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Ensimmäinen.
wisust', ot' waari kunk' matkas sua

wie, sill' portti on ahdas ja kaita
on tie, kuin elämään saattaa, ja harwat on
niin, kuin taita sen löytä ja waeltaa siin'.

2. Yht' petollist' porrasta raketaan tääll',
waan kuoleesta uskosi' ja lain töiden päall'
sinn' Mrahamin helmaan sitt' mennäisiin
juur', mutt' lankeemus tulee ja kompastus
suur'.

3. Gi uskot' niin kaidaks' se elämän tie,
kuin ijäisen kunnian-salihin wie, sinn' men-
näis', kuss' liha myös jotakin wois', eik' jä-
tetäis' totutuit' syntejä pois.

4. Täss' luotetaan Kristittyin nimeen,
paits' työt', ja istutaan waunuihin mailman
myöt', siin' himot sitt' wetäwät, temmawat
päall', paits' suitsii ja ohji kuin liukaalla
jääll'.

5. Niin ajellaan, lystäillään ympäri tääll',
nyt sinne, nyt tänne, ain' turhuuden sääll',
ei lihalta himojans kieletäis siin', ja luul-
laan, ett' Taiwaan tiell' kuljetaan niin.

6. Gi, ei minä pelkään, ei päinkän se
wie, ei Taiwaaseen ole niin kewiä tie, sill'



Taiwahan retki on kaita, muist' st; se mur-
heen ja ristin ja waiwan on tie.

,

7. Ei hypyll' ja leikill' tääll' wihollisii
kaad', ei hekumall' kunnian kruunua saad',
täss' kärsitään, soditaan lEsuksen kanss',
ja kieltään mailma pois kokonans.

Toinen.
W. k. Karitsan Häitten wierahat j. n. e.

He, tämän Kaupungin asuwaiset, weisaa
Hosianna, Halleluja, Erinomaisesi'kaikk' uskowaistt, Amen Hosianna! Halle-luja!

2. lEsuksen lauma tass' Kaupungissas,
weisaa Hosianna :,: ja ala nyt ena wiiwyt-
tel', Amen :,:

3. lEsuksen laumasi' olen myös; wei-saa :,: kuin työtä teen tääll' wiinamäess',
Amen:,:

4. Roskaat nyt kaikki kiittämään; wei-saa :,: sill' lEsus on mun ystawän, Amen :,:

5. Roskaat ja shdämmest' iloitkaat; wei-saa :,: sitt' lEsukselt' kaikk' autuuden saamm',
Amen:,:

6. Nous ylös sielun ja sydämmen; wei-saa :,: nyt lEsus on MUN hywyyten, Amen:,:
7. D! iloinen paiw', o! iloinen aik'; wei-saa :,: te Jumalan lapset iloitkaat, Amen:,:
8. Ilost' myösraukee sydämmen; wei-saa :,: kosk' maistaa saan wähan kipinän,

Amen:,:



9. Sulhainen tulee haä-joukkons kanss';
weisaa :,: ja morsian halaa hant' murheis-sans, Amen :,:

19. Ylkä sitt' morsiantans taluttaa; wei-saa :,: häa-huoneeseen hant' johdattaa, A-
men:,:

11. Kaikk' Taiwaan tawarat' taritsee;
weisaa :,: ja morsiamell' juur' lahjoita, A-
men:,:

12. Its' ylkä morsiamens' waatettaa; wei-saa :,: juur'Taiwaan silkill' kalliilla, Amen:,:
13. Kuin werellans' on maksanut; wei-saa :,: ja omaksens juur' ostanut, Amen :,:

14, Sitt' kaikki Zionin asuwaiset; wei-saa :,: kuin paasneet on murheen paatsist',
Amen:,:

15. Iloon sitt' morsian riemastuu; wei-saa :,: kuin taall' on istun' itku suull', A-
men:,:

16. Kaikt" ristin kantajat palkan saa;
weisaa :,: ett' ilosta juur' juopuwat, Amen:,:

17. O! IGsu lainaa wiel' kärsimyst'!
weisaa :,: koska olen murheen Päätsiss' tass',
Amen:,:

18. Joudu jo joudu lEsu Krist'; wei-saa:,: ja wie minun sielun helmohis, Amen:,:
19. Sinua nyt MwöitstN juur'; weisaa:,:

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

20. Wmneiseks' Amen! weisaamme; wei-saa :,: Amen! ja Amen! Herraisen, Amen:,:


