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Ensimmäinen Wirst.
W. c. Ah! HENra älä wihasas lc.

walmis on yr kysymys: Mikoppt
Häistä liene? Ong' mallman sijn'
rielnastus / Cmn taiG haihm wles

ne. Ne wledän nijncuin mailmas Wlei hus
wttellan lourawas/ Eik armost mttän tifne»

2. Mutt siU' cmn miel'on ylönuet/ Alst
hengellisij halat; Sill' halut owat pyhimmät
Elk' tahdo häistä palat/ luur ilman mie>
lcn rakennust: Jos wierai joutu jostacust/
Cuin ei woi armo salat.

?. Ol's toiwotett' ett' yliMn Pyhim-
mät puhct löyttäis/ Ett' jscainen am tä-
näpän Ctmstityx ihens nanttäis; Mutt'
cuin ei ol' ntzt' tawaroit'/ Nijn puhct kW
mailman soit; Cuin juuri myllyy käl)ttais.

4 Sentähden rwwän haluinen Cuin y-°

stäwänsä Mc/ Nijn hywytten on micluis
nm/



nen/ Iheltens asian tcke Pstäwäns cansia
istumaan/ Ia hengeuM puhumaan/ Pois
turhat puhct säke. ,

5. Pr jouto-aica cummingin/ On Oäifa
Mm täyttä; Ei se ol sillä tehty sijn/ Ett'
ruall/ juomall täyttä Sek wahan/ pään
ja sydämen/. Ia panna chens häälymän:
Nain syndi itzens näyttä.

6. Mutt' HENra pclkäwäisct täs luur
Caanan häihin rienda/ Ett ihe lEsus 0-
lis läsi/ Ia muuttais weden liendä luur
armon-whnas suloisex/ Haluisien pubein he-
delmän Caick asiat parhar käändä.

7 DU' sopi esirucous Myös Nuoren Pa-
rin edest / Ia halullinen huocaus/ Ett'saa-
da HENran kädest/ Heill' onnen ia mene-
siyrm; Ei silloin buckaan häihinmenn /Cuin
wijnaa poytän wedcst.

8 Ihlnisen coco elämä On murbcn we-
dell täytett'; Itcusa hän on syndywä: Sitt'
curttus on näytett: Työn teko/ ja muu ras
situs/ W:el dengeUisis kiusaus pn usein ty«
gö käytett'.

9, Tai murben wesi rafitta/ Ia waiwan
tygö canda/lot' pyytä wijnar muutella/
Cuin HENra halun anda/ locainen sydän
huocaus/ Ia armon wijnan halaus/Cuin
näbdän armon randa

10. Te armon-wijnan haluiset/ lEsu-xen



W, tvgö rietkat; Waick' olsstt' wiel myös
suruiset: Han anda/ len te tlttkät/ Sen
mkian pidon sstlusa (" / On KM myös
jocapailasa. Si)dä'nmenn' HaneU' wiekät.
li. Se armon?wijna mgrhcsa s>n sse-

Zun elämari/ lEsurcn wercn ansiosta Tai
wijna uloslaxi/Sulttlfes Evangcliumls
Joe' ilon anda halulsts/ Tolwoxi ijalscri.

Toinen Wllss.
Hengellisten Mwain Oantzapuheista

MaallM HäA
W. c< Etkös ole ihlyis parca :c«

Ensimmäinen RsiäwA
tänne Pstäwäni/ tuttawanl! Tu«

le «nnsian vuhuman/Häistä aiwan
bmgcUW/ talwaUisist/Mielen muut-

ter lMuman.
t. Maallisisa Häifä ollan/ Pojestullan/

Clllckl sijn on mtowa; Hengemsij lMö cahs
ta halat mahta Sielu/cuin sen halun saa.

?. Enssmmälstt Häät on tajä Murhen
tiesa/ Sielun lohdutuxesa / HENlan ars

mon
(*)Sal.Curk. W< 5:6.
(") Esai. ss: 1.



mon lupauxisi/ Wirwoltufist/ lESUren
länsi oUesa.

4. KlhluMN pidon anda/ Armo canda/
Isowmsten Sydäinmeen / Sielu silloin wir«
wotttan/ Lohdutetan/ Ilor sydän ytimen.

5. Hcngellises nhdistyrcs/ MiclistMs
Ombl siclu Cuin on sylidins am
der saanut/ Eynmst laanut/ Hengen elon
Wirwolus,

6, Callit waattet lEluresa / Suloisesa/
Elämän wanhmscaus Uscos väaUe pucte«
tan/ kijnltttan/ Stzt' on sieluU ilo uus.

7. Nainöt waattet halulliset/ uscolliset
Wos päällens pukcwat: S«tt' ain lhcns
puhdlstawat/ wiruttawat; Taiwan Hai»
hm culkewat.

, 8. Tasä Wieraat Coos
tahan/ Talä Haibin culetcm/ Pbdes ha-
IMes Mlllcs/ Yhdes kiclcs lESUS mn
tunnustemn.

9 Hengen waiwaisudes aiwan/ Hala
Talwann / Wtcraall maalla culkeisans/
Tämä Morsian hcngellmen / Miclullincn,
Täällä wielil ollesans.

io. SicU' sitt Haat on julkisemmat/
Kirckahimmat/ Taiwan ilon äärisa. Sicl-
lä kirckast caickl hohta Ricmux cohta/ Emn
sinn' waan woi keritä.



»l. Siellä ilon wijnaa saadan / Uutta
luodan/ Wcsi-cruusit muutetaan Pardaax'
Wijnar/ Mydes/ Elosuudes/ Waick'
tääll' risti cannemn.

12. Ristin alla nönrytetän/ Walmiste-
tan Morsian/ Cunnian Cuningan. - Tä-
lä löt)ta huojennuxcu/ Wirwotuxcn/ Siel
täys 110 annetan.

Toinen Hstäwa.
tg.Aikens teet ett s tätä muistat/ Mur-

hen poistat / Hengelliles halusa: Matca-
miehet täällä ollan/ WihdM cuolian. Sit'
ain' tule muistutta.

14. Taiwan Haat on ihanaiset/ Ooh»
tawaiset: Sielnn-Mkä lESUS on. Wij.
sat Neilzet sisäll lassc; Tyhmät kaste Po-
jcs mennä/ uunna wuon.

15. Plka Cunnian Crnunun canda/Mliöskln aada Woiton Cruunun Morsia-
met!; Sllcki-waattet hohtawalset/ Ihanai-
set/ Taiwan Salin lstumell.

,6. Oho! sitä k»rckautta / Niemuu uut»
ta/ Cuin on Haisa Carlhan: Autuus siell
on Cutzutu,l.'e/ WMuille/ Cuin on pääsn
sinn Haminaan.

17. Näitä Häitä ikawöltä/ Päiwi/ öi-
ta Mahta joca sielmnen/ Culn on kihlatt'
lEluxelle Sulolselle/ TaiwaUisen elämän.



,8. Tule ICsu! annos woimall/ Hen-ges holmaU HenltaSun Morsicuues: Pl-
Ilin tuloo odottaman/ Halnjuman/ Eläs
wäfä ufton tics.

19. Mos slwn lESUtclle Suloiselle/
Culn on Haitn wlilmist»m / HengeUlses wirs
woituxcs/ Niemaslurcs/ Cautta cowan
Cuolcnmn.

20. SlU' Hmi oMall CuolemaUn/ Cat-
keralln/ Waaltet ost, MorsicnncU' Elämän
Wanhurstaudcn Pugun uuden/ Nackau-
dell suloiscU'.

21. Kijtos olcon lESUnlle Suloiselle/
Cutn on mna lastcns cansj/ Ajnn waiwas

nhtahasa Murhen wuaft: IESU S
zoutu tuwUnnso


