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Jfmutat ja termeOifet futfifMemifel
o)]ci&ån Joitain ja gßapaptnjmnme

Sptifhijccn tatecuan fdifi*
mifen ja fuoleman plitfe*

2jota jumalinen @idu jotapdima5 ia öetfi muis
Itutella, ja ftjlid pdnOdnö parjDitella raita.

muorelta olejM tul 9DWe,$
40 ajaftaitaa , utiudifpDefd jumali*

\gyij juntta patloittaim jota ufein ajatte*
li ttfeUcufä, ettei uptån ipmiftd mailmafa
ollut pupembd/ tuin lian, Koita t)ån ndird
luuloja mielefdnfä piti/ tuli nyt mieg panen
tugoirå ja fanoi: mftttö ajattelett et|og luule
Uptan pppentbdd ©iclua matlmas loptptPdit,
tutu fum olet? Stule, unraa minua / nijn mi*
nd tapbon udutta ftnnlle ppfgn ipmtfen jota
frnun plttfctuoitta pDbpDci. meni top*
ta mielien tnnfd tfiUpimatjn ja puonefett, to*
fa fc pt)l)d ipmtnen oli. muta mieg otti tae*
fan maani? njtd ipmtfeftd , ja Pamailf!/ että
pan nautti purnun laatuifejrt ja ftmtdrh ofottt
Panenö uftdmdllifcti pupde ja maftaudö fatf*
t ia toptan, ja taifi pdnen£ taififa otolltfefti
fdpttd» mutta ei lopnnpt panen tgfonäuö mi*
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tanhuin hänen nttelefänfä talttaiftjn roct*
raita Jpänen pphnteenjil, jolla (tiu luuli i)(i
fatdetn muitten olcitanfa lainoitetun. Pidot
fcntähDen tpfelemäau 1) ancl Da / mtfä l)äneu
Epulutfa pi)l)i)Deufrt fetfof: mutta ()dn ei ahtia
tahtonut mitan janoa; ivan cftcli (jänöäni
fttifella lamalla, hiin hän taiji
fai puinen itijmetn ahkeralla rufou,telia ftj»
ien, ettei äpän nipeiö puljuinaan jeuramau
fclla taltalla? ■

: i). Cm fe minun tapani; että follan aa*
nuifia Dloönoufen, ni|n minä valellen 3uma*
Intäettä ipän ma tieltä minua Unin tilli ja
faifefla patjalla ftnd päivtuinä; ja oliä minun
faniani latftfa tefemiftfäni ja jättämiftjäni,
eitän miten päätän fanfa, ploänou»
fcnuffcn moimafa, nouftjtn uutuftufta al)le»
tammani harjoittamaan.

2) itoflan imen maatteet pioni. ntfu mi*
m ajattelen, luin,g a Jperra 3cfus on puetet*
tii plönfatfottamijn nmattciftöin , ja hätteten
muiäan - tuuttia minä nfein olen ttaaftdfani
prameillut / rufdtllen fitä aiiDcri, ja että 3a
fas minun puctratö manhiuffauDenä (ja mcl*
Ja/ tattarein tantalla feifoa jumalan eDeä.

3 ) ivoffa minä vmyotän iljeni tmyollä, nijn
minä muiftan ntjtä nuoria, joilla Jpcrra je?
fne> armottomani fiDorttm , (mogateii/ että
lian, jota minun tähteni on jlDottu ollut;
pääftäiä minua finnin ja palelen flteiftä.
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4) leffan ketuin fengdt jaifoifnni, f?|na
nmifteicn nijn monta ja tpoiältd aflfeiDa* toi?
ta jefus minun eteliäni on afiunut, fen rn«.
fouren ja atfoimifcn fania, että 3efud tund*
pdnd marjeiiö minua taifijta fpntiltftä i*ct-
eiftd.

5) ÄofFa minä panen Jdlin påäbdni, nijn
ajatteieufitd Gcjantappuralfia fcuunua, joi»
ia 3cfu,ren pi)i)in piinattiin ja t>aan?oi-
teltijn/ ja rufoiien, että Jf>dn »ijmcin taxi*
niftaid minun tuuman fruunnfia.

6) Äuin minä panen jotain liimatut u
teen, rtjafteten fttd maatettu, jolla 3c {liivit
liimat acmottomaflf litottijnj muiftan ftjnd
minun fofeuten-i / ja pimtan JpdneiM fiimdin
moitetta/ fe on, iiengeiiiltd iiv.itrmfta, cttdii
kätten fuuftafa uuiotofanfa (mtutepeni n4«
fiftu ja tuntudu.

7) Äoffan rapu (H)fotuaffe, nijn mnffte*
ien, että 3cfm? mimeifes? afcttt
Ritarin ©afrnmentin, ja fijnd lumntfce im»
mm ifowmi ©teiimi pi)i>dild nmiilianja ja
mereitdnfd, jenga pfjkn terran piog
u&rois minua ja faifen maiiman funtem c»
fceftd; ja fijtoreiia ajatteien. juurta
rae!auttaufa, fitpilcfanfa minun'- epeliäni, ja
että i}dn talla jöEfjtoHiftlto tefc minun u?it«
Imuna,r( fijråettä ijau on totifcfii matanuttietein fnntcini eteliä.

Bj. Äuin minä fanit i)l}teftd {jnonccftafot.
. m, '



feen, nljti ajatan, fitinga 3efustuoneena toteen, pilfada (jdtpdiftppedd ja
Ipdmifedd fuljetettu on; ja ftjnd muiftelen,
fuinga ttfefti mind olen antanut Sielun mi*

juuri futn nuoilfa taiatta minua
pl)ocn faunin paifafta toffeen.

9) soffa minä teen ploö malfian, eli ft>
tDfdn tuntiin» / nijn mind rufoilcn, ettd 3n>
main fatpttdig rdcfauöen tulen faDdmmeenf.

10) luin mind feifon malta eDefd ja
Jdmmitteien? nijn ajatelen, tuinpa
lämmitellä malta ddrcö,
ianfaua rutoden, ettd armoni fatfan*
nolla dcrdttdfå minun faunin tunOoan, nijn*
tuin ja aifaafa funkini mfaetu stijn

ettd dpdn auttaa minua favttamaan
faiefia tilaa fbnM&fn.

n), so|?an faunan paitoja/ eii muuta
puuta / nijn ajattefen fltd vafaafta tiftin puu*
ta / jata 3efuö maimada fanDof pddfadon
paitade, nijn ettd fan fen ada nddnfcpi 5 fij*
nd tuttia mind, fuinga minun fantuni omat
43dnede olleet pfan rajlaat/ jonga talien mi-
nun tulfa ntjtd mi()ata ja faufaftua.

mind fdpn mepen ulitfe/ nijn mui*
(lan äcfufen furnliffa fdumiftd Videon ojan
plitfe ojomdede, fufa *£dnen fipid fdrflmi*
feifa aitoi, ftefun faifaidda alfaifteda 1 ja
fefelen faMmmefadnt; jo£ fe onifdfa tunfce*mu lipua ja apilalta faifaein dfa&en, jotta
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3tfwefle nijn fuuret tulvit faattanet oivat
13) Sftijn ufein tuin minä pitelen meiltä,

ajatelen minä teipään päälle, jolla pe (äpltfe
plftit 3dm'en pahimman tpljcn / ja tutin
taictia Jpaamojanfa, joifta minulle
on pupfciftama meri,

14) SRijn ufoin tuin minä jotatin tärftn,
nijn minä ajattelen nijtten montnatften mat»
main päälle/ tuin 3dus on täi)ti)ni)t minun
eOeftäni uloeteifoa ja tärffä: fen tantta mat>
miftan itfent tärftmäflifcteen taitein mni»
maint alla) jotta ipän on maimainfa tantta
tuinufic piipittänyt.

15) minä annan uloö rat>aa, nijn a*
jattelen nijOen 30 popia penningin päälle,
joitten cDeftä 3uöaö myi pois ,

ja täftä kalmalta pinnalta otan tilan nuti*
ftutta itfelleni fitä fangen täi)t)elliftä maroa /

tuin 3efuö on a ntunnit Linnalan manput*
ftau&elle minun ctseftani; ja pyyfcän armoa
tarttareni, etten itänäni myyfi pois? 3tfufta
fynbifen Petuman eOcftä*

16) SHijn ufoin tuin minä juon, ajattelen
minä fen tatteran etitan ja fjipen päälle,
tuin annettijn 3d'n,re!le juota janefanfa, ja
opin fijtä/ tuinga minun pitä pitämän tain
mafna taiett mailman ()etiimallifet juotamaf»

17) so||a minättfeni pefcn,nijn ajatte»
len / tutnga noyryOeftä peft Opeinpa»
ftem? jalat; ja tulotien, että £än peffäpos
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minun faaftatfuöeui ja fonbini; nijn myM
falnmttfltö fybämmeni nöyrät vacfciuteö
palvelemaan fatcfta it)mifiä, äpänen cft*
rnerciinfa jällen.

sg). jos minä jotafin äacfan, taon, tatt-
ia lyön/ ntjn ajatelen, tutnga Juöafatfctilman anneta loit ja annoit Jpänelle
imuuna; ja tloitfen fijtd,cttd minä noitten
lyöminen fautta olen vapahdettu jumalan
vihan rangaifmnua ja perkeleen puutteitta,

19). minä fatfon jongun murheUi-
fen ttjmffen päälle,nijn rukoilen 3umalat.a*
ui fyDämmcttä fen edeftä, ja ftjnä ftnnifa
Hiutffutau itfcUent jätä juurta hymyttä, t uin
Sumala minun päälleni on ofottauut ttinä,
että Jpän en änbamit minulle ilotfen fybäm»
men ja tytyväifeu mielen.

so). 3o(S minä näen jongun n>if)eftåifcit
faifiroän fyyttomäfti, nijn ajattelen 3cfurcn
iinheliätfyDen ja viattoman farftinlfcn pääl-
le minun täyteni, jofa fmtengin olen vita»
pää, |å ftjtnn häntä, jota matoin vlfapät»
t>en edeltä, armon yalufta fäm tuoleumnn.

21). £dtä minä teen fatftfa eteeni ottami
ftfvi 1 1010 päivän läpitfc, följen fanefa/ f uin
minä |äflcn£ annan itjeni vuoteelle; ja ftf-
loin viifuifanf a jättäen, fuiuga armottomani
!)e ovat nieftmttf padalla äjfuneet
maatreet, joifa olit tarttuneet fijnnt haavot»
Imi; huogatp, että 3*fwö njfuie minulta
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pote wanijaf fminfn mattett, \a nfjaföa
faaftutctuu fyameen, ia Jäänen fyaatiminfa
tavitta paianDate Catctt ©iemni fcaawat.

22). ÄofiPa- minä panen maata, mjn ajrtf*
telen, fttfnga fnngen armottomafti ()e ripit*
fftt 3efuren riftin päälle )a naulitfttiijni/ että'«Onnea taotut Dlönanba foengenfa'
fuurefa tufl?afa 'ia leiuottomuöefa; ia loimu-
tan itftåni ftjfä, cttå Jfyån ntjn furftaila fwo«
leinaiianfa on toimittanut (SfefaUen-i (eroon
täällä efätö/ ja lewoUffen kuoleman täälDd
tål)teis. ■ ■,'£oiji)?åifcfti ja tinjmmefjeri: minä toimi»
tan näm-fafeft afteni tyfwxm Q[()rifnsreu
färfftmfen muifteiemifefa / ja en mitan ota e»
teeni, etten ajattele 3cfen Vaålk f jota mi-
nun tähteni waiwattu ja tiftinnanutfn on.

Äoffa fe iSlieö tdmdn tmiUxxt olit ajatteli
{jän ftfeflenö: 9(6! minä afun ovinani, ja en
taioa fetöäftin iuiefelDä fatefa eftetfdd, ja ,
fuitengjn fitjfcn tatoan ajatella eli mieleeni
jobbatta nijtd, f uin tdm.d ihminen taita tefa
£>ä tötöenfä toimittaniifenalla; jos minä a»
fuiftn muitten feafa, tuin oän,, nijn minä
tiyolafti taitaiftn ilta mattan faatia.peuraa fenfä&Den fzlUåfti tdmdn Wlkijm
omafta tummfmrefta, ettd fe toinen ihminenoli pn&cmbt fuin (jän; ftlfd ei hän etttnct
pooottänfä omafa jimiQltfut>efang,.twui at*
uoaftans? riftinnaulitufa 3efurefa ia «gänm
anftofanö; fulafta mwfta. ,
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.©atuaiffe nt)f tdmd ftna , fufa ifdndng td»
ta luet, ja tornitta faicfi mcnoö 3cfuycn ui*
itiecn, fe on, vartaatta mieledd, muilla dpdn*
Da, jota on Wrfmgt piinan ja fuoleman ft*
min fonöeiö eöeftd. Sdmd 3efu,vcn muilla*
tninen uffofa taita totella (tjfntta fttödmmeä
tafdftamaan oefu|la, viljamaan fi)nDid,ja
fnnWfen menon potöfietödmtfefd fimramaan
fttd rafafta QBapaltfajaa. t)tdin ftndfi tai*
taiftt lot)td itfefdd toöepi fcn tuin# ufein olet
tuet jannut, s\io 147.

3os ma' fi)n£»lin fpttoneen,
SMnoS fof)ta muifieten,

@e fen ft>!!a e mieleen mienee,
Cttei fonbi leifiy liene.
sefuma£ joå Ijetjfu pm)tä -

£if)a, meri fonbinen,
saamaiS muifio eftdä fttd,

sfo|l ne joljnt mieletjcn;
fafan fiufa tädit,

juotan aina anfio£ pädit;
4bdjpn juonet fe oijn fulfe,
sim6u(lan ett t)dpidll fulfe»
S??ailma mua pootd pettd

3uonel monet famatall,
minua metda

&å\Vj itoit i)efuma(l:
Sfiaan Futn mieleen iöÖbotdtt,

mdmaS maifian,
nijn taiban pofpi),

#«lttt fcdjot p'oti<B fofti. "
- "
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