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Wcisatan cuin: Ole sielun iloinen lc.

Ylkä iloinen.Sielun sulha silloinen, Ilos et«
tä surnst, Uscowi! on stmasa.

2. Jotka liäncs pysywät, lEsures jakysywät,YlkänS
perän lackamat, Kuhnng asun kulkemat.

<z Sit' on autuas Ylkämies, Siunat' Morsian joka
ties. Jos he kijni lEsures, Rippu Yljäs Christures.

4.TäsäYlkäitzensä,Näke nijnkuin Speilisa, Johon
Morsian kurkista", Hengellises halusa.

- Mut' 3' sitä surutoiud. Sielun Movsiand onne-
toind 101 l on Yljän kihlat waan,la ei Ylt' itz ollekan.

6 Kuing sit' häihin tullesa,Ylkä taita omista. Synnin
portoo itzellens Morsiamen kylkeheno.

7 Ett on määrin käyttänyt,Pahoin tallel pitänyt, Yl-
käns kihlat aikancms. Sanan Sakramentit kans.

8 Ei hand lEsus tunnusta. Mutta kieldä todesta. Sa-
no en ma tunne teit, Koff et' pitän henges hait.

y Joihin lEsus auttapi, Walitut kaick saattapi, Jot-
ka hänen kihlanfa, Pidit tallel kirkasna.

iQ Wicl myös kahden kalvaisi,Ychaisiettalhaisl,Häi-
hin tule wierari, Wertaus heihin sopipl.

i, M on wierat korkiat,lotkalsoolanowat,Hen«,
gelliset waiwaistt, lEsures ynvalaisct.

l2.Ne on wierat alhaiset, Halwemmat ep' uskoiset,
Zotca sydämmesänsi, Royhkiät owat synmsa.

Ei he huoli Yljästä, lEsurest» nöyrästä. Joka oi-
knll wierahill, Kallis ombi uffowill. ,

,a Jotka lEsus wehens, Werta silmä terärens,M«
ilmas alas axwatut, Taiwaas ylös otetut.



W. c. lEsi» minun ilon, aumun «,

asiast pidäs parhain, Ift.
misten Hms puhuman,

Morsiamen wiercnu,
Sijt jos hän on Morsian, Hengellinen
lEsurelle, Sieluns Yljall Christmeb
le, Ah! se on kaickM waiwaisin, losä
ei ol' lEsus kijn.

2. Sijn on sielun ruoka juoma, Us»
kon Lasten elando, Tast be Hms ja mu«
alla huoka, Kuin be tule kokohon, Iase lnuistutta myös heitä Koff He istu
vntbär ponta, Näke NIM Morsiamen,
Aattele paal lEsuren.

z. Josta snapi kaicki kansia, Hywän
tilan puhua, Kuinga Ylkä ansiollansa,
Morsiamexens omista/ anda.heille Hen-gen



yen kiblat, Joiden kaut' on HERran
omat, jos waan Morsian nöyrästi, Etzt
ylkNns hartasti.

4. Tundis itzens ilkiästi, Dlkaasian rickonens, Monell tawau pikaststi, <
lEsuxen pois hyljännens,Zos mntMor<
sian walittelis, Ylzällensä tunnustelis,
Sielusi sydammestansä, Uston halus
nöyrusä.

5. Tott heit lEsus Ylkä rakas, Ku-
tzus Morsianlexensa, Koff hän wannoi
wahwan walans, MM wieraharensa,
Kansans Häihin MU käymään, jos he
alla Armo pöydän, Oikial' tawat ajal-
lans, Etzis Ylkä lEsustans.

6. Nijnkmn M uffowainen Sielu I°'soo ICsusta, Henges händä lanowai-
nenlMwöitze kijrusta: Autuas Morsian
hengellinen, loll' on ylkä taiwallinen,
Sitä hän ain' pyytä stjs,Kuing' hän
lEsust' chleilis.

7. Näin nyt sekä ylkä oikia, Ett'
myös Morsian, hartasa, Nijnkuin Sa«
lomon se korkia, Hengellises Kalusa
Weisaa, neuwoo rackabastt, Ett' he tai»
dais palawasti Sieluns', Sydämmen»
sä kans' Rukoitt' heidän lEsustans'.

8. Kuules kuinga hengellinen Mor-
sian täsä juttelee, Kysnpr Kts' taiwal»
unen Ma ulkon wijpyilee, Kusa lai.

dund'



bund' pita mahta, Ettei händä kob'
dat' taita Lomallako lewänne z Et<

. tei tngön' kerinne.
9. Sanoo, ah! kuing' mielelläni,

Tygöm sun ottaisin luur' mun o-
maan sydämmeni, Sinne sisäll saat»taisin, Minun Min' huonesehen, Et»
täs ntttwon hengellisen, .Siellä mi»
null' opetat, Kansias iloon johdatat.

10. Näin sijs Morsian hengellinen,
Taiwallista ylkahans' Puhuttele, ett'se korkein HENra lEsu Mdelläns'
Painas hänen mieleheensa, Juuri o<
maan sydammeensä! Ab! kuing' wa°
kew' oikia Rackaus on kuin kuolema.

11. Mutta kuules, kuinga Ylkä Wa-
staa Morsiamellensa: En tott' minä
sinua HM, Koffas rackaudesta, Sa«laisesti sinras olet, Nijn ett's ikawöi«
his kuolet; Kuiteng' olet annani,
Minun ihanaiseni.

12. Näin ram' ylkä kaickein kaunein
Tuhannitten kestetta, longa nimi om-

. di kallein, lEsus kaikill' kielillä Ke-
huu omaa armastansa, Lohdutta hand'surujansa, Sanopi hä'll, ystawän':
Tunneros mun sOändän'i

13. Kuules wiel ma sinu wastan,
Sisar rakas Morsiamen! Waick nijn sei-

. so ett mä makan, Mteng walwo sn°
däm<



dämmen. Että weren sinun osti, Tam'
on kihlas, joka nosti, Sun mun ystä-
wäxeni, Mitäs saan ol pidä kijn.

14. Kay waan ettei kmunuas kukan,
Smulda pois ottaisi, longa kaut ma lu-'
jast lupan, Nijn etts todest uskoisit, saa»
was walkiat waattet Häihin, loillas
pääset pitoin nijhin, Kuin jo silloin wal«
mistin, Koff ma itzen übraisin.

15. Sentahden ma Olkäs olen, Wal»
kia myös punainen, Mielelläni Häihis
tulen, Rukoilesas kuuldelen, Kuin sa
Kartail huokauxill, Minun eteen walitu»
xill, tulet puutes puhuman, Sielus mi»
nnll uhrainan.

16. Tast' koht' taita taiwaMstn Wie>
ran kntzu' häihinsä, Sieluns' Vljän
armollisen, lEsuxensa päänansii, Kuin

.

on hywän hajawamen Kuckmnen hais
ihanainen: Hall on uusij/ wanhoja,
Isäld' saattui lahjoja.

17. loill' nyt awiowäki heitäns'
HERmsa ain' rakenda, Ett' he sit-
ten myöskin teitans' Taita oikein o-,
jenda Taiwattisijn majoin hywijn,
Sieluns Yljän häihin pyhijn, Joihinemand' itzensa Walmist' yalus nöyräsä'.

18. Tästä heill on ajatuxet Ylkäns'
tygö korkian, Ia myös nijnkuin ma-
nuuxet; Salaa Mä, Morsian tzano°ivat:



wat: wie häihis meitä, Ettemm'
wis synnin teitä: Kuningas, aut pi»
tohos, Mckasehen suosioos.

19. Kyllas tiedät, kuinga usein Sa<
laa sua muistamme, Sudämmella,
suulla myöskin Haistäs taatt' jo pu»
humme, Iloitzem' ja riemmtzemme,
Rackauttas kerffailemme: Hurffat sua
rakastaa, luur' kuin wijnaa kallista.

20.Wiell' myös Morsian hengellinen,
Tuovi bänen häihinsä, Sen kuin om-
bi halullinen, Olis kuka hvwansa,
Kuin on äiti lEsuxensa, Oppilapset

20.Wiell' myös Morsian hengellinen,
Tuopi hänen häihinsä, Sen kuin on;,
bi halullinen, Olis kuka hvwansa,
Kuin on äiti lEsuxensa, Oppilapset

' kohdastansa, Hengelliset ystäwät Waick'
ne barwoin löytvwät.

2i.Nijn hän wielä muita myöskin
Suopi tulla häihinsä, Mawäxens'tahdois nekin Suruttomat päänänsä,
Että kautta IMxensa Wallnistetux'
uffon kansia Tillsit häitten wierahaxTaiwallisten korkiax.

22.10i5a häis on yldäkylla Hew-maa ja yerckuja: Autuas täass jo
täydell' työllä Hengesä nijt' halajaa.
Hä'tte taiwaas ylkä totta Sanopi siell'juuri kohta: Minun armaan' iloitkat,
luokahat ja juopucati

23.Mutt' ah! woi sit' YlkamiestclOnnetoid' myös MorsiaNd', lotk' e<
ennen tiedä näW,Kuin he ruumins'

puo-



puolesta Anoa toinen toisens' kanssaAwiolijttoon kohdastansa, Ilman pc°
ranajatust) Hengellistä walmistust'.24.0.'5ä oikia sielun Ma, HERra lEsu rackahin, Wal«nist' kaick',nyn ettes hylka, Saata haittes ftli-hm Kihlais kautta kulkemahan, Hen-ges' sinu' seuralnaban, Ett' he ruko'uxen kans Menisiwat lumalas.

25. Awiolijrtoon onnellisest, Isetlensii ilon, Smuill' ja muill' otolli-sest, Sielun Yljän kuuman lonqa
paalt he turwat' taita, Olis silt' kuing'hywäns' laita; JM' on uffo oikia,
Nijll' on apu korkia.

26. Naita teille paätöxexi, Sydaine.
stän toiwotan, Ensin ja sitt wijmeise<
xi, Olkon aina omanan, HERran ar-mo siunaus juuri, lEsus tawamnnesuuri, Omn awio saadysan, 110autuus lahteisan.


