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lp urisss, painettu My.



Kay Msust ot' waari kuna'
wle, M' portion ahdas ja kaita on tie. Kuinelaman saatan ,'a Harmat onmm, tmn taita sen löyta jawaelda sun.

«^M vetolllst porrasta ra-ketan taall, waan kuolesta us-tost, la lam töiden paatl sin'Abrahamin chelman sitt men-nalsin zuur, mutt' lanaemus m-le la toMstus sWp."



V. 3.

Ei uskott' niin kaitaks' seelämän tie, kuin ijaisen kunni-
an salihin wie>, sin mennais' kufliha myös jotakin wois' eik' ja-
tetäis' totutuit' syndeja pois.

v. 4.

Tas' luotetan llhristityin
nimeen, paits' työt, ja istutanwaunuihin mailman myöt, siin
himot sitt tvetäwat, tcmmawat
pääll, paits' suitsi ja ohji tuin
lillkalla Dll'.

V. 6.

Niin ajellan lystailen gw
birins tääll', nyt sinne nyt tän-
ne ain turhuden säall', ei lihal-
ta himojans lieletäis siin, ja
luulan ett' Taiwan tiell' lulD
tan niin.



V. 6.

Ci, ei minä pelkän ei päin-
gan se wie, ei Taiwaseen ole
niin ketviä tie, sill Taiwahan
retki on kaita muist st: se mur-
hen ja ristin ja waiwan on tie.

V. ?.

Ei hypyll' ja leikill' täall'
wihollisii kaad', ei.hekumall' kun-
nian kumua saad', tas kärsitänsoditan lesuksen kans, ja kiellän
mailma pos kokonans.

Veisata» kuin: K»rits a n Hs, te n /

wiera h«t «.

v. l.

tämän Kaupungin asuwai-stt, weisa Hosianna Hallelufa,
Ennomaisest' kailk' uskowaistc,
Nmm Hosianm HallelW.



v. 2».

lesuksen lauma täs Kau-Plmgisas, weisa Hosianna :,: ja
ala nyt enä wiiwytel, Amen :,:

V. 3.

lesuksen laumast olen myös,
welsa:,: kuin työtä teen taall'wilnamäes, Amen :,:

v» ,4.

.
Nostat nyt kaikki kiittä-

män , weisa:,: sili' lesus onmun Mawan, Amen:,:
V., 5.

Nostat ja sydämesi iloit-kan, weisa :,: sit lesukstld' taiwautuden saan, Amen:,:
V. 6.

Nous ylös sielun sa sydäi
men, weisa :,: Nyt lEsus onmun hywyden, Men:,:



v. 7.

O! iloinen piiw' o! iloi'
nen mk', weisa :,: te Jumalan >
lapset iloitlat, Amen:,:

V. 8»

Ilost' myös rauke sydä-
men, weisa:,: losk' maista saan
tvähan kipinän, Amen :,:

V. 9.'
Sulhamen tule haa-joukons

kans', weisa :,: ja morsian hala
HHnd' murheisans, Amen:,:

v. 111.

Ylkä fitt' morsiamens tao
lutta, weisa :,: hää- huoneseen
hand' iohdatta, Amen:,:

V. !I.

Kaik' Taiwan tawarat ta-
ritse, weisa:,: ja morsiamell'
juur lahjoita, Amen :,:



V. 12.

lts' ylkä morsiamens'Nf/«tmjsa, .v Mr Taiwan
V. 13.

Kuin werellans' on maksa-
ostanut, Amen :,:

v. 54.,

Sitt'kMi Zionm asuwai<sec, weisa :,: kuin Msnet onmurhcn pMsist> Amen :,:

v. 15.
' Ilon sitt morsmn rima-stu, welsa:,? kuin taall' on is-tun tttu suull, Amen :,:

V. 16.

Kait' ristin Kandajat pol-tan saa, weisa :,: et ilosta iuur



O! lEsu laina wiel kärsi-
myft! weisa :,- kosr olen mur-
hen paätsis' tas', Amen .-,:

v. 18.

Joudu jo joudu lEsu
Lhrist, weisa ,- ja wie minun
sielun helmohis, Amen .-,:

v. ly.

weisa ',- o! Sulhainen juur it-
lU sUUll', AweN :,:

V. 20.

me, weisa:,:Ämen! ja Amen!
HErraisen, Amen.,:


