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Ensimmäinen N)irsi.
Weisatan cuin:lLsus minun ilon autuun lc.

v. i.

WzEsus halun rucouxeN/ Cuul mun koy.
MI)P hän syndisen, Oljen johdat kirjoituun/

Pyhän tahtos jalkehen, Ett mä simulJumalani, Colminaisus Luoja suuri, Cun<
niaxcs tekisin, Uffost uskoon kasivaijm.

2. Callis pyhä hengi HERran, Jumalanja lEsuxen, Armos apus jocu kerran, S:omun sinuld saadaxen, Että caicki
Hywyderi tarcoituren, Kaunyis itzen kieldä«
maan, Mailma pois hyljämckm.

3. Etten eläis itzellenl, Mielen nouttex cai>
kike, Wahmgori Sielulleni, Enga surutto-
mille, Tekis sit cuin heille telpa, Ettem pol.
tawaista welca, Tulis cucan maxaman, Mutt
hais Taiwan weisaman.

Toinen rpirsi.
Weisatan. cuiu: O! cuinga ihanat :c.

V. 1.

silmin puhemies, lEsus cutn joca ties,
<3H) Omittes nyt ja ennen, Onnettomudcnonnen, Ustast annat tulla ja coeturen olla.

2.Heill armo coitapi/SiunauswuotaviMM
ettMorsiamelle,Caikhywax kaändy heille, Sie«
lun ja ruumin puo!est,los uffo woiwat iodest.

A 2 z.Sill



z. Sill ennen kihlaust/ Molemmat rncoust,
TarwiHe huokat sano, AhllEsuxemme aino,
Suo Ahlas callit Sieluum, Ett olsim mor-
sian sinun.

4. 01l ylkäm lEsu Christ, Taiwut Sv-
dammem ih, Ustosa kumartamaan, Nöyry.
des neuwoo saaman, Aut omas aina olem,
Catz rukouxem puoleen.

5. Sen päal sttt ensixi, Kihlaus ylk' merki-
ksi, Andapi morsiamelle, Se wahwisms on
siehen, Ett Miehelle on luotu, Waimo Hall
awux ftlotu»

6. Mutt Yljat Morsiamet, Endiset nykyi-
set/ Olemmek sinnausta, Rukoillet Taiwallp
sm rackaut Sielun woinmaHEßrasa elä aina.

8. Wtel on yx asia, Perään aateldawa,
Cuin wihil edes ottes, Sanotan silloin to»
des, Et Mies saa hänen Waimons, Joka
M kunnia taloS.

8. Waan usson rukous, Ymmärryxen wa°
listuS, Pita sill Sielull olla, Cnin tän paäl
taita tulla, Ett eroituxen teke, Jos asian oi-
kein näke.

9. Sill ei se kaikista, Miehist eik Mai-
nioista, Vmmaret yhteisesti, Mutt ne waan
totisesti, Saawat juur oikein omans, Itzellens
Puolison HERras.

ic>. Jos be rukouxen kanS, Jo nuorna
kaswaisans, Ylkä ja Morsian nöyratt pyytä
Sydämesi täydest, Senkaldaist puoliso HER'
rald, lost ilo ols joka Harald.

11. Sitt taita todella, Juur hynM tun,
nolla.



nolla, Molemmin yhdest mielesi, Sydämesi
suust ja kielesi, HERralle kunnia kiitost, Uy»
rata awio nitost.

12. Ett hän on sowittan, Ia yhteen toi.
mittan, Miehelle oman Waimon, Waimolle
Miehen lahjon, Niit taidam sano sixi ett heon HERras yxi.

15. Mutt löyty niitä kans, Ehk luonon
tilafans, Sydämes muutumatoin, Mies wai-mo suuwlnatoin,On tmnen toisellensa jok hyw
on nähdä kansa.

14. Oikein kyll ihejans, Cuin rauha mie«
lesäns, Rakasta kaikein tiedost, Saa ihmisildwaan kiitost, Mutt lEsus kuiteng taita, Niit
Miehi Waimoi laitta.

15. Ilmr rassasi waropi, Silloin kuin sa<
nopi sen sanan woi koff teitä, Kaiki ihmisetkiitä, Niin ymmärrstän totta, Ettei 011. sy.
dänd uutta.

16. Sill moni tunnotoin elämäs puoletoin,
Ylkä ett Morsian raukka, WahingonS aja ta«
ta, Ei tutki pahoi teitänS, lost saa kyll it.
ke toitäns.

17. Sitt näky todexi, Ettei 01l rukouxi,
HERran edesä pidet, Eik myös lEsusta pyy.
det, Puhemiehexi koffaan, Joudutan surkiansotaan.

18. Onaost se oikia Mies, Elikä Waims
myös, HERran tahdost ja suomasi, Costaniin pahasi julmasi on toinen toistans kohCuin susi tammasi wastaan.

19. Nain ombi asia, Monen cans olewa
A 3 eni-



enimit mieben poules, Löyty myös waimoi
todcs, Ei HERran edes totta, 01l pyhä rac«
wutta.

20. Siis peraan ajatett, Mies raucka tut<
l,Tiedäx tmtt arwos mara, Ettäs Cbri-
n kansia, Olett juur yhden rinnan, Se

tut? kerran.
21. Oleks niin HMnut, Sun waimos

wassmut, Cuin Christus Seuracundaa»s,
Rakasti perikundaaus, Ia autuun tielle saat-
ti/Niin ban myös sinuld waati.

22. Sill edell kawiär, Sa mies olet Isä'
nöx, Huonesas tosin Mtty, Mutt ong sun
ccmttas wäatty, Hywall esimerkill wäkes,
Autuuden tielle perbes.

2z. Ongost ihanainen, Se Taiwaan kuk-
kainen, Paistanu sinust ulos, Aamu ,a ehto
walos, Teeks HERmlle sen totta, Ktitost ja
rukousta.

24. Ah! Me miehet tunnoldam, Kvsykam
itzeldam,Olemmekost nain tehnet, Ihcm muit
autuar pyvnett, Ab! Rukoili armo HER-ran, Mm asiat paina kerran.

25. Ong elet kuljettu, Ia HERmI uhrat-
tu, Ihem waim' lapset, Perhe, Ongost sepyhä säde, Käynyt meist oikein ulos HER»ran sana kirkaas walos.

26. Waan toisin kuuldaw' on, Niin tott
Jumal autakon, tawall, Mo«
ni mies joka haarM, Elä niin huonesansa,
Cuin perkel joukons kansia.

27. Culke kadotuxm> tiet, Yli että
M,



vot, Huone wäki on pelwos, luur kuin hel-
wetin kebdos, Ei tiedä elämastäns, Jos na»
ke huomist päiwääns.

28. Ah! Tutki näitä nyt, Olettos ilman
syyt, Sun tumosas mies raukka, Mitäs olet
ajan takai Helwetin tiet el' Taiwan elamassen näyttä aiwan.

Colmas XVirsi.
Weisatan kuin: Mun HERran hywän päall «.

V. I.

myös toistlda, Waaditan waimolda
Elisabeth Marian kansia, Ia Hannan

aikanansa, lEsust rukoile todes SydämmeS
omas buones.

2. Sill hänell ymmärrys, Luojalda käsi-
tys, On annet armost OERran, Ehk werrat
on hän Saaran knll hetkoon ihmisehen, Mut'
ta mies Cbristuxeyen.

z. Ah! Näitä katzelkam, Ia osam ottakam
Kyll Hallituxest luku, Tekemän pita wisu.
Niin miehen kuin myös Waimon, Autuald
ei lEsus kadon.

4. Cuin oikein opetta, Autuun tiel kuljet,
ta, Niitä kuin armo kerlä, On henges siwiä
nöyrä, Huoka ja huutä hartast ett lEsus
autais pahast.

5. Joka sen estä woi, Cuin wihollinen soi,
Sekastnrasen menon, Ia onnettoman elon,
Näit Asmodeus hän saatta, Mutt lEsus
taik ne kaara.

6. Cuin rukouren kans, Uffos waan puo«
A4 le-



lestaus, M morsian walmistapi,la Sieluns
kaunistavi, Niit lEsus kansians wihkii, Cuin
SyndeinS tähden itki.

7. Näin lEsus mailmasta, Tahtopi mor-
sianta, Pnbdast itzellens otta,Niit joisa ei ol'
totta, Ehdottist synnin pilku, Waan lEsure-sa ripvu.

8. Ah! Autuas Sieluinen, Cuin todell
tietä sen, Ett hän on morsian HERran, IE«suxen monin kerran, Ei se sitt pyydä muuta/
Mallist rikkaut suurta.

9.Woityhmi ahneita puolison ottaita,lots
<i nai miest eik waimoo, Waan taww
ra talo, Metzii, muit mandareita, Lihan mie-
lix kauneinta.

ic>. Mutt o! M auwallist, HERralle o«
tollist, Ylkä ja morsianta, Cuin, Taiwan
Tawaroita, Cokowat ihellensa, Jo wihilmennesansa.

11. Katz ne on walitut, Ia Ijald bangi<
tut, Morsiamex yljän pyhän, Poikans lE'suren hywan, Cuw kihlans kaitill kannoi,
Werens ja henaens annoi.

12. Ah! Kallist morsianta, Jokaista Sie»lm, Joit ylkä tahdoi maxa, Neljät kymmend
astaika, Ne omaxens waan tietä, loil kih-lans tallel löytä.

13. Ettem nyt ruostusta, Synneillä saastu-ta, Cumg ne sitt yljal kelpa, Coff häjyn
?ans tek welka, Perkelen portton makais e-
päuffon huora salas.

14. Mutt ustowainen ksht, Christuxenmor«



morsian tott, lEsuxen rinnoil makaa, Cuinyx Johannes waka, On suuresi wakutettu,
Sulamith arluoitettu.

15. Sentähden häihinsä, lEsusta myötän-
sä, Ppytawat wierahaxi, Awurens ibanaxi,
Ain koko elälnasä ijäti pysymäsä.

16. Niit lEsus ssunapi, Cuin bäncs py-
Mi, Ia armoin heitä otta,los oikias uskos
totta, Etzi händ awioffäffys, Tietäwät hen.ges laxyns.

11. Joka heit opetta, Tunnosa muistut,
ta, Ett tsinen toistans kohtaan, Christuremmieli hohta, Kehoiturilla hywill, loitHEß-ra laiua pyM

l7. Se autuas ylkämies, On siunatsian myös, Cuin lumalatans tietä, Naiden e-
destakiitta, Ylistäkunioitta, Yr oikia pariskunta.

19. Ett ombi lunastet, Naaroista pelastet.
Vihollisista wiekkaist, Cuin tahto poiki kat-
kaisi, Yltänsä mkkaudest, lEsuxen hartaudest.

20. Jota teil toiwotan, Päätörex ilmoitan,
Yljäl ja Morsiamelle, Ett Taiwan Tawamt
Teile, Tulisit parhammaxi, Svdammes
kallimmaxi.

21. Nyt lEsus ilonne, Olkohon osanne,
Ett hän ols kaiki kaikin Sielun elämä tai-tis, Täsa ja Tulewaises, Taiwahas ijät uudes.

Neljäs tvirsi.
Wiisatan kuin: Pois makia mailma jää :c.

V. I.

kuinga iloinen, on ICsus Sietullen,
AS. Se



Se kalkein ibanmffn, Px «M kaunukaisin,
Am vlitz mmttl kaiM,AH sit suurt iloo ratki.

2. Sndammell otollist, Ett on häll lEsus
itz, Sielunft Mba jalo, Ihana lammin wa°
10, Niin ett pois sula rauke, Ia rakkau»
dest halke.

z. Tahto pois pakahtn, Nahtawäst wa-
wahtu Rackaun numost naänty, Ilmeisest juur
niin pnörty, Cuin Pietar Taborin wuorell,
Coff lEfnren kans puhell.

4. Ei han muut halaja, Cuin Taiwaas
asua, H loka et «M jouduis, Armos hand
pojes noudais, Siel ombi menons aina, Ett
mailmas on ball waiwa.

5. Sentähoen usiast, Morsian hartahast,
Mänsa perään itke, Henges sala mond het°
te,Paiwallaettayölla, Svdämes täydell työllä.

. 6. Sano niin suruisans, Tot Salomonin
kans, Olettes armastani, Nähnet mun lE<
susiani, Jo taas muld itzens salaiS,loft Sie«
lun ombi sairas.

' 7. Sill mitt on morsiamest, 101 l ei 01l
ylkamiest, Niin ei 01l wyössan minust, El«
len mä etzi lEsust; Ah! Ikäwöiyen kowin,
Ett hän weis Häittens-Salin.

8. SentMen odotan, OwenS paäl kolku-
tan, Ain rukouxen kansia, Kvll kerran aika«
nansa, Han anda mull wiel palkkn, En a<
nomasm lakka.

9. Ennen kuin wastapi, lEsus m sanopi,
Etkös jo stta tiedä, Etten sna kanwan pidä,
Murhees j« odotuxees/ Pvsi) waan rukou.res.

iQ.Sit-



10. Sitte sua rakkaasti, Cuuldele laupiasti,
Cuins buudat tygö Isan, Niin hengens kanssa pyhän, On parbattans juur liki, Sydä»
mes kuin työt teki.

ii. Tyköni Sicluisen, Siit mabdat sinäsen tosin ymmärrä wisust, Ettet ja ilman
lEsust halais, Ikäwöitz kaipais, Jollei siclasus jatais.-

12. Jour Mll Sydämmes, Luke sun ky-
neles, Suo halun riendämahän, Tygönsä vny-
tmnchan, Ah tunneks rackautta lEsuxenpalawutta.

iz. Cuin Sinna Koulusans, Pitapi opi<sans etz mahdat uffon kansia, Odotta lupau°smnsa, Sill Hall on rackaus myötans, Se
näky armo työstans.

14. lost morsian ilolla, Mielellä rohkialla,
Sanopi kaiken kuullen, Ah! Paras osa mul°
len, Sain ylitz maan ja Taiwan, Suur ki«
tos lEsu aiwan.

15. Sieluni sulha sull, Haawoisas lEsu
mull, Ombi juur hywa olla, O! Jos jo sai-sin kuulla, Tull kruunus ottamahan, Tawa-ras omistaman^

wiides rvirsi.
Weifatan luin: Nlik ombi ewm tääl «.

M<ikös se 01l suotuinen,. Monen Sydän i.
loinen, Silloin kuin he maallisin, Wie-

dan häihin wieraxi.
2. Sinne kohla walmism, Hullust itzens

kauni'



kaunista, Toinen toisens kimmalla, Perkeleon rinnalla.
z. Sill ett koko hangindo, Cauhi on pääll

katzando, Ei näyt oikiax ihmisex, Mutta pu-
oli perkeler.

4. Ol Suur häiten Cuningas, Wiheljäisi
wiemitas, Cuin niin julmat rääpälet, Saata-
nald on saanehet. '

5. Woi niit häjni rönsyjä, Sastaisia ilkiö-
jä, loil on Ewan tyttäret, Paans ja
mins pettänet.

6. Obo niitä riepuja, Rikkan miehen reu-
hoja, Kelpa kengäin pyhkexi tulen kuuman
ivirixi.

7. Ei näist mmlma hämmästy/, Waicka
Taiwas läkähty, Kiroust synnin hajusta pöö«
käyxest julmasta.

8. Sentään maata waiwatan, HERrankosto saatetan, Wihasexi Jumala, Tällä ha°wall uhkawa.
9. Woi suaS rietas ihminen, Syndi säcki

julkinen lEsus tähtes itkepi, Cuca, sitä surepi.
iv. Pyhä hengi saatetan, Murehtiman wa<

ditan,Colminai,us korkia,Engelit kaik surewa.
11. Turhaan ICsus häihinsä, Cntzu wie-

rat tygönsä, Coff ei tahdot walmista aika»nans stnn hangitta.
i2.Mailm on makia emändchMonell suur-na estenä, Ei pääs härkäin tyköä pois, Ett

wnan lnander kokoon tois.
. 13. Ei he tottel tapetUst, Siitä ristin nau«
litust, JM häittens pmwänä,j Andoi ihenSkypsendä. 14.MM



14- Mutt o wierat surkiat, Cuin tott o.
let fokiat, Coss ei kelpa herku teil, El ott kal°
limvata meil.

15. O! Kuing olent pyörtyneet, Synnin
wimmas juopuneet,Wihan wiinast wiiri päät,
Röykiast eläm pelkamät.

16. Että hywin ajaisest, Mouell, Käypi
mieluisesi, Niin on saanet palkansa, Önnetto»
man osansa.

17. Ei he tunne kipua, Sielu mukan ki-
tua, Ei sill 01l hääwatetta, Eikä uskoo oikiata.

18. Mitä päälle pujetaan,Costa huuttan
tulemaan häitten paiwän korkiana, Alastoinanostahan.

19. Oho suurta surua, HERran wihantulesa, Nälkä jano naanyttä, Wieerain Sy»
dänd heidyttä.

20. Onnetoin hää wäki juur, Jouko sielon aiwan suur, Caikinaisist säädyistä, Cuin
juox häis tääl häjystä.

21. Nyt on tunsi muutettu, 110 itkur jou-
tunu, Pelit parwux käändyneet, Herkut edestjättänet.

22. Pilka sanat sakiat riwo jutut makiat
Carwayax on tullehet,Tundoon kiini tarttunet.

23> Ia sitt parhat ystäwät, Suruttomill
käändywät wihamiehix Kraakeixi, Toinen toi»
sta raasipi.

24. Lapset kän paäl wanhembains sanankuuljat Saarnaiains, Sano salwawaisesti,Et.
tek tehnet julmasti.

25. I«s te näitt ett alku meill,.M ruwet
auttm



«utuun tiel, Cohta kitan aukaisit, HERran
hengen tukahutit. '

26. Obo kowat asiat, Ett on Taiwan wic.
rahat lEsuxelda waaditut, Mutt ei ole totellut.

27. Woi yht surkia surua, Häiten matkaa
waitta, Cuin niin kowall koittapi, Wihan
walkia soittapi.

28. Ulos suust ja Sieramist, Jos sen tnn«
nos tunois itz,Taal jo armon ajalla, HER-
ra lEsu palauta.

29. Tott he sitte wärähdäis, Synnin tah.
den hyppahdais, Tulis hengen sotahan, Sie-
lujansa ruokkimaan.

30. Hais ja mualla ottesa, Rukoilisit lE<
susta, Että henges riemuitzeen, Tulsit tuw
nos iloiheen.

51. Sentahden jo tutkikam, Eloomme ja
parackam, Ettem pojes palaja, Häitten hu<
onen mvelda.

z2. Nouse Sielus pelasta, Wieras raucka
tulesta, Ala M tan yötymään, Rukoil ettäs
Mndymaän.

33. Tulisit jo tunnosas, Julmasi synnin
juoxustas, Että Sielus selkias, Taiwan wie«
rax kerkias.

54. PyYd ett lEsus katzahdais, Wielä ker-
ran armahdais, Nyhais tnndos päälle niin,
Ettei sidotaisi kiin.

35. Surutöin sitt sanopi, Cuules mitt yö
kulupi, Wartia on wastawa, Ei sull päiw
01l koitawa.

36. Ah! Sä armon auringo, lEsus Sie«
lnn



lun rawwdo, Odot wiela wieraitas, Mui«
smt heitä anfiollas.

Rudes N?irfi.
Weisata kuin: (vie Siclun iloinen «.

V. I.

ne oikmt wierahat, HERransGsW Häihin tulewat kunnialla kortiall,
Seiso pnolell oikiall.

2. Että he taäl suuresti, Tahdoit sitä mur-
hetti, Cuin heit HEMa ajallaus, Warotti
hää waatteistans-

3. Kassi niitä sowitett, Me pääle kojetell,
Jos on uffo oikia Sisllln waa'e sopiwa.

4. Cuin se kunnian Cuningas, Pyhas kor°
keudesans, Tule haihins katzomaau, Ongos
wierat walmisna.

>. Sicl he owat tytywät, Pyhitetyt ustä-
wat, Wierat joil er suututa, "O! M)t suur»
ta autuutta.

6. lost he näyttä ibanix, Kelwollisix wie»
rabix, OtziMs on merkityt, Pyhäl öhyll si«
weldyt.

7. Cuningahan Tyttäret wiedän wierax
Neitzehet, Ulos sanomattomat,Cruunut Mson Hanat.

8. Engettitten tällaiset, Owat he tott wa»
kaset, Waik ei kelpa mailmal, Cunn he polte
jalkains all.

9. Ajalliset hekumat, Ei heil maist, On kat«
kerat, Myrkky sappi haiMa, Sielun snr»
ma waickia.

,
lo.Ah!



10. Ah! Niill harwoil wierailla, Taalla
ombi todella lnurben puku musta juur, Au-
tuun täbden suru suur.

ii. Sentään ett he muista sen, Kuninga-
han sanonen, PelwM wapistuxella, Itzen
wierax laitata.

12. Wielä nyt on siaa siel, Cuhu Cunin«
gas ei kiel, Hengellisi waiwaisi, Jotka uffoo
kaipapi.

13. Syndeins tähden sairaita, Sielus tun»
nos sokioita, Niit kuin huoka rukoile, Sa«
laisesti sanele.

14. HERra lEsu puhdista, Mua Syn.
dist saastaista, Walmist häites wierari, Wah-
wist lEsu nssooni.

15. Ett sun osallifuttees, Ansioos ja we-
rehees,Haawais Mtt pääsisim,Siel kuin hai»
säs lewäisim.

16. Tott sitt wisiist tiedäisim, Että wii-
mein wiedaisiin, Wierahaxi Taiwahaan, Cai-
tein pyhäin Haminaan.

17. Autuas itzens tutkiwa, Jos bän wie»ras oikia, Ombi omas Nmnoja, Tott sitt
henges uffosa.

18. Mäl jo ain hait pitapi, lEsuresa e»
läpi, Rawimn niin Sielusa, Juur kuin
wieras pidosa.

19. Taiwan esimausta, Salatusta manna,sm, lot ei muut tied yMn, Waan st kuinsen käsittä.
20. Tämän pidon hekumasi, Täytett on

niin runsahast, Cttci suu siit waikene, Alat
HERra kiittele. 2i.Ei



21. Ei hän taida pubn niin, Cuin tott
Sydän käffekin wielä paljo, Enämin, mutt
pois naandy raukekm.

22. lEsuxen las olennost, Sutä suurest so-
winnost, Joka paiw on tekeulist, Wihollisi
woittamist.

2). Jotka häistä estawät, Mailman ma-
kiax tekewät, lotk ei Mrs woi kuullakan Tai'
Wallisi pulmakan.

24. Wiel se out on monelle, Lihalle ja we>
relle, Ett hais lEsus ruokana, Omillans
on herkkuna.

25. Ei sitt luondo ymmärrä, Uffo sen waan
käsittä M ett hais nwis tiloiia tutkita.m
joukossa.

26. lEsust Sielun elämä, Joka niis on
wakewa, Jotka iso janopi, Syndiäns an«
dex anopi.

27. Sois ett tulis wedetyx, Pyhäin lu«
kuun päästetyr, Walitttuin kans vhtehen,
Täyttämän Hää Huonehen.

28. Ei siel puutu mitäkän, Mutta hy-
wytt enätän, Kaikelle Hää joukolle. Kuin
sinn hala rukoile.

29. Taiwan pövdäl wierahax, lEsurelte
ihanax Aitix weljix, Sijarix Engelein kans<
kumpanix.

ZO. Ah siis lEsu opeta, Meitä kaikin to-
tuta Taiwan häihin himoitzeen, Uffon edestrukoilleen.

Ett niin taidam tehdä koht, Kuin
B mett



meit Vawal waroo tott, Työmme ruokam
womamme teksi:n nimeen lEsuxcen.

32. Katz sitt kelpaa ilon kans hangit sen
jo ajallans, Jolla ombi kutzumus, Pyhän
Hangen todistus.

33. Tott hau ombi Christures siunat wie«
ms lEstms, Ci myös epäil, Hämmästy,
Koff Hää päiwa ilmesti).

34. Ilost rups langemaan jalkain juureen
Kuningan, loukos niiden wanhinten, Neb
jan Kolmatkymmenen.

35. Tähän täyty seisiihta, Heikon työni
lovetta, Si!l, ett olen kelwotoiu, Perät san-
gen mabdotoin.

36. Mutta rakas lEjuren suo, Sun
ges waloxen, Minun tyhmän suurimman hei-
ko puhuun maalamaan.

37. Olen heidän iloans, Taiwassista rie°
muans, Kuin siel ombi olewa, Vlitz mäa-
ran kaikilla.

38. Mutta HERra Jumalan, Henges
sormel Taitawan, Paina maalla Sydämeen,
Mm' alamatseheen.

39. Amen amen wiM niin esimaku tun-
dohin, Amen rakkain lEsuxem, Tule tule
Sieluistem.

40. Sydämestä sanottu, Mjäl Morsial ai<
wottu, Wierahitt ja kaikiU muill lE<sus toiwotuxen kuul!



Ensilnmäinen Wirsi täsa ylöspanosa,
on siinä tarkoituxesa,ja pääle katzanosa,kokonpandu ettei ne muut tasa jälkeen seura-waiset Wirret, inbimittisen järjen mielin, ih-

misille kelwaten, mutta Jumalalle Kuuman,
tehdyt olis, joita kaikkia wärsyja, ei M suru-
toin suiugcm taida hywaxensä otta, waikkane Pyhän Raamatun kansia yhtä pitäwär,
mutta pikemin se kawala Sydän, sen osa-xensa otta, joka ei hänen olskkan, joita sen-kaldaisia ja muita siinä tundemattomasa syn-
nisä epäuffosa tehtyjä rikoxia, niin äIäHER-m heille tygö lue.

Ah! Isä anna heille andexi, sillä he owat
Sinun Poikas kyllä kallis weren hinda. Ah!Käännä ja palautaSinä HERm meitä, niinme käättyxi ja palautetuxi tulemme.

Se Toinen ja Kolmas Wirsi on itze silleluonolliselle Yljälle ja Morsiamelle, joiden
walillä se paras ajallisten että ijankaiMsten
asiain Puhemies lEsus, hywäxi laittaja, kai-tein ensin pidäis olemaan, niin että hän saisiye kutakin yhteen johdatta.

Ia se Neljäs Wirsi on erinomattain siitäHengellisestä Morsiamesta, joka hänen Mäwsa lEsuxen perään, usiasti julki ja alinoma,
salaisesti Mwöihe, huoka, suree ja kaipa.

Se Wiides Wirsi, on niistä Kuningalda
löytylsta alastomista Hää Vieraista, jotka eiole wagtetettnt silla elämättä Malla ja aukua-
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xi tekewäisella Molla, ja lEsuxen ansion
wanhurffaudella.

Se Kuudes Wirsi, on niistä oikein mah-
dollisista ja kelwolliststa Haä Vieraista, jotka
Pnhan Hengen todistuxen kautta, taalla jo
armon ajasa, heidän uffonsa alkajalda ia

paattajalda lEsuxelda pujetetut owat.
LOPPU.

Mara Kuusi Hopia äyriä Kuparirahaa.


