

wähan

8.

myös rauke sydä-

kosk' maista

:,:

kipinän, Amen:,:
V.

saan

9.

Suihainen tule
kans'/ weisa ja morsian hola
hand' murheisans, Amen :,:
:,:

V.

10.

Mä sitt' morsiamens talutta, weisa
hää-huonesten
johdatta/
Amen
hand'
:,:

:,:

lv.

11.

Kait'Taiwan tawarat ta.

ritze, weisa :,: ja morsiamell'
juur lahjoita, Amm:,:

12.

V.

tvaaItz' ylkä morsiamens'
juur Taiwan
tetta, weisa,
silkill' tallilla, Amen:,:
:,:

V.
-

11.

Kuin werelläns' on maxa-

ja
ostanut, Amen:,:
nut,

weisa

:,:

V.

Sitt' kaikki

omaxens juur'

14.

Zionin asuwcck

set', weisa :,: kuin pääsnet on
murhen päatsist, Amen:,:
V.

15.

Ilon sitt morsian riema-

kuin taäll' on istun -itku suull', Amen

stu, weisa

:,:

V.

16.

Kaik' ristin Kandajat palkan saa, weisa ,- et ilosta juur
luopumat, Amen

?

v.

1?.

O! Mu laina wiel kärsimyst! wcisa kosk' olen mur,:

hen paatsis' tas/
V.

Amen

18.

Joudu io joudu lEsu
Lhrist weisa > <a wie minun

sielun helmohis, Amen?
v. i.9.

Peräs nyt ikäwöitzen juur,
weisa ?o! Sulhainen juur id

lu suull', Amen

,:

v. 20.

Wiimeisex Amsn!

Nie,weisa? Amen! ja Amen!

HErraifen, Amen

?

