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o. I.

3Väy wisust ot' wäart kung' matkays
sun wie, sill' porti on ahdas ja kaita on
tie. Kuin elämän saatta ja harwat on
niin, kuin taita sen löyta ja waelda siin.

V. 2.

Mt' petollist porrasta raketan tääll',
waan kuolesta ustost ja lain töiden
pääll sin' Abrahamin helman sitt mennäi-
sin juur mutt' langemus tule ja kombastussuur.

v. 3.
Ei ustott' niin kaitax' se elämän tie

kuin ijäisen kunnian salihin wie, sitt men-
näis' kus' liha myös jotakin lvois' eik jä-
tetäis' totutuit syndejä pois.

v. 4.



v. 4.
Täs luotetan Christityin nimeen, paitz'

työt', ja istutan waunuihin mailman myöt,
siin himot sitt wetawät, temmawat päall,
paitz' suitzi ja ohii kuin tiukalla jaäll.

v. 5.
Niin ajellan lystäilan ymbarins taäll,

nyt sinne nyt tänne ain turhuden sääll,
ei lihalda himojans kieletais siin, ja luu-
lan ett' Taiwan tiell kuljetan niin.

v. 6.
Ei, ei minä pelkän ei päingan se wie,

ei Taiwaseen ole niin kewiä tie, sillTaiwa-
han retki on kaita muist se: se murhen ja
ristin ja waiwan on tie,

v. 7.
Ei hypyll' ja leikill' taäll wihollisii

kaad, ei hekumall kunnian krunua saad',
täs karsitan soditan, lEsuxen kans, ja
kieltan mailma pois kokonans.

Weisa«



Welsatan kuin: Raritzan Hälten
wierahat lc.

p. I.

tämän Kaupungin asuwaiset, weisa
Hosianna Halleluja, Erinomaisesi' kaitt'
ustowaiset, Amen Hosianna Halleluja.

v. s.
lEsuren lauma tas Kaupungisas,

weisa Hosianna :,: ja ala nyt ena wiiwy-
tel', Amen l,:

v. 3.
lEsuxen laumasi olen myös weisa :,:

kuin tyata teen taall wiinamaes, Amen:,:
h. 4.

Nostat nyt kaikki kiittämän, weisa :,:

M' lEsus on mun ystäwän, Amen :,:

v. 5.
Nostat ja sydämesi iloitkan, weisa :,:

sit lEsuxeld' kaiff autuden saan Amen :,:

v. 6.



v. 6.

Nous ylös sielun ja sydämen, weisa
:,: Nyt lEsus on mun hywyden Amen :,:

v. 7.
O! iloinen päiw' o! iloinen aik', wei-

sa :,: te Jumalan lapset iloitkat, Amen :,:

v. 8.

Ilost myös rauke sydämen, weisa :,:

kost maista saan wähan kipinän, Amen:,;

v. 9.

Sulhainen tule hää-joukons kans',
weisa:,: ja morsian hala hand' murheisans,
Amen :,:

Ylkä sitt' morsiamens talutta, weisa:,:
haa-huoneseen händ' johdatta, Amen :,:

v. n.

Kaik' Taiwan tawarat taritze, weisa
:>: ja morsiamell' juur lahjoita, Amen :,:

v. 12.



V. 12.

Itz' ylkä morsiamens' waatetta, weisa,
:,: juur Taiwan silkill' tallilla, Amen :,:

v. 13.
Kuin werellans' on maxanut, weisa

-.,: ja juur' ostanut, Amen:,:
v. 14.

Sitt' kaikki Zionin asuwaistr weisa
:,: kuin pääsnet on murhen päatsist, Amen:,:

v. 15.
Iloon sitt morsian riemastu, weisa :,:

kuin täall' on istun itku suull', Amen :,:

v. 16.
Kaik' ristin Kandajat palkan saa, wei-

sa :,: et ilosta juur juopuwat, Amen:,:
v. 17.

O! lEsu laina wiel karsimyst! weisa
:,: kost olen murhen päatsis' täs', Amen :,:

v. 18.
Joudu jo joudu lEsu Christ, weisa

:,: ja wie minun sielun helmohis, Amen:,:
v. '9.



v. 19.
Peräs nyt ikäwöitzen juur, weisa :,:

o! Sulhainen juur itku suull', Amen :,:

V. 29.

Wiimeisex Amen! weisamme, weisa :,:

Amen! ja Amen! HErraisen, Amen :,:


