
Ehristillinen ja sydännmllinen

Häitten Onnen-Toiwotus,
Wesllahden Pitäjäsä ja Anian Rusthollisa,

Sille
Hywin Oppineelle ja hywin Kunnioitet.

tawalle Marian Kirkon Seurakunnan halul-
liselle Opettajalle Herralle Apulaiselle

Hcrr Jacob Mcmmnderille
Yljälle;

Niin myös
Sille

HMM Kumnasukmselle ja ChnstWsM a»
muilla Lahjoitetulle ja Kaunistetulle Netzyelle

Neitzp
Maria Catharina Sjöstttille

Morsiamelle;
longa heidän sydälwnellisen Ilo -ja Hää-Wi-wansä suokoon ja antakoon Jumala ja tapahtua, yh-
dellä siunatulla, onnellisella ja autuallisella hetkellä; Nii»
että he HERralle Kunnian, Itzellensa autuuden, Omaifil«lensa hywan' mieleri ja ilo sanoman, ja lähimmäisel-lensä ylösrakennuren, siinä syhäsä rattaw

desa silloin adesasiuisiwat.
Ehlistillisesa rakkaudesa ja paljo - punttuwaisesti kokoonpano

du, phdeldä mailmafa maatelewaiselda Iä«
senelda R. P.

TURUSA,
Prandänp Wuona, 1785,



Weif. kuin, lEsus minun ilon auttlU!i, :c.

I. v.
kuing monda tuhat kertaa, Häit
on pidett' mmlmasa; Mutt' ei

kufaan niiden wertaa, Kuin ol' kal>
des paikasa; Enstx Kaanaas köyhä-
sakin, Toisex wielä Golgatastin lE-sus ilmas tmwaan all', Häät pit' ko-
to mailnmll'.

2. Hän ol' häisä kaikkein paras,
Suurin wiems lahjoinens, Sydäm-
mestä aiwan rakas, Händä chiwäi-
sillms; O! px YM iloisembi, Sielun
sulha suloisembi, Tuhannista kaune-
hin, Neitzeen esikoinenkin.

3. Pyhä, puhdas, hpwänsuowa,U-
stowaisten puhemies, Isän olemuxentuwa, Omains häisä tarpeet ties;
Teki heitä riktahixi, lumalasa tpty-

wi-



wixi; Itz on moka juomakin; Au-
tuas katzo maistaakin.

4. Ab, o, MW onnellista, Sm-
nattuu stt' Morsicmda, lotw yhtä
otollista, IEM HERma torteinda,
Pyytä halat itzellensä, Ne hän tosin
mielellänsä, Tahtoo yhteen toimitta,
Jotta händä rakasta.

5. Kihlates jo puhemiehex, Tulee
wihil wiemähan, Kanstl häihin ylim-
mäisex, Lähtee lEsus menemään,
Kolmannen kahden waihell', Tahtoo
hywää suoda warjell', Sielun rullmiin
puolesta, Autta kaitist' waaroista.

6, Ksst' hän Måns molemmille
Annoi, kaikkein kailimmat, Adamisa
kadonneille, Ei lopzzn taiwaas suurem-
bat, Lahjaa mettä, Teh-
des mckauden töitä, lEfts Mkallis
tott', Pani Vcrens hengcns roht.

7> Silloin kost'Hän toistu kerran,
Meni häihin lutzmmt, RMaudest,
lEfus HE3tmn, Oli siellä suuttu-
mat; Wen vltan tcnVcm alla, Kyllä
kowall' Golgatalla; O haäöäiwä pi-
miä! Mcrstand' nnnt' mm ilnä?

):(2 8. Sy-



8. Systä mahdoi Mä pitkät, M-
mät häät 01l hänelle, Koff 01l plkäm
ulos määrät, Häihin häpiä paikalle,
losa herkkuin edest totta, Pilka sa-Mst spljist kohta, Nalmistettin jul-
mimmast, Etik, sappi katkemst.

9. Jota ei hän tahton juoda,Mut-
ta metdän tähteme, 101 l meiil tah-doi hpwää suoda, Jotta täällä häi-
säme, Wärm kaptäm armolahjans,
Se on monel asianans, Ett häis ar-
woonotetais,Ehk ei taiwaas tunnetais.

io. Jotka siellä murhamichin, Pyö-
rim HM häijpsti, Niin ett' tapom senkuin meihin, Suostu aiwan rakkaa-
sti; O! px kowa morsian sinä! Paljo
marot, ia myös minä Mäll,kihlate-sans meit',Niin ett' hengensäkkin heitt.

ii. Hajotetuill' käsill huusi, Mor-
sicmda tpwnsä, Palaja jo sulamiti!Sill sun tähtespäänänsä,Häpiäpai-
kall' häitä pidin, Kuk'ol'silloin sinualikin? Enaöst ma kautt' rakkauden,
Ollu sinull' armoinen?

12. Joka olin kmMa kaunein, Tu-
hannitten keskellä; 3Vaan tääll' hait-



ten ajaa!!' haWn, Olin kaikkein fil-mille, Ett mä häwWMi lMwoi,
SM täynnä pilkka sanoi, Näistä tu-
lin todesti, Morsiamelle oudon.

13. Näimpä muuttui ihaningin, M-kä monen kestellä, lEsus waNa,pu-
nmnengin:Olex morsian berellä? Jymi-
se taho pmbänlles! Mika tie on häi-
hin mennes? Saakkos istu oikmll?
Eli huuta wasemmall'?

14. Ei sitt' enä tyhmäin huudost',
Huolita hää wiemsten, Ylkä Kuyin-,
aas wasta Mldost', Kowin käy bcill'
Mtehen; Sydän kylmää joffähtaäpi,
Ett' pois ehtoolliseldMpi, Tulee ulos-
suljetux, Palweljolda sidotux.

15. Ah, O! älä pnsiä plpiä, Ole
Tytär Monin! Pyydä wälttää kcmtee
wilpiä! Tille tykön armcmmn! Kph-
kyläism wuoren rakoon, Sielu lM-awhini pakoon! Näin sua Mä kor-
kia, Kutzu Poika Jumala.

-16. Ah! tee siis jo M'sekmma,
Kaikkein wähimmärMn, Tälle YUll',
Kuin sua kruuna, Tabtoo taiwaase-
hengin, lEsus häibins M' wiedä,

):(3 Ku-



Katzo kuul' se tiedä! Lmt min et-
täs O!sit Morsian IEsuMN.

17/ Mlle lEfus cmnons lainaa,
HHndä häihin pyytellä, Jotta rukoi-
lewat mm, Dmmartawät syleillä, U-
ston käsiwarsill' Nyöstin, Hengellisest
itze työstin, Halmlewat FEsusta,
Häitten wierast suminda.

18. Äe händ' parhain rawitzewat,
lEsust, weljens Mrens, Jotka oi-
kein walmftawat, B!tä Morsian sy-
dämmens, Hänell' häihin tullaxensa,
Mieluisesi' siel' ollaxeM; Tmwaan
esimaku tans/Hall'onmpötantullesans.

19. Oho tallist' Näisä
bäisa sjelullen, Syö ja juopl totisi-
sta, H'eMft HERran lEsuxck, Jo-
ka andaa Me näitä, Sill kuinhm-
ges pitää häitä, Mäns kansa kml-
mhm, Kuin on lahjoist rikkahin.

20. He M HENrcm keffellenfä,
Saawat kaMans kolmanner, Awu-
xensa itzellensä, Koko elinajaarcns,
Zoka tllnnon hemttääpi, Ia sitt' sie-
lun wedättäpi, Ilkäns perään etzi«
maan, Maasta p!ös nendämään.

21. HER-



21. HERm Pyhä Mielellänsä Pa-
nee heille palweliar/ Rapbaelin En-
gelmst, Awio sMp!l'wartM/ Jota
poies kartottaapi, Julman koiran atz-distaapi, AModcuxen tatehm, Pari-
skunnan pertclen.

22. Mutta näWät wahwat wartiat,
Taiwaan pyhät Scmgarit, He teit'
aina wartioikkaat, Elimikan molem-
bit', Josta ilo kaikilleMn, Suluil' että
wiermlckkin, Kliuluis aina teista t-M',
Kuin te kuljett HERmn tie!!'/

23. Siel on rakkain sielun Ma,
Kantein kaunein tuhcmmst, Jok' ei
morsiandcms hMa, HERra
lEsu Lhrist; PapillisellpUMllansa,
Ansioll hurffaudellansa, Puetti nain
spndisen, Muut mun iplln wmwaisen.

24. Katzos Knillg' Hän mMaapi,
lEsus Morsiandansa, Häittms sa-
liin johdattaapi, Ne kuin elinaikansa,
Häitten waatteit mielellänsä, Uskoo
pyytää itzetlensi, Sen kautt pitoin
mennäxens, Mnäs rinnall ollarens.

25. Räin tott niiden tebdä pitää,
Jotta siullaust tahcowat, At he ph-

des



des mieles pyptaa Rukoill, kosta aiko-
mat Mennä säätyyn pyhään ajaas,
Elämähän täsa majas; Tott sitt lE-sust tarwitaan, Jos maan autuax
aiwotaan.

26. Autuaat rikkaat Zumalasa O-
wat, köyhät hengesil, Perind jalo tm-
wcchasa, Ömbi ijät yhdesa; Nautti taäll
jo ajaasalin, Huomen lahjat tunno-
Mn, UWll Morsiall
Niill kuin uffos löydetään.

27. Kosta Mä lEsus tulee, Mor-
siand hiähins noutamaan, Kaikki sen
10 ennen kuulee, Wiemitakin waadi-
taan, Ah siis Morsian walmist i-
tzes! Mies ja waimo hpwin tietes!

M makaa! herMOleks
Pihin mmiii.


