
Hywästi finnaktusn k7l:'meeni
Sydämellinen, nZyrä ja vNker«

tamln Häitten
Onnen Jomotus,
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Sille
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Friederica Grönhagemlle
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Costa he corkiast ,j'a Hywm Cnnnisitiltawam
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fäffyns Scurakunnan, lAmelMa sitein ar,doiw«t

wKhVista, VitMä? «a SalMltun
sinä TammiiUlisa Wus«n>

cuin firjoftcltln 1?7<3.
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W. c. ISsu mmunllon autuun.

i. v.

häihin mmnv/Cuin
hän sinne cutzuttln/ sen m« os
lcm kyllZtlenny/lonW Johan-
,ies ilmotttl'/ Mutta mitä teh»

dä mabdam/ cuin me hckhm cuhuta-
han/ Mcnnä ett olla pois? Ufto käsiltäsen wois,

H. v
Ustswntnen tthdä caicki tahts Il-

man fynnzbä; sitä wasten lEfts ratki/
sanopi mnös wilpitä/ roscas wicrgx cm
huttolet/ men nm sinne/ ettes cuolet
haisä sinun sielms Jos se on uscos oi-
kias.

Mntts



3. V.
Mutta että mmlm' eaikl synnin

himos palapi/ sentähden sijs ombl rat<
kl lyy kyll uscowaistlla p liät/ja sstt ja-
noo tule: olcx häihin culM Cuulc/ al'
sicl holho ruumistas/ pyydä rucoiU lE-
sust^s. v.

Nain y 3 oikla hmtten Harstast sydammestllnsä/ husca fmwlEsu ra<
cas / armost ricas päännnsä! Siuna tncä
pMcunda/ suo heili onnceaiwnlllsta uscoo
tolwoo ractuutt / sielun wolma wnlpuutt!

5. V.
Sillä tosin hlNwols haisä ja muis

wieras pldoisi, mttuudtmme Mois ncksä
ollan pyhis hckuisa/ mutta ylönpaldi-
sudes/ juopumudcs irstaisudes/ cuin el so-
wi ensingän/ ChristltyAe ftmmengan.

6. v.
Kyllä moni ihmisenä mene häihin

räyhämän /pitä ihens ChrMtynä/ wp»
synnis ryßömän/ nuncuin siea cotivtu«
le/ autuox mlewansa luule > waick on
whka pIW nijn/ cuin px coW rasdos
khn.

7. V.
Mutta aMIkM perän ett/ st ilo

huwitus kerran tule earwaax erän: ijäA
A« «cu



itku walltus. Ci st ilo Jumalalle kel-
pa/ mutta satanalle. lEsus ulss sul-
jeM Sielu parka surmatan.

8. v.
Sydämen se Jumalasta estä ru-

couxen lnyös HENrM Hengi totisesta
ajttan pois/ itzetyös murhMexe saateta-»
han /kirous siaan tuotetchan / heidZn h<lit«
ltens Hecuma/ onnetsin en olewa.

v
Nyt lä aiatcl! la ftns taidat tai-

la tawalla: eiköst lupa ole jglo / Iloit
häitten ajalla/ tehdä ltzens iloisesi/ mail-
man lasten elwMxi/ caikes lunnialisus
des cuin siel taita ol' edes.

10. v.
Oikia Chrtsiitt/ joll on ufcs ei se

muitten tähden häis rastens ties
tens rico/ waan hält pysy HErran teis
surull cclho hulluin Noo/ ettei ol'
HERran pcleo/ sentan istu alMms/
putzelept wert«ns cans.

ii. v«
Ei hän unohd lkänänsä / Oma wls

heljaisyttäns surcuttele mlelesansä/ heidän
suutta tybmyttans Cuinga ne cuin pl«
dois höisä lumalatoln helwetisä Dus-
mtttuin catts ulwo siel/ Cuin jolt hyps
piiis häist tM.



l». v.
Ah cuin täHZ harwois Mä IC<sus löytä omaisi ystawit ja weljänsa /

jotca hälle sspisl Hitlf Gisarixi maasa
olisit/ Culn Timaasa wierat rauhan te-
Wt/lotca lEsust etzlwät.

1;. v.
O'Sä häihin menewäinen corkia

wierasoikm!lEsu raws! etziwäinen can»sns sitviöit wleraita/ ah! tot' siel on öi«
kia Caana cusa sielu lEsust hala/ häis
ja ealkls paicoisa pyytä lEsust seurata»

14. v.
Ah! cus löyty ylkä morsian pyhäsi

mielest molelnat harwgt toinengsn on
tosian heistä henges pMwat/pyhä rnc,
kauden tuli ei el kydö ylös suun josa
caanK caunis se lEsus tulis sydämeen.

15. v.
Ehkä luonnon ftwelinisus/ ja se luo"

non ractaus, muutamin on tawMsus
kessenäns ol' sowmnos/ mutt ei autuus
sijn wiel seiso/ ett se ulconainen peso/on
heill puhcis käytöxis/ lijnz ft waan aut-
ta sijs.

iH. v.
Mutt sijn hmgellises rauhas Ju-

mal catki cuhun on / että awio! pari
A z mah-



mahdais hake hengen elannon se wast
ktlpa Jumalalle lEfuxell ja uscowMe
fitl ei luonnon cunniasa ole sielnU au<
luutta.

17 Vi
Cusa olkia hengen tuli sicl on rae-

tausCaanaeans; sinne lEsus häihin tuli/
autuas hänen muistosans witlä nyckln
täällä pitä/ hancld ei sitt puutl, mitän /

hälsäns eitä elosans/ ICsus autta siunacans.
'B. v.

lols ei pyhä rackaus ole ei siell
lumalittokan/ joc ei sijhen Ml/ tule eisen awio Mocan lumalasa aliet o-
le/ ei myös tmwan Caanan tule. nijl sn
kylmä elämä loill ei uutt ol' sydandä.

i?. v.
Ah culng paljo paremmari nähdän

yxi pacana mondn serta jalommaxi/ ett
heist taitan cuin he toinen toisens
can§a/ awio rackaudesansa/ EMuonnon
sowinnos: Ehristit tus on snosios?

20. V
Isca sanan Sacramentein kassell

olet walkent/ nijden pyhäin Elementein
taiwallista tirckaut: synnin pimeydes häi-
tä pidät/ et cuul' näe näitä lEsuxen
hää hercuja/ Cuin hän sinull tarjoa-

-20.



25. v.
Tutkistele wisust wlels/ P!ka mor«

sian ettäs hVwäll cunnoll taäNä
eoetteltt saätyas/ Jos sä olet otollinen
pyhään hälyyn mahdollinen/ cunniali luo-
zallös Autuudesi siclulles.

22. V.
Sillä Ewangeliumjsa M ja myös

morsian neuwqtahan tottwcsa/ että tesen corkian/ Pydät hskhin tnlcmadan
lEsuft foca lupanahan/ walmis eöy-
räll steltllle/ wastaa ett me tulemme.

23 v.
Catzo minä seison owes O' jos jo»

eu cullesse»/, tumga sizäU spdälnches tu-
len siel hais ylkä mor-
sian totta/ joca hänen h.nhms otta/ ylön-
catzo catoman mailmun turhan tawa-
ran.

24 v.
Se cnm Wne siunausta tahto awia

saadysä hänen pitä haluisesta seurat lE-
susi haiunsa/ neljä puhdastneiynt totta,
pittl sijna olla cohta/jotta lEsust häi-
hinsä/ luhu wierax tykönsä. .

15. v.
Ensimmnen neihy ombi HENran

pelko rackaus/ fille sisarcpi sopi oikia us-
A4 co



eo elo uns/ ja sitt rucous se harras/ häis
o» Ms kappa paras/ Ws mun' olis Mi«
Ma yljäll/ morsiall/ wierailla.

26. v
Ei sittlEsas keneldäkan

hän ain heidän kestelliinsa sn-
nois/ Mitä nimeeni anotte/ nijn annan
teille stt' te ero huku tielle/ jos waan
yhdest mielestä olet pyhast hengestä.

27. v
Cuule jos snld kysytmstn/ mitä par-

hain tarwltais ruumin elox etzitälsin /
toM sopls wnstatas raha/, raha/
hen autta/ waicka monda tyll sen caut-
ta jomu Pt itcuhun rlckaan miehen ki-
tnhun.

28. v.
Nijn on asia aiwan tofi nainein

awisssastyn cantza/ Että rucous/ rnco«
Min siihen harras tarwltais / jos se
oikcln onnellinen ja At HErrall kelwol«
linen pitä hywm oleman/ Ufton ruco-
us waMtan.

29 v.
Tobias ca ns Mhrsiamensa rucoilis

wat ahkcrast ett heit Jumal armosians,sa olis cuullut. taiwahast ia cuin Isaac
itzens annoi awisDtoon mennes cannoi



rucouren nöyrän sen/ uhrais talwan
HERrallen.

?T. V.
Colmas neitzy / ma joutu cutzuun

lEsust häihlnsä puhdas sydäs HCR-
rald suom/ pitä olla pännänfä / Nel«
jäs neitzy auowglftt onne köyhät ifo-
waiset waan jos henges wmwslset oli-
siwat caM hcet.

zi. v.
Ci! eil ricaft amoassans huomen lah-

jan tähden Mi cutzuttamau cobdastan-»sa mutt se köyhä wiel/ esirucou-
stens tähden/ jos hän racknudcs nuhs
dm/ ombi taiwnllisesa ylösrakcnnuxefg.

32. v-
Mutta mmlma rackambana/ pitä

rahan audajan/ rucous perät halwem-
bana ja stn edes candajan unhsdetan
'HERran kässy/ lue Raamatusa lary
culnga Lucas «Mia pitoi pilaan opeta.

?; v.
Coetelcam totudesa, ongo lEfns

bäisämme kihlates M ollut cm'-
kis töisamme/ ongolEsus enfimäisexcus
tzut' m«ildä pllmmsex ninsW auttajax
fielum pljäx ihanax.

34. v.
Olemckekos awiostaskyn HENrnnsäändön pitänet ja sitt NWcuin pyhän

A 3 läxyn



lsryn rucouxell wiettänet nlust aina lop<
pun asti/ wmtän pytM huricahasti ong
ol suosio wanhembain/ hcngelllsten tuc-
tawain.

35 v.
Ongost ojkein Christillisesi caicki

HERran cunntax asiat aiwot cohtuUi-»
ftst/ että talttahan lEsus oli tolin
hälsäm/ suuri nenwois töisäm/
ilo cunnia päiwanam ja sict raiken ikae
nam.

?6. v.
Mutt ah!woi ett peljättZwä ombi

totta loNftst sillä tundom selutäwa sanoo
monel «mciftst/ ett kyU waha lEsuxc-
sia ombi huolit' totisesta mutta lahjat
andimet paremb' 01l luin rucouxet.

37- V.
EcMäs kyll usiasti llahuttan itziäs

tttas kyllä lusndelvastt / halsä elles ll-
kiast nijn culn muukin toinen colmas
HERran wchan wedit alas/ oho wie-
rat walwnlset culng häis olet ollehet.

33 v.
Ah! wsi sica cowa helke yljäll mor-

siall wierahiU cum he nälstä tili eeke
tunnos silmG wetisiU / hcildä häät on
Sodomasa pidett ja ei Caanasa Cosc ei

IE-



lElus wierasna ystswän os sunrlnna.
. 39. v.

Hän M tosin joca patcas ombi
läsnä olewa waan ei armos ntzden seu«ras cu'n ci lEsust httlaju/ mutta wi-
Hans Annulsudes eostapi wanhurftauM
des cmkil!nijlon mctzawa cuin nait lihan
haluisa.

40. v
Sentähden ei toiwos lälken aw!os

lijttos menesty/ ymmär silta tttcs oikein
sle lyes köytäny jos on rijta cumpaml-
las perhes cans ett lapsillas ei ei yhttw
ilman syyt rangmstust sll' sinull myöt.

4«. V
Mutta amttie perän jossa olet ols

kthin ruco:!!' lEsust jsra erän cuin sä
aiwot ihcskin anda awiostässyn pyhään
olit harras nöyrä sydän pohjan asti cal-
tvcttu sywäst oikein waiwattu.

42. v.
Culngas kyll aina etzit ril^

sta cunnia/ catzoit caumst nhn cuin Mail-
ma himos jalken muotoa cl' jos muuta
pahembata syyt sull ombi fuurembata
ollu nijn äl pahaw asiatas oudoxu.

4?» v.
SM mit' cnnen tehty ombi «Wsitten nautitan/ paras nenwo cuiteng

A 6 sopi



sopi sos waan oikein tahdotan ei nait
ilman muutta taita mukon rueourcn
cautta että lEsus anderi/ annas calctl
rieoxk.

44» V
Etzi HZNM tykönllnsä/ uutta ar-

mo armosta ei tott HERra iNnänsä
hyljä waan sun wahwista kärsilnyst
ja woimct laina autuuden kciandä aina
lurseudes hywäxi cuing hän löyta par-
haxi.

4?. v.
. Ia jos caicki tehnyt olis joeu lnl-

ta tulepi sitteng wielä sanoo sopts kelwo-
tom tott oiengm/ sill se risti joca wai-»
wa sydänd synnin tähden calwa se waan
steluu hyödyttä ei muut waiwae yhtäs
M.

46. v.
Ci ne Jumalisten päällä M nijn

pid' oleman awu« hetki tule tiedä sitAsen olewan sck täs on cax tundi
klast jstc ei yhtä pidä tosi lEsuren ja
ihmisen erotuxen teke sen.

47» V.
Että meidän oma slasim juoris tahs

tom sen kyll mielellämme soisim
tämän ajan uMtehen/ mutta cahss
HERran klasi toisck tawull attam ta-

ilj,



fiz/ pyhän tahtons jälkehen cucas Ma
knändä sen.

48. v.
Ehkä snnctoinen täälä/monen pitk'

on odotta että taytn suurell syyllä kyy«
yelitä wuodatta ett on yhdes carsinasa
tlijncuin lammas ahtawsa suden siwnS
Niacapi yhdes olla tävtypi.

49 v.
Huoca ejattele aina Jumalan Mz

autuudes/ ett hän cuulsarmons lama?
odota myös hiljmses hengen nöyrydeta
hchndä Ett han awiostastys knaM i-

jmsexj iloxi slciuu lewox
woitoxi N:.

LOPPU.



kirjoisi, löyttMn monda e<
simeM rackaascen aw:o-wäkten.

Cosca Cyrus Persian Cuniuqas sai Tl»
gr,me.rcn Armenialaisten Nulmnan
mändinensä ftnglfl/ nijn hän mun nila-
na kysyi mirä hän tah-
do, Emändansa lunasluxcxi audn? wastals
hän jos zniliä hallitzisin sen maan/ enin
sinä Nliuuida woitranut olet ntzn mmä
sen mielllläni sinnile jättälstn/ ja eUci
sijna kyllä olisi nijn minä hengeni za
wercni palckioixi jättäisin. Cysca Cn<
rus ftn cnuli syttyj hän canHa kärsi-
wällzsytcm/ «ndoi heille maansa jals
lens ja päästi heidän wapatlle lalwoll-
le. Cotta tulduansa kysyi Tigrancs
Emannaldänsä/ uuta hän Cyyruxcsta
luuli M hiin Wt caums HENra?
Wastals hänenmms hänestä mitän
noo tiedä sillä en minä eatzonut hä<
nen puolensa; cosca hän edespäin häs
ncldä knlyi kenen puolen hän sijs ca-
tzoi? Wastais hän: sen pusien/ jom

minun



minun hengellänsä ia wereNänsä luna-
sta taht». Me näemme tästä cuinga
awto rackaus Pacgnam leasa/ wondn
kerta suurcmbi on cu n se Christlcun«nasa löyttaän. Pucanat luonnon wa!ke<
udeft edemmä cuin Chrlsti-
tyt/ joilla walkcud.n siwusa / myös il«
mvltcttu wclkcus eli Jumalan sana on.
Cosca yhdcldä suurclda Sotapalwtljals
da muincn kysyttin mitä parhaiten so-
dan onmllnen käftnusen tarwlttijn? wa-
stais hän rahaa/ rahaa/ rahaa/ jos
jscu tahdots kysyä mitä onnelliseen as
wlostastyyn tarwitan nijn tatttmsin wa«
stat» rulous/ rucous/ rucous.

Cofca awto pari walittattt onnets
toman naimisensa ylitze / tuli Milana>
ton tystö/ kyfti hän heildä cuinga he
awlostästnynsä alkanet olit/ jas he olit
rucoillet tMtaasti? Cosca he wastai-
sit / etkei he sitä enfingän oll' ajatel-
let / silloin sanoi hän: ei se toisin
teidän cansianne kaodä taida cvsca
te ilman rucousta alcanet/ olette sen

tarpel-



tarpellisiman oletta te, unohtanet; sen
tähden rucoilcat wiela että "Jumala
teidän ristmne ja surkeubenne huojen-'
da tahdsis. Sama mies on sano-
nut : jos seihemän ajasiaicainen lapsi

ymnlärräis/ mikä «awiossästn ylzs
nijn se jo rueMs itzcllensä

hywa puoiisos.


