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lEsuksen siunattuun Nimeen!
Svdömmcllinen, növrä ja yksinkertainen häitten onnen-toiwoius,

kristillisessä rakkaudesta loimotettu sille wapasukuiselle Herralle
Kapitainille Kunink.scn Majttin Lif-Dragona reczementislä Herra
Karl Adolph Granfeldtille, «lialle, niin myös wapasukuiselle ja
korkeilla awuilla kaunistetulle Frökrmälle Frederika Orönhagenille,
morsiamelle, koska he korkeasti ja huwin kunnioitcttawain wie»
lasten läsnäollessa heidän HERrassa aiwotun awiosäätynsä
seurakunnan jumalisilla siteillä antoiwat wahwistaa, Taiwassalon
pitäjässä ja Salmitun kartanossa, Tammikuussa w:na 1770.

W. k. lEsu minun ilon autuun j. n. e.

ils' on häihin mennyt, Kuin hän sinne sut,
sulliin, Sen me olemm' knllä tiennyt, lont'

M>3 Johannes ilmoitti; Multa mitä tehdä mahdan,'.
Kuin me häihin luisutaan, Mennä eli olla pois? Us»
ko käsittää sen wois.

2. Uskowainen tehdä kaikki Tahto ilman synnila;
Silä wasien lEsus ratki Sanoopi myös wilpilä: Kos«
kas wieraaks' kutsuit' olet, Men' niin sinne, eltes tuo,
let Häissä smun sieluas, Jos se on uskos oikias.

3. Multa elia mailm' kaikki Synnin himos palaa,
fi, Senlähden siis ompi ralki Syy kyll' uskowaisella
Peljät'. ja loll' sanoo tule: Olekö'nännin kulsult', luu-
le, Al' siell' holhoo ruumistas. Pyydä ruloil' lEsustas.

4. Näin yfs' oikia hailien »vieras. Hartaasl' sydäm-
mesiänsä. Huokaa, sanoo: lEsu rakas. Armosi' rikas
päanänsa! Siunaa taiä parikuntaa. Suo heili' onnee
laiwaalliLla, Uskoo, loiwoo, rattautt', Sielun woimaawalppcmtt'»



5. Sillä tosin harwois häissä Ia multz wieras-pl,
boissa Autuutemme asiois näissä Ollaan pyhis' haluis,
sa, Multa ylönpallisuudes. luopumuudes. irstaisuudes,
Kuin ei sowi ensinkään» Kristityille semmenlään.

6. Kyllä moni ihmisenä Mene häihin räyhäämään,
Pitää ilsens Kristittynä, Nupee s»nnis rypömään,
Niinkuin sika kolio tulee, Autuaaks' tulemansa luulee,
Waitt' on rahka päässä niin, Kuin yks' koira raados kiin.

7. Multa ajalelkamm' perän» Ett' se ilo. huwitus
kerran tulee karwaafs' erän: Ijän' itku, walitus. Eise ilo Jumalalle Kelpaa, multa saatanalle. lEsus
ulos suljetaan Sielu parka surmataan.

8 Sydämmen se Jumalasta Estää, rukouksen myös,
HENran henki totisesta Ajetaan pois ilse lyös, Mur,
heellisess' saaletalian, Kirous siaan luolelahan; Heidänhäiltens hekuma Onneloin on olewa.

9. Nyt sa ajatel' ja sanoo Taidat tällä tawalla:
Eiköst' lupa ole jalo Iloit' häitten ajalla, Tel,dä ii,sens iloiseksi. Mailman lasten kaltaiseksi. Kaikes kun,
niallisuudes, Kuin siell' taitaa oll' edes.

10. Oikia Krislilt', joll' on usko, Ei se muitten
lähden häis Kastens liilloo tietens riko. Waan hänpysyn HENran teis; Surull' katsoo hulluin iloo. Et,
<ei maas ol' HENran velkoo, Sentän istuu alallans,
Puheleepi werlans käns'.

li. Ei hän unolid' isänänsä Oma wiheljäisyytläns,
Surkuttelee mielessänsä Heidän suurta lyhmyylläns,
Kuinka ne. kuin pidois, näissä Jumalaloin helwelissä
?,uomittuin kans' ulwoo siell', Kuin joit, hyppäis häis,sa lääll'.

,2. Ah. kuin täällä harwois häissä lEsus löytyi
omaisi, Ystäwit' ja weljiänsä, Jotka hälle sopisi Ai,
tiks'. sisariksi; maassa Olisit kuin Karmassa Wieraat,
rauhan tekiät. Jotka lEsust' elsiwät.

13. O! sa häihin menewäinen Korkla wieras oikla!
lEsn rakas! elsiwäinen Kansas siwiöit'»vieraita. Ah!
tott' siell' on oikia Kanaa, Kussa sielu lEsust' halaa,
Häis ja faikis paikoissa Pyytää ZEsutzt' seurata-



14. Ah! luss' löytyy yllä, morsian. Pyhäsi' mie.
lest' molemmat. Harmat toinenkaan on losian Heistä
henges palamat, Pyhä rakkauden tuli Ei ei fydö ylös
suuri, Jossa Kaana kaunis se lEsus tulis sydämmeen.

16. Ehkä luonnon soweliaisuus, Ia se luonnon rak,
faus, Muutamill' on tawallisuus Keskenäns oll' sowin-
nos, Mult' ei autuus siin wiel' seiso. Ett' se ulkonai-
nen peso On heili' puheis, käytöksis, Ajals' se maan
auttaa siis.

16. Mutl' siin hengellises rauhas Jumal' kaikki kut.
sun on. Että awio-päri mahdais Hakee hengen elän,
non: Se wast' kelpaa Jumalalle, lEsuksell' ja usko-
mille; Sill' ei luonnon kunniassa Ole sielull'autuutta.

17. Kussa oifia hengen tuli, Siell' on rakkaus
Kaana kans'; Sinne lEsus häihin tuli, Autuas hä-
nen muistossans. Wielä nykkin täällä pitää, Hänelt' ei
siil' puutu mitään, Häissäns eikä elossans, lEsus aut-
taa, siunaa kans'.

18. lois ei pyhä rakkaus ole. Ei siell' Jumalala-
kaan, Jok' ei siihen sisäll' tule, Ei sen awio.liittokaan
Jumalassa aljelt' ole. Ei myös laiwaan Kannan tu-
le; Niil' on kylmä elämä, Joill' ei uult' ol' sydäntä.

19. Ah, fuink' paljo paremmaksi Nähdään yksi pa-
kana, Monta kertaa jalommaksi, Ett' heist' lailtaan
sanoa, Kuin he toinen loisens kanssa, Awio-rakkaudes-
sansa Elää luonnon sowinnos: Krislilt'kuss'on suosios?

20. Joka sanan Sakramentein Keskell' olet wal.
k«ut, Niiden pyhäin elementtein Taiwaallista kirkkaut:
Synnin pimeydes häitä pidät. Et kuul'. näe näitä lE-
suksen hää «herkkuja, Kuin hän sinull' tarjoa.

21, Tutkistele wisust' wielä, Ylkä, morsian ilsiäs.
Ettäs hywäll' tunnoll' täällä Koettelet säätyäs, Jos sä
olet otollinen, Pyhään säätyyn mahdollinen, Kunniak-
si luojalles; Autuudeksi stelulles.

22. Sillä Ewangeliumissa Ylkä ja myös morsian,.
Neuwotahan totuudessa, Että te sen korkian, Pyydät
häihin tulemahan, lEsust', joka lupamahan Walmis
nöyrall' sielulle. Waslaa ett' me tulemme.



23. Katso minä seison owetz, O! jos joku kuulis sen,
Kuinka sisäll' sydämmehes Tulen siell' häis' riemuitsen,
Autuas ylkä, morsian totta, Joka hänen häihins ottaa,
Vlönfatsoo kaloowcm Mailman turhan tawaran.

24. Se kNin onnee, siunaucta Tahtoo awio-säädys,
sä, Hänen pitää haluisesti Seurat' lEsust' häissänsä.
Neljä puhdast' neitsyt totta. Pitää siinä olla kohta,
Jotka lEsust' häihinsä. Kutsuu wieraaks tykönsä.

25, Ensimmäinen neitsy ompi HERran pelko rak.
kaus, Sille sisareksi sopii Oikia usko, elo uus. Ia silt'
rukous se harras Häis' on edeskäypä paras. Jos näm'
»lis kaikilla, Vljäll', morsiall', wierailla

26. Ei silt' lEsus ikänansä Keneltäkän kielläisi,
Hän ain' heidän keskellänsä Sanois: mitä nimeeni
Anotte, niin annan teill«, Ett' te eksy. huku tielle,
Jos waan yhdest' mielestä Olell' pyhäst' hengestä.

27. Kuule jos sult' kysytäisiin, Mitä parhain lar,
witais Ruumiin eloks' elsiläisiin. Tolla sopis wastalas:
Naha, raha stihen auttaa, Maikka monta kyll' sen
kautta Joutuu ijäl' itkuhun, Rikkaan miehen kiluhun.

28. Niin on asia aiwan tosi Nainein awioskäsk>)n
kanssa, Että rukous, rukouskin Siihen harras tarwi,
lais, Jos se oikein onnellinen Ia silt'HEßrall' kelwol-
linen Pitää hywin oleman. Ilskon rukous waadilaan.

29. Tobias kans' morsiamensa Rukoiliwat ahkerasi',
Ett' heit' Jumal' armostansa Olis kuullut taiwahast';
Ia kuin Isaak itsens annoi Awioliilton. mennes fan,
noi Rukouksen nöyrän sen, Uhrais laiwaan HERrallen.

30. Kolmas neitsy. joka joutuu Kutsuun lEsust'
häihinsä. Puhdas sydän, HERrall' suotu. Pitää olla
paänänsä. Neljäs neitsy anowaiset Onnee, köyhät iso,
waiset; Waan jos henges waiwaiset Olisiwat kaikki heet.

31. Ei! ei! rikast' ainoastans, Huomen lahjan täh-
den lääll', Kutsuttaman kohdastansa Pidä; mult' se
köyhä wiel'. Esirukoustens tähden. Jos hän rakkau.
des nähden, Ompi taiwaallisessa Plösrakennuksessa.

32, Multa mailma rakkampana Pitää rahan-anla,
jan, Rukous perät' halwempana, Ia sen edes-kanlajan,



Unhodetaan HERran käsky; Lue Naamatussa lälsy,
Kuinka Luukas kaikkia Piloi pitään opettaa.

33. Koetelkamm' looluudessa. Onko lEsus häissäm.
me. Kililales jo wierahissa Ollut kaikis töissämme.
Onko lEsus ensimmäisesi' Kulsull' meiltä ylimmät,
sek,'. Ainoaksi aullajal,'. Sielum' yljäks' ihanaks'.

34 Olemmekos awioskäskyn HERran säännös pi,
läneet, Ia sitt', niinkuin pyhän läksyn, Rukoukset!'
mieltäneet, Alusl' aina loppuun asti, Wieltän pnhäst',
hurskaliasli; Ont' oll' suosio wanhempain, Hengellis,
ten tullawain.

35. Onkost' oikein kristillisesi'. Kaikki HTRran kun,
maks'. Asiat aiwot kohluulliseöt'. Eltä sanoo laittahan:
lEsus oli tosin häissäm', Suuri neuwois, apu löis.
säm', 110-, kunnia.päiwänä m', Ia sitt' kaiken ikänäm'.

36. Mutt'. ah! woi! elt' peljältäwä Ompi totta 10,
lisesl', Sillä tuntom' seliltäwä, Sanoo monell' ilmei,
sest'. Ett' kyll' wähä lEsuksesla Ompi huolill' lotises.
ta, Muila lahjat, antimet, Paremp'ol'luin rukoukset.

37. EttöZläs kyll'usiasli Ilahullan ilsiäs, Ettäs
kyllä luoniewaöti Häissä olles illiäst', 3Ninkuin muu.
kin toinen, kolmas, wihan wedit alas. Oho
wieraat waiwaiset, Kuink' häis' olet' ollehet.

38. Ah! moi! sila kowaa helkee Yljäll'. morsiall'.
wierahill' Kuin he näistä tili tekee Tunnos, silmill'
metisill'. Heillä häät on Sodomassa Pidelt'. ja ei
Kannassa, Kost' « lEsus wierasna Ystäwän ol'
suurinna,

39. Hän kyll' tosin joka paikas Ompi läsnä olema,
Waan ei armos niiden seuras. Kuin ei lEsust' ha.laja; Mutta wihans hirmuisuudes Kosloapi wanhurs,
kaudes Kllikill' niil' on maksama, Kuin nait lihan,
haluissa.

40 Senlähden ei toiwos jälkeen Awioliiltos menes,
ty, Ymmär' siitä, eltes oikein Ole itsees käyttänyt,
Jos on riita kumppanillas Perhees kans'. ett' lapsil,
las. Ei, ei yhtään ilman syyt Nangaistust' ol' sinull'myot.



41. Mutta ajattele perään. Jos sä olet oikehin Ru.
koil' lEsust' joka erän. Kuin sä aimot isseskin Antaa
awiosläsknyn pyhään; Olik' harras nöyrä sydän Poh.
jan asli laimettu, Sywäst' oikein waiwallu.

42. Kuinkas naidessas kyll' aina Elsit riistaa kun.
niaa, Katsoit launist, niinkuin mailmaa. Himos jälkeen
muotoa, El' jos muuta pahempala Syyt' suli' ompi
suurempata Ollu, niin äl' pahaksi,, Asialas oudoksu.

43. Sill' mit' ennen tehty ompi, Niitä sitten nau.
tilaan, Paras neuwo kuilenk' sopii. Jos maan oikein
tahdotaan, Ei näit' ilman muuttaa laita. Muun luin ru.
kouksen kautta, Että lEsus anteeksi Annas kaikki rikoksi.

44. Elsi hänen tykönänsä Uutta armoo armosta,
Ei tolt' HENra ikänänsä Hyljää, maan sun wanwis.
taa, Kärsimyst' ja woimaa lamaa, Autuudeksi kääntää
aina SurkeudeZ hywaksi, Kuint' hän löytää parhaaksi.

46. Ia jos kaikki tehnyt olis Joku mitä luleepi, Sit.
lenk' wielä sanoo sopis: Keimoloin tolt' olenkin. Sill'se ristt, joka waiwaa Sydänt', synnin lähden kaimaa,
Se maan sieluu hyödyttää, Ei muut' waiwat yhtäkään.

46. Ei ne jumalisten päällä Ijät' niin pid' oleman,
Nwun hetki tulee, tiedä Sinä sen niin oleman, Sill'
täss' on kaks tunli-klasi, lolk' ei yhtä pidä, tosi lE.
suksen ja ihmisen Erotuksen tele sen.

47. Että meidän oma klasim' Zuolsis lahtom' jöl«
kehen, Sen kyll' mielellämme soisim' Tämän ajan wiet-
lehen. Multa katsos HENran klasi Toisell' tawall'
aitam' tasli, Pyhän lahlons jällehen; Kuta laita tään,
tää sen.

48. Ehkä onnetoinen täällä, Monen pilk' on odot.
laa, Että täyty suurell' syyllä Kyynelitä wuodallaa,
Ett' on yhdes karsinassa, Niinkuin lammas ahtahas.sa Suden siwus makaapi, Phdes olla täylynpi.

49. Huokaa, ajattele aina Jumalan paali' autuudes,
Ett' hän kuulee, armons lainaa! Odota myös hiljai.
ses, Hengen nöyryydessä häntä, Ett' hän awioskäskys
kääntää Ijäiseksi iloksi, Sielun lewoks', woiloksi!!!



aikakirjoissa löyttään monta esimerkiä rakkaaseen awio-
wäkeen. Koska Cyyrus, Persian kuningas, sai Tigra-
neksen Armenialaisten ruhtinaan emäntinensä Wangiksi,
niin hän ruan aikana kysyi Tigranekselta, mitä hän tah-
dot emäntänsä lunastukseksi antaa? wastafi hän: jos
minä hallitsisin sen maan, kuin sinä minulta woittanut
olet, niin minä sen mielelläni sinulle jättäisin, ja ellei
siinä kyllä olisi, niin minä henkeni ja wereni palkkioiksi
Maisiin. Koska Cyyrus sen kuuli, tuli hänen sur-
keensa häntä, antoi heille maanssa jällens ja päästi
heidän wapaille jalwoille. Kotia tultuansa kysyi Tigra-
nes emännältänsä, mitä hän Cyyruksesta luuli, eikö hän
ollut kaunis herra? Wastasi hän: en minä hänestä
mitään sanoo tiedä, sillä en minä katsonut hänen puo-
leensa; koska hän edespäin häneltä kysyi: kenen puoleen
hän siis katsoi? Wastasi hän: sen puoleen, joka minun
hengellcinsä ja werellänsä lunasta tahdoi. Me näemme
tästä kuinka awio-rakkaus pakanain seassa monta ker»
taa suurempi on, kuin se kristikunnassa löyttään. Pa-
kanat luonnon walkeudessa edemmäksi menewät, kuin kris-
tityt, joilla walkeuden siwussa, myös ilmoitettu walkeus
eli Jumalan sana on. Koska yhdeltä suurelta sota-
palweljalta muinen kysyttiin, mitä parhaiten sodan on-
nelliseen käymiseen tarwittiin? Wastasi hän: rahaa, ra-
haa, rahaa; jos joku tahdois kysyä mitä onnelliseen
awioskäskyyn tarwitaan, niin mittaisiin wastata: ru-.
kous, rukous, rukous.

Koska awio-pari, walittain onnetonta naimistan-sa, tuli Melanchtonin tykö, kysyi hän heiltä kuinka
he awioskäskynsä alkaaneet olit, jos he olit rukoilleet
hartaasti? Koska he »vastasit, ettei he sitä ensinkään
olleet ajatellet; silloin sanoi hän: ei teidän toisin käydä
taida, koska olette ilman rukousta alkaneet, olette sen
tarpeellisimman unohtaneet; sentähden rukoilkaa! wielä,
että Jumala teidän ristinne ja surkeutenne huojentaa
tahdois. Sama mies on sanonut: jos seitsemän ajas-
taikainen lapsi ymmärräis mikä awioskäsky olis, niinse jo rukoilis itsellensä hywää puolisoa.


