
HERran Armon kautta.
Lhristi-ja Risti Weljen-ja Sisarten

Nlijten osaan jaerc»,
Waarin ottamisen kansa, Että ajat toinen toi»
selle rakennuxeri ja Sjcluille Keboittlxexi Kan.sa puheisa Rnkouxisa ja Weisamisilla, Juma-lan KmmiaxiKulnttttmsin, Nijten Tntwalli.
sten Hmtcn päälle Katzanosa, Kuin on Yljän
lEsuxen jaHenqelllstn Morsiamen Maihella,
Kokoonpanon T. r. p> Wuonna 1774.

kuin: lEsus minun ilon aulun, :c.

halun rukouren, kuul mun köyhän syndinsen,
oien johdat kirj-.'icuren, pyhän cahtos jälkehen,

ett mä siuuli Jumalani, Kolminaisuus Luoja suuri,kunniaxes, tekisin, ustost uffron kaswasin.
2. Kallis Pyhä Hengl HERran, Jumalan ja lE<suxen, armos apus jokakerran, sim nuin sinuld ftdaxen,että kaicki ajwowxen, hywyderi tarkotuxen, itzentjeltamaan, mailma pois hyljamaän.
3. Etten elajs itzelleni, mielen nomm kassille, wahln-gori sielulleni, enga suruttomille, tekts sit kuin'heille kcl<pa, ettem poltawaista wclka, tulis kukai? maMman/Mlltt Häis Taimaas weisamaan.

Wcisatan kuin: O! kuinga ihanat, :c..
Wersy 1.

! suuri Puhemies, lEsus kuin joka ties, suot
onnen uffowille, sua aurens huutajille, Kuin

(IV sanso Isallensa, sun tahtos olkon meisä.
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2. Heili armo kolttapi, siunaus wustapi, <Mll ett
Morsiamelle, kaik hywar känty hei!le, sielun ja rumin
puolest, jos ufföo woiwat tod^st.

3. Sill ennen kihlaust, molemmat rukoust, tarwitze
huokat sanoo, Ah! lEsuremmeainoo, suo kihlas kallijt
sieluuni m olsim, morsian sinun.

4. Oli ylkäm lEsu Christ, miwut sydammem itz,
ialkohis kumartamaan, nijt nöyräst puhdistamaan, aut
omas aina olem katz rukourem puoleen.

5. Sen päl sitt ensir,. Kihlaus ylk mMi, antapi
Morsiamelle, sewahwistus on sithen, ett Michelle on luotu,
waimo Hall awux suom.

6. Mutt yljät Morsiamet, entiset nykyiset, olemek siu,
nausta, rukoillet taiwallista,, "rackaut sielun woimaa,
HERrasa elä aina.

7. Wiel onyr asia, perään ajat»ltawa, kuin wibil
edes olles, sanotan silloin todes, ett mies saa hänen wai»
mons, joka on Hall kunnia taalos.

8. Maan uffon rukous, ymmärryren walistus, xitä
sill sielull olla, Kuin tän paal taita mlla, ett eroturen
teke, jos asian oikein näke.

9. Sill ei se Kaikista, Miehist «ik Mainioista, ym-
märett yhteisesti, mut ne waau totisesti, sawat juur oikein
omans, itzellens Puolison HErras. ,

)C>. Jos he rukoureu Kans, jo nuorna Kaswaisans,
Plkä ja Morsian nöyrästi pytä sydämesi täydest, stnkal»
last Puolisoo Herrald, jost ilo ols joka haralt.
/ 11. Sitt taita todella, juurhywäll tunnolla. molemmin
Ddest mielesi, sydämest suust ja kielest, Herralle Kunnia
kijlost, uhrata Awio lijtost,

12. Ett Kän on sywittan, ja yhteen toimittan, Mie-
helloman Waimon, waimolleMiehen lahjon, nijc taidamsanoo sirl, ett he on HERras m.

iz. Muct löyly nijtä kans, ehk lUonon tilasans sydä»
mes mulumatom, mies waimo jutumatoin, on toinen
totMnsa, jok hyw on nähdä kansa.

14. Se oikein itsesäns, kuin rauhaa mi.l sans, raka^
sta



<w kalkein tiedost saa ihmisild waan kiitosi, mutt IE»sus kuiteng taita, nijt michi wcumoi laitta.
15. luur raffast waropi, silloin kuin sanopi, sensa»

nan woi kosi teitä, kaiki ihmiset kijtä, nijn ymmäretän
ettei 01l sydänd autta.

16. Waan moni on nijn tunnottoin,elämäs puoleton,
ylkä ett Morsian rcmcka, wahingons aja taka, ejtmki
pahoi teitans, jost saa kyll icke töitäns.

17. Sijt näky toderi, ettei 01l rukouri, HERran ede<
sä pidet, tik myös lEsusta pyoet, Puhemieheri koffam,

' joudutan surkian sotaan.
18. Ongost se oikia mies, elikä waimo myös, HER-

ran tahdost ja suomasi, kosia nijn pahasi julmasi, on
toinen toistans kohtaan, kuin susi lammast wastan.

«9. Näin ombi asia, monen kans olewa, enimlt mie-
hen puoles, löyty myös waimoi todes, ej HERran edes
totta, 01l pyhä rackautta.

2Q.Sijs perään ajatte!, mies Mlcka MtkiM, tiedät-
mlt arwos mara, ettäs Christuxen kansa, olett juur y»
dm rinnan, se tulee etees kerran.

21. Oleks nijn hallinnu, sun waimos walljnnu, kmn
ChristusSeurakundaans, rakasti perikundaans, jaaKu-
tuun teille saatti, nijn hän myös sinuld waati.

22. Sill edell käwiäx, sä mies olet,lsännär> Huone*sas tosin säätty, mutt ong sun kauttas wäätty/hywÄ
esimerkitl wäkes, amuden tjelle perhes.

23. Ongost ihanainen, se Toiwaan Kuckainen, pai«
> stanu sinust ulos, amu ja ehto walos, teeks Herrallesen totta, Kijtost ja rukousta.

24. Ah! me miehet mnnollem, Kysykäm iMem, V,
lemetos näin tehnee, itsem muit amuar pyynet. Ah!
rukoill armuo HERran, näm asiat paina Kerran.

25. Ong elet kuliettu, ja Herra! uhrattu, itsen» wai-
mo lapset perhe, ongost se pyhä säde, Köynoyl meist
oikein ulos, HERran sana Kirkaas walos.

26. Waan toisin kuldaw on, nijn tott Inn»al ama-
)( 2 kon



kon, ett LeijlMtten tawall, moni,mies io?a harall, M
nljn huonesansa, Kuin perkell jouckokskansa.

27. Kulke kadoturen tiet, ylt päiwi että yöt, Huonewaki on pelwos, juur kuin Helwetin kchdos, ej tjeda e-
lamastans, jok näke huomist päiwääns. -

28. Ah! tutki näitä nyt, oleckos ilman syyt, sun nm-nosas mies raucka, mitäs olet ajan takaa, helwetin tiet
eli Taiwan, clamäs sen näyttä aiwan.

Weisatan luin: Mun HERran hywän pääl, :c.

myös toiselda waditan woimolda Elisabeth
Mmian kansa jaHannaanaikanansalEsustru-
koile todes, sydämmes mnas huoncs.

2 Silihaness ymmärrys Luojalda käsitys, on cmnett
armost HERran, ehk werrat on hän Goaran, Kyll
heikoon ihmisehen, mutta mies Christuxehen. /

3, Ah! näitä katselkam, jaosam ottakam, Kyll Hal-lituxestluku tckemänpitä lrisu, nijn miehen kuin myös
waimon, Atitualc ei lEsus Kadon.

4- Kuin oikein opena, aumun tiel Kuljetta, nijt kuin
«rmco kerja, on henges siwiä nöyrä, huoka ja huum
hanast ett lEsus autas pahasi.

5. Joka sen estä woi, Kuin wihollinen soi, sekaseura-sen menon, ja onnettoman elon, nait AsModeus HZn sat«
ta, mutt lEsus käick ne kaata.

6. Kuin rukouxen kans, uffos waan puolestans, ylk
Morsian walmistapi, js sieluns kmmistapi, nijt lEsus
kansans wihkij, Kuin syndeins tähden ilki.

7. Räin lEms mailmnsta, tahwpi Morsianta, puh-
dast itzellene otm, nijt joisa ei 01l totta, ehdolist synnin
pilku, waan lEsuxesa rijppu

8. Ah! auluas.sieluinen, Kuin todell tietä sen, ett
hän on Morsian HERran, lEsuxen «mmm Kerran,
ci se sitt rydä muuta, ajalist rlckam suurta.

9 Woi tyhmi chmjta, nijt puollon ottajta, jotk ei
«aj mjcsc ejk waimoo, rahaa tawara talo, metsij
wuit lmnterejta, lihan mjelix kauneintta.

IQ. O!



10.0! yhtä autuaNist, Herralle otollist, ylkäaja Mor-
sianta, Kuin Taiwan tawaroita, kokowat itzellensä, j»
wihil mennessänsä.

n/ Kats ne on walilut, ja Isäld haiigitut, Morsia-
mex vlj in pichän, poikans lEsxPm hywan, Kuin kih-
lans kaikill kannol, werens ja hengens annoi.

12. Ah! lyyrist morsianta, jokaista sielua, joit ylkä
tahdoi mam, nehat ky!mmeny ajastaika, ne omarens wan
tjetä, jcil kihlans tailel löytä.

13. Ettem nijt ruostuta, synneillä sastuta, Kuing ne
sitt yljcil kelpa, Koff häjyn kans teek welka, perkelen
portton makas, epäuffon huora salas.

14. Mutt uffawaincn koht, Christuren morsian tott,
lEsuren rinnoil makaa', Kuinyr Johannes wakaa, on
suurest makuutettu, sulha mitt armoittettu.

15. Sentähden häihinsä, lEsusta myötänsä, pyläwa
wierahari, awurens ihnaxi, ain koko elämäsä, jäti py-
symästä.

16. Nijt lEsus siunapi, Kuin hänes pyWi, ja ar-
moin hejtä otta, jos ojkias usios totta, etzi hand awjos
Wys, tietämät henges läxyns.

17. Joka heit opetta, mnnosa muistutta, ett toinen
toistans kohtan, Christuxen mieli hohta, Kchoturilla hy»
will, joit Herra laina Pyhlll.

18. Se autuas ylkä mies, on siunat Morsian myös.
Kuin lumalatans tietä, näiden edestä Kijtta, ylistä
nioitta, yr oikja parisiunta.

19. Ett omvi lunasttt, waroista pelastit, wiholisistawieckaist, Kuin tnhw poiki katkasi, ylkänsä rakaudest,
ICsuren hartaudest,.

20. Jota teil toiwotau, pätöxer ilmoitan, yliall ja
Morsiammelle. ett Taiwan tawaratteile, tulisit parha<
mari, sydemmes kammari. '

21. Nytt lEsus ilmme, olkohon osanne, ett hän ols
kaiki kaikis, siclun elämä raitis, täsä- ja tulewaises,
taiwahgs jjät uudes.

)(Z Wei^



Wcisatan kuin: M! mik ompi eloin tääl, «.

«- W"sy i.sc 01l suotuinen, monen sydän iloinen, sillon kuin hemaalisiin, wied<ln hWn wierari/
2. Oinnc kohta walmista, hullusi itzens kaunista: toinen toi-sens kimmalla, Pcrkele iin linnalla.
g. Sill, ett koko hangiiito, Kauhi on pä<ll katsanto, ci »nyt

oikiax ihmiscx, mutta puoli Perkelex.
4 haitcn kNuiugas, wiheljäisi wieraitas, tuin nijn

julmat satana!!) on sunehet.
5, W?i nijt häijyi saastaisia ilkjöjck, joil on Ewan

tytttret, päins ja rumis pcitnnet-
6, Oho nijt,ä riepuja, rickaau-miehen rcuhuja, lelpa kengän

pyhkexi, tulen kuuman wirixi.
7, Ei naisi mailma h..mm<lsty, waika Taiwas läk<lhty, kiro-

tust synnin hajusta, pöökäyrcst julmasta.
8- Sentän maata waiwatan, HERran kosto satetan, wiha-scri Jumala, talla haawall uhkawa-
9. Woi sua rietas ihminen, synti säcki julkinen, lEsus <<lh,

tes itkepi, kuka sitä surepi.
ic? Pyhä Hengi saattt.n, murehtimaan waditan, kolminai»sus korkin, Engelit kaik surcwa.
11. Turhaan lEsus h<ljhinft, kutzu wicrait tygönsä, kost ci

tahdot walmista, ailanans sinn hangitta.
12. Mailm on mackia emckttä, uwncll suurna estennö, eipllas

harkckin tyköä pois, ett wan mantcr kokoon tois.
15. Ei he tottel tapetust, sijtH risiijn nanlitusi, joka haittcns

paiwlinä, auta itjens kypscntä.
14. Mutt O! wierat surkiat, Kuin tott olet sokiat, lost «i

ketpa herkku teill, ci 01l kallimpata meill.
15. O! kuina olem pyirtynet, synnin wimmas joupunct, wi<

han wijnast wijri p<lat, röyhkiäst eläm pclkämät.
16. Ettck bywin ajaiset, monel! käypi mielnisefi, nijn on s>

net palkansa, onnettoman osansa.
17. Ei he tunne kipua, sielu raukan kitua, ei sill 01l häatva»

tetta, M ustoo oikiata. '
18- Mitä päälle puetan, kossa hutan tulemaan, häitten päi«

lpän korkijana, alasioina «osiahan.
19. Oho suurta, sinua HERrsn wihan tnlesa nalkH jano

näannytt<l,.wicrain sydänt hri^ytt'.
20. Onneloin hlla wäki jnnr, jouko siel on niwan suur kaic»

kinaisiisi ssdyista kuin juox hais tääl hä,yst<i.
21. Nyt on tansi mntettu, ilo illux ioutunu, pelit parwux

herkut edest jättänet.
»2. Pilk»



2». Pilcka sanat sakiat, nwo jutut makiat, karwahax on tul-
ichet, tnndoon kini tammet.

2> Ia sitt parhat ystänxtt, suruttomill kändywät, wihamie,
hix Drckkeixi, loinen toista raasipi.

24. Lapset kck) paal wanhenirains, sanan Kuuliat saama<
j nns sanoo salwawaiftsti, etlek tehnet julmasti.

25.,J0s te nait et alku meill, oli ruwet autun tie!, kohta
litan aukaisit, HENran hengen, tukahutit.

26. Oho kowac asiat, ett on taiwan wicrahat, lEsurelta waa»
ditut, mut ei ole totellut.

27. Woi yht smkja surua, häiten reisu» waikja, Kuin nl»n
tswall koittapi, wihan wackia soitapi.

28- Ulos suust ja sieramist, jos sen tunnos tundis itz, taöll
jo armon ajalla, HERra lEsu painuta-

-29. Tott he sitte wärähdäs, synnin tähden hupWHs, tulis
hengen sotahan, sielujansa ruockimaan.

32. Häis ja mualla ollcfa, rukoilisit lEsusia, että henges
riemuitsee», tulsit tunnos iloitzen.

31. Gentähden jo tutkikam, eloomme ja par«ckam, ettem po«
jes poisteta, häitten huone» owelta.

32. Nouse siclus pelasta, wieras raucka tuiesta, «llä jää tan
yötyMään, rukoil ettäs käntymään.

33. Tulisit jo tunnosas, mlmasi synnin juoxusias, että sielus
selkiäs, taiwan wicraf tcrkiäs-

-34. Pyyd ett lEsus katzahdas, wielä kerran armahdas, ny«
Ms tundos päällä nijn, ettes sidotaisi kijn.

35. Ouruton sitt sanopi, kuules mitt yö kulupi, wartia on
lvastawa, ei sull päiw olt koitawa.

36. Ah! sa armon auringo, sielun rawinto, odot wilck
l«l wieraitas, muistut hcicä ausiollas.

Weisatan kuin: Ole sielun iloinen, :c.
Wersy 1.

nc oikiat wicrahat, HERrans heihin tulcwat, Kun<
<IM nialla kopkial!, seisoo puolell oikiall.

2. Että he tahdoit sitä murheti, Kuin heit HER»
ra ajallans, warutti hää watteistans.

3. K>'ffi niitä sowitell, itze päcklc kojctcll, jos on usio oikia,-
sielun waale sopima. "

4. Kuin se kunnian kuningas, pyhäs korkeudesans, tule häi«>
hins katzoman ~ ongos wieraat walmisna.

5. Gjel he owat pyhiiclyt ystäwät, wi-cral joi! ci suu»
tuta, O! yht suurta autotta.

6. lost he näyttä ihanix, Kclwollisix wierahix, otsisans on
merkityt, pyhäl öljyll siwclyt.

7. K»<



7. Kuningahan tyttäret, wicdän lvierax neitzchct, ulos san,- 1mattomat, Kninut on pääs ihanat.
8- Engelitten kallaset, owat he tott wakaset,.waik ei

mailina!, kuun he polle jMins all.
y. Ajalliset hekumat, ci heili maist on katkerat, myrky s«pvi

Haitia, sulun <urma waikia-
ic>. Ah! nijll harwoill wierailla, taäla ompi todella, mnrhenpuku musta juur, autun tähden suru suur.
n. Sentään et he muista sen, kuningahan sanonen/ pelwol,

wapistuxeila, itzen wierar laitaka.
12. Wiela nytt on siaa sicl, kutzu kuningas ei kiel, hcngellisi

lvaiwaisi, jotka uftoo>taipapi.
13. Gyntcins tähden sairaita, sielus tunnos folioita, nljt kuin

huoka rukoile, salaisesti sanelle.
14. HERra ICsu puhdista, mua syndist sasiasta, walmist

häittcs wieraxi, wahwist lEsu ustoni-
Ett sun osallisutecs, ansioos ett werchees, hawais sisällpasisim, stel kuin häisäs lewäisim.

16. Tott sitt wissist tiedäisim, että wijmcn wiedasin, wiera-
haxi Taiwahaan, kaikcin pyhäin Haminaan.

17. Ah! sijs lEsus opeta, mejtä kaikin totuta, Taiwan häi-hin himoitzccn, uffon cdest rukoilee»,
18. Ett niin taidam tehdä koht, kuin imit Pawall waroo tott,

työmme, ruokani, juomamme, tckisim »imee» lEsurcn.
19.' Katz sitt kelpaa ilon kans, hangit sen jo ajallans,, jolla

ompi kutsumus, pyhän Hcngcn todistus.
20. Tott hän ompi Christures, sjunatt wicras lEsuxcs, cj

Myös cpäil hämmästy, kost hää päiwä ilmesty. ,
21. Ilost rupe laugcinaan, jalkain jnurccn kuningan, joukos

nijden wanhinten,. neljän kolmat kyumicncn.
22. Tähän täyty stjsahta, hcjkon työni lopetta, sill ett olen

telwoton, peräi sangen'mahdoton.
23. Mutta rakas lEsurcn, ftw, suo, hengeswaloxen, mi«

nun lyhman suiniinmau, heiko puhuun maalamaan.
' 24. Ol«rchcjdän iloans, Taiwallista riemuans, Kuin siell om-

pi ckwa, yiitz määr<iu kaikilla-
-25. Mutta HERra Jumala, hengcs sormell taitawan paina

maala sydämeen, yli,» alamaischee».
26. Amen, Amen, wielä nijn, esimaku tnndohin, Uinen rac-

kain lEsurcm, tule tule si«luifcem.
27. Sydämmcsta sonottu, yljäll Morsiall aiwottu, wierahill

ja taikill muill, lEsus tmwotuxen kuul.

OTOCKHOLMISA, -

Pranbätly KuningaNlscsa Suomalaiscsa Prautisä, «vuonna 1774»


