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Kcooitus-ja 110-Wcisu
Matkustaisa Karihan Haihiin

Ilm. k. iy. v. 7.
Halleluja! Iloitkamme jariemuitkamme, ja

andakamme kunnia Hänelle! sillä Karihan
häät owat tullet.

Tekot. 8. v. Zy.

Ia hän meni iloiten tietänsä Myöden.
Hebr. 4. v. 1

O! ettei kengän Meistä 'takaperin jäist!
I'lm. k. 16. b. 15'

Autuas an se joka walwoo jakätkee maat-
iensä, ettei hän alasti käwisi, ja tttti hänM
häfiätänsä nähtäisi.

Turusa Prändätty Wuonnä i7Zs«



Enstmmäinett.
Weisatan luin Ruotzalainengltt

lesu lehowa jag söker och ijlar 2t. («)

v. i.

lehowa mä etzin ja riennän, Sun
H, kansas yxinäns yhdisty Ml, Pääst

minun kaikist jois turwa wiel lienne,
Tee minun wijnapuun oxaxeswiel, An minun
ftlkiäst mun pahuttan oppi, Ota pois tieldä
mik' estex on sull, Te minun waiwan pääl
wihdoin nyt loppu, Sytytä sydändä pala-
wax mull.

v. 2.

Kiinit mun käteni sun johdatuxes, An
Hengen woima mun tutapi nijn,Hallitz Mun
sydämen ja ajatuxen, Pidä itz horjumasi lap,
sestas kijn, aut kadotaisin ett woitaisin kerran,
Opeta Uffoman sydämesi wiel, Kaick epäu-
skon poisota o Herran, Ota pois kaick kuin
on leponi tiel.

(") SionS Ssnger N:o 41.



O ett mä tundisiin weres nyt woiman,
O ettmä pidäisin sanastas kiin,O ett märistls ain
turwaisin hoimeen, Mutt ach kuing woima-
toin olen mäsiin, lesu kuins tahdon mull
annoit ann toimen, Wuodata sieluhun lohdu-
tust tääl, Aut ett sua sydämesi palwella wo,-
nen, warusta rindani woimallas wiel.

v. 4.

Kuule o lesu mun surkian äänen, wch-
wist mun horjuma toiwoni myös,Etzio Pai-
menen lambangin jäänen, Herät o yljän mua
oikein ylös, Istut mun tietön juur sydämen
pohjaan, Etten waan ulkopäin omaxes näy,
Ota pois srjnn' myös pelwon ja waiwan,
Osot ett tähtes mull autuast Käy.

v. 5-

Icsu kosts minua wirwotat kerran? katzo
kuing syndini laki mun syö, Koff saan mä
kuulla sun Herran? Tule ja lo-
peta syngia yö, Rackahin Zcsu ah armahda
wiela, älä nyt mä M kaswojas mu!d, Su-
loisin rickaus waiwaislll täällä, An minull
armon nyt Kyllittä suld.

v. 6.

lesu mäti dän etts walpette lieimet, Nr,

Mahda surkian sieluni Ml, AchzMs mun
):(2 asi-



asian nyt lopulle wlennet, Ei tul se ennen
Myös hywäxi tääl, Kerran sä sanoit kuin1101 l mä löydän, Armahdan kansaa ei leipä
01l heill, lesu se mahta sull'sydämell käydä,Ett minun sielun on puuwxen teill.

v. 7.
Sill wälill tahdojstt auttaja kallis, Sanal-las wirwotta sielun täs työs, Se joka ang

sill ombi myös aldis, Kuins olet luwan senpidät sä myös, Huudan sun jälkes waiks itzesmyys_ kätket, Jos Kanancangii waimosuldsai, Niin saan myös minä suld katotull het-kell, Edests makan siis wimeisen ast!
Toinen.

M. l. Närste lesti lest, Kare «. ('y

v, i.

Vffsickain )esu lesu rakas, Sä Jumalan
Karitza, annoit itzcs lapetta, Sinull

Minä itzcn annan, sinä yljän paras Sill
Mä Jumalan edes olen k.hlatt morsiamcs,
Aut aut et sinus pysy mahdan Autuas au-
tuas autuas un, Autuas autuas autuas on.
Se joka häihin ja Ehtollisel! Karistan Kut-
suttu on, Se joka häihin ja Ehtollisell Ka-
rihan kutzuttu on.

v. 2.

Sotimaan mua lesn autta, Että hädäs
mur-



murhesa, ja myös itze kuollosa, woittan si-
nun kuollos kautta, Rackaudes mua hoitta,
että ustollisudes se on murhen yrinäs, Kuing,
kuing ma kauttas kaicki woittan Autuas au-
tuas autuas on n.

v. 3»

Alä lampun sammu salli, Elckä öIjYY
puuctua uston :valo minusa, Kaswat aina
ann, ja mallit, Anna lampun kirckast paista,
Walwois murhen myöstin sumu-sa ain, ain, Sätens ilmoitta ja loista. Au-
tuas autuas autuas on.

V. 4-

Äl' mua nucku an mun Herran, Hiitau-
den mnrckyn kaut, Henges woimall minua
aut; Etts mua walpell löydät Kerran, autt
ett rukoures halau, Eng?lis koff huutane,
kaikil suurii pienille, Jo, jo nyt ylckän tult
alas, Autuas autuas autuas on tc. '

v. <?.

Aut ettivastas iloll riennän, Kostas tulet
kunnias,, W.e>näw minua helmchas, Tykö-
näs mun koron lienne, uudist minua
täällä, Etttä h.iisäs ijäiscst, Istäwäis kanS,
iloisesi, kans fantzas olla saisi» minä, Autu-
as autuas autuas on:,: Se joka yäihm ja
Ehiulllsell Karien kutzuttu on:/:.

Kol-



Kolmas.

W. k. Up Guds bam °ch er nu glader 3c.

v. 1.

te Jumalan lapset, kuulkaat :,?

luudan Ruhtinan äänd, teidän Kunin-
g(,n tule pian wiemään :,: Morsiand

kotia, Vabel sä mahdat hämmästyä ja sun
häpiäs ilmestyä, Ia sun syndis tiettäwax
loill on Jumala wihoitet. Halleluja :,: I-
loitkat hurffat te saatte pian, Zioniin tulla
ilolla teittä riendäkät. lesus :,: Zesus:,: on
kuin teittä wiepi.

v. 2.

En me saa nyt olla äänet Ann meitäm:,:
äänem korgotta An meit kunjoitta meidän
ylkääm, kuin mcit :,:osti ja lunasti An mei-
dän kijtost weisat hänell sekä sydämet suul
ja kielell hän on ansain kunnian, kuin pääst
siteist mailman, Halleluja :,: Iloitkat hur-
stat te tc.

v. 3.
Walkia ja punainen ja niu walittu, on

meidän:,: Suloisin ystäwäm. Mitä Ada-
mis oli kadutettu, Taitta :,: syndy elämän,
Isän Jumalan wihan edes on hänen ruu-
mins hikoillut werest, O!puhdas Jumalan Ka-

ritza,



titza, kuin tapettin Ristin puusa Halleluja :,:

Iloitkat hurstat te lc.

v. 4'
Nyt saa pian yljäldäns peri, Walkial

waattet :,: lesuxen Morsian, Kuin Hän an-
saitz kautt pyhän werenS, Myöskin :,: Kruu-
nun Kunnian, kaupungin uuden hän itze tah-
to tehdä, sinnehän Morsiamens aiki wiedä
walkcun' Korkeun' kunnian, Hän on hänell
walmistan Halleluja :,: Iloitkat siis te Ju-
malan lapset, Teidän Kuningan tule pian,
Ylös te wiisat seisotat walpan, malmit lam-
put :,: lesus tule.

Neljäs.

Weisatan omalla nuotiltansa»
v. i.

hän haluspata,mäsränpää-
hän kotihin, Juuri niin Myös minä
hatan, Uuteen Jerusalemin, Sijhen

oikian Isän maahan, Johon läx wapahta-
jan, Ettän kerran pääsen rauhan, näistä si-
teist kuoleman.

v. 2»

Warttia kuina kulu aicka? kostas minun
kellon lpö? Saang' mä iloit siltä paicka, et-

tä



tä pian kulu yö? monex päiwän ei t'<lt tai-
da, Kuiteng tahto Jumalan, lesus Mä
wälill laitta, Kruunu häihin larW.i.

v. Z.

lesu sä knin astun olet, Näkywäisist tai-waseen, Sinä wimeis päiwän tulet, Kuin
on sanott' pilwisä, lesu älä wijwykauwan,
anna matkan joutua, Seuraas minä halaanaiwan, Kaupungisa uudesa.


