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Alkät andaco <eitän wielellä: silla ei salawuotistm
eikäepäjumalden palweliain/ eikä huonnleklaln,- eikä pch-
Miäin/ elka nizden jolca tpastoin luondo si)Ndi tekewät/elkä
warasten/eltaahneten/ eikä juomaritten/ eckä pilcaitten
eiUraateliain pidä JumalanWaldacunda perimän.

Ziruumis ole sääty huoruten / waan Herralle/ ja
HHRran ruumille. Mutta Jumala on Herran herät-
tänyt/nPI hän on myös meitäkin woimallans herättämä.
Ettekö te teidä/että teidän ruummne owat jä-
senet i Pjdäiffö fts minunOhristuxen xäsenet porton jäse
nyi tekemän? PM se. Taicka etteko le teidä/että ftjoca
portohon ryhky / nijn hän on yxiruumis sen cansa: Sillä
he tulemat (sanohän>» cari phderi lihari. riutta joca
HERranryhty/ se on Ui hengi hänencansans.

Waltakathuorutck. Laickt synnit cuin ihminen teke/
owat Vlconarumista/waan jocahuorin teke setekesyndiä
omasrunmiftns/ wai ettekö le teidä/ että teidän ruumin
on pyhän Hengen jocateisa on jonga te luma-
lalda saitta/ ia eeeepa te ole teidän omanna i Sillä te oleta
tallista ostetut. Kunmoitacat Mlumalata teidän nm-
nusim/ /a teidän hengeftn/ jotta lumalatxowat.

pitäkön cukin o-
wall wstimolw' / ja joMienpitäkön pman miehens.

P.Pgwali



R. C. A P. Pawali sano.-
KD Man tpöt owat jMset
siaisus/haureus/ epäjumalden palwelus/
Murha/ Ilwpumlls ett. Ia muut stncal-
daiset/joista minä olen teille etmengm sano-
nut/ja wiela nytkin edellä sonon: että ne joe-
ea senkaldaisia tekewat / ei pidä Jumalan
Waldacunda perimän. Joilla sanoilla P. Pa-
wali s«urest sureuitlele ja walitla / että hänen sanans
cuultat olit ntsn hengesä wimmalut / ettei scncaldaisia
cauhioita iihan löit/ cuin he huorin leit/ murhasolit
ja alinomaises juopumiscs/ ollengan lukenee.- eikä
mallanetphtakerla ajatella/ että he scncalbaisien spndeitt
tähden/ olit joparhcillans lumalald monel onnettomu-
delrangaistut/ jawielä cowcmmat edesieisoil/ nimittäin/
ilman atjalistj/ ljancaickinenranHaisius/ että heidän lopo _,, .
puns (jota P. Pawali ilkcin sano) on caoolus. Sew "°

lähden P. Pawali caikelahkerudellatäpdellodelneu- 3-
tvo ja mana hänen sanans cuuliolt ia caicki Chrisiillist
Ihmisil/ että he sencaloaisicauhioitaiihan tsit waltälsit
jalamaisit/ jaehkä ne caickiowat cauhiat ja pahat joi-
denga tckiät Jumalan Maldacunnan perinnöst eroile-
tan Helwetin cadolurcn-Nhn erinomaisesisano P.Pa, .

wali - Huoruus cuulu julklsest teidän kesseNtfn/ '

jasencansa tietä <wda että huoruus ja saisimsus oli mjn '

HtlMj tullut eltti sila ole spnnw wasn tawan edcfi
A g pidetty .



pidelty, ja sentahden erinomaisesi tasa plosluctus cgp.'
/.cor. 6. <>) neuwo caicki huorintekiöil paranneen/ellei
he Christien iasenit jaP.HengmTempli/cuin on hei-
dän ruumins/ lekls hnorain jaseneri ja portoin Tem-

«. c:<»r.,. lahden pan oli mutamat io andanut perkclen
'' haldun lihan cadotureri) Waan parammin cunnioitlai-

sit Jumalat heidänruumisans ja hengesans/ jotca )u,
Malan owal.

Mutta jos siehen aican lihan työt owat
julkisesi ollet/ nijnpalio enammin/ Jumalaarmahtacon/
nyt talla wtjmeisella atjanrahdulla on cciicki wljat yhteisen
lijuolunet/ jawielasitten huoruus jahaurellnen elama
kerta/ rttei taman pahan paatunen Mailman lapset sitä
cutldeltakastyollengan Jumalan sanan pioatkan/
Waan ainaktjsten jakilwan/ainakihkemmtn ia
Mast (sitä cuin enaminneuwotan) elawat luwattowis
secänno/isja saastaisudes.- ja löptan usein se sa,
nanlascu: Tytär 0N MtUIN ÄlllklN.
histust e!«e w«l»c>in st irtalnen »oucko Mailma»: nnnta se»
pahemt» n,oni lumalatoin( silläne Innmlisct aina eritetä»)
««ecaspettäiä Awio lijttong picaiscst vnh»t»a ia Au>lo«>uo<
ten» cauhlast saastuna. Ia eipallo puum/ e«ei pahembit»
«sioit tee caicti» n,cnoisan» /- cuin heidän sisaren» Sodoma.

»47- loca ilkiameno /on yxi cauhia cappale/ seka Jumalisten
ihmisten corwain edes vlos puhua/ japalio enamin Cai-
ckim. Jumalan silmäin edes lackamala nahda. Scnlal>
dcn slss että idzecukin taincaidaiscst cauhiast työsi idzens
poispitais/ ja aMans (ennen cuin se yhteinen paula

». il, tatckein pmlie lange) eum mahtais/ Jumalala myös c>
namald wchaan lacfais/ntjn corkiasivsiolun

i- Saarna Viran puelcst (nljn mma minn uutkln/cukin la-
4. >4- hlans jaiken/) olcn aiconut phdcy tarpelisen neuwon ja

op» tuM sitäcMhiglhuoruden spndiwajtanplospuhua.
Waan



U?6«n e«i sitä ennamäld hedelmäntekemäs kerkn/erinönmisefl
sillä wijal rascaudctt«w«n/

alwoinsen prenttädenVloslewitä. Ihlensopl VI. kastyN
cansa; sillUN pldck huorin tekemen.
Se on: Meldäll pltä lunwlata pclkäiuen fa racastamnn / että
me olema pnlMt ia cu»uial>sctpuheisiz :a tolsä: m että idzccukin
Hwiopuoilsatangracasta ja cuNn!olta>
Selkiamän lähden aiwom colmes ofts
des tuoda.- ia saatta cuulla

I. Mikä huoruus on/cumga se tapahtu/ja mikä
hen kehoilla. r«"«'

11. Ne syyt/ sitä ptta wäldkclämän.
111. Cuinga cukin sitä tilitäwälltä.

Tasa Ile» Osas calmeji cappelestwaari oltacaM. r«<» k°l«i-

Z>nsist/nM HlwruuS on..' Huoruus on
""°"'"

pxi hapialinkn lyö ia sangen wawlinen/juuri cauhia syndi
inhmisildaluwaltomalyhdi<kn/el Jumalan laki »vastat»/
jollaJumala wlhoitetan »a rangalstoxet sekä ajalisel että

chncaicklsel päälle tuodetan/ jollei ainoan wällmiehen
cautta andamus lapahtu.

Että huoruus on häpiälinen työ ja waralinm
cappale/jolla lurmellan/ taito/ pmmärps/ hpwä nilri/
jacoco miehuus/ stjrä saata cuulla toises osas. Ia että
Huoruus on syndi/ senwuori P. Pawali sano: jocahuo<
nn leke seSpndi leke/nimittäin cuudetta Jumalankäffp
wastan. Cauhia myös ston/jongnplidzecaicki Juma-liset inhimiset/ laiwalisetP. Engelit jaitze Jumala cau-
histu. Ia inhimisildä tämä lapahlu (Mä jerjettömain
juoxuist ci tarwita mitan puhuman) nimilläm laittomat
phdistyxel/cuin

säädyn on 4s«t<mut
2 H tapatz-



t<wahmwsi, ?nttM<m st»<itt könitM/ chttistennan rucausten ia Siuuaxxen cansa/wanhst!>baHei» ii? ldu fio e-
miesten tjedost ia ftl-lsiost. Lvaan enei ne sitä n; ic.m hl,a!i sot«ca laiteomaft iasalaisesi id;?ng töine-; toiscnu cansa yhdistäivät.
Sentähdcn )n 1,,1an wchanraNgaistorce päallcns tuot-
kawat ja pysattäwät / cuin on sekä ajaiiset / nimittäin/s"''' ys)fclsce m-!l,mnniNe j«caupungeile (»oisa scmmoisieehdZn/ nijhin mielistytä»/uijiä werhoitan lia rangaiseniat iä-
t«z«)cuin on/Sodat/callit ajat/ Rutto taudit/ pahat
pedot/ suuret vlgos ergst. E«ä mpss ennommset
cuin on cow ristit/ taudit/ kiwm/ plmctumisi-t ja muutt
onnelto,uudet/ jotta idzsttkiöitcohtapi/nijnmpös zvN>
mcm ijancaickisel (nfjncmn tmses Osas saal lUuUa) jol-

lei ainoan wa limiehen lESVre», Chr. caulla spndein
andexi andamus tapchlu / ntjncuin tochil / /
M- M 'Mlenal. lotca yhden wchroan vscon cautla

CHRIstu/en ansion päälle oickiancalw
muxenjälkiN owitwapauden saanet.

Tämän cansa taitan lacaperin ajcl:
- Mck Jumalattomat suruttomat ih'

i. Lp!cu«-lniset/jolca huomtla/ erinomaisest wjhittömilo/ ei syno
mumo.

edestpiläwät/jonga tähden mpss heidän HpaMls ltl-
tkt japsit' cudzuwat/ellei huorudesi ena ole euinjo-
hoNgUN leickiN menis. lascnrähdcnhcowatalinomaislg
jusxnis l cnin lärictoinäl) yhden ottain coiseniättäin/ cus« n,ys«
msnda muucaniild tietämät/ nH»

r«»b. 6.17. suuren hirnmisuden cansa iolden päällc myös perke-
zijlonwalda.
tphykäisesi sgs wasialtu: S< on paha leicki / hatjy cun,

fr. »4> tapa/ jolla Jumala wihoitetan ja ljainen
itku perkelein cansa peräsi seura. Ia smlähden sano
IMgla-Lulechcos NW haINMsinun huorudes



5. FaickijpeH Mjapilcakirwetia oy-
ekarit/jotca Lhsrinterein tmval «ophawat- nijncum ».illilmu»
tuoca on watzaile My/ la watza rualle/
Nijn ajattelit olla luonon cansa phtcistnmpös huon'nteh< i. cb<,«.
ta/ ntjncuin ruoeakm edcsians oltiis. Ia cosm heila 3.
NUhdellan/ nijnHe psykätclcwät wasi,m/ sanoden: Etj »

MtNii ole wlWemen enga ensimainen. Ia«osta sanotan cttengs lulmlata hape ia pclka/nkjn hesen oltawal/ wasiadcn hawptismasi; °<ulktsala ( pahoild) ihmWd. Maan x...
lahanheitarvastatan:

1. Eise ole muinm cansa/nfjncuin elaluxen/MRuumis et ole MtyhllorudkmuttaDerralle."'"
Vuw«tsljs caictt Christilllscst wapaudcli owatiuwallstt nau-
tita/ waa»l jocä huoran si Hcrrast <ch!istn.reft poiserj/
»a P, Hengen (fonga asuin fta chnunen on) tvkonl>pois a>«ruunnns Sicluns jällengwicapixi saat'
ta »ongtt -H. lESu» wihdoin za callistaon siclda lunasta,
«". Woi julmuut/

2. la/ ihmis parcamitä st sinua hpödpttä/ etles ole
Wljmeinen laickaensimamen? Ända siis ettes ole wljme,
melnen eikä ensimamen helwctis / kyllä siellä sija on/ ia
Nain muincn sija tuli ja cuoppa fywcmmäxi joutui euin
vsemb, caiwajc, paaly. Sencahden ota waari sinä tph,
ma/ ja tiedä se/ etteimuitten langemusole meille edestiw
oitetlu seuramise/i/ mutta enil. 12. iacarlami,
se/i/ /.calintl,. 10. n. 12. iaparcmnoMl I^uc. ,z.^,;.

3. Waan se pilca cuin sinä teet Jumalasi jaihmisisi/NlZncuin Jumalaei ollengan lottelis sinun spndiäs / rl.
94.7.
waiwoin soimawat ia fancwac heidän lpöns.pnntF
li/ jonga lahden cudzljMt wM ja watjp-

wat



tvalheitä/ 52P. 2. «. Tlljli pmmäna stp sitta sphmä
rlglw. 94.8,9> lv. Iatiera ctla oma sinun puhes
on sinun duominut/ coscas julket sanoa: julkilu-
malalda. Ntjn tiedä ctla Jumala on myös sinunrangaisepa/ensisitasaelamas/ että mutkin sen julkisesi
taitawatymmärda/ jawljmein julkicaicken nähden andc»
sinun julkisesiPerkelein haldun waiwatla (jollei catu-
must ole tehty) ia silloins myös julkisesinäet nljden hur-
scain autuuden: joitasennen pileana ia naurona pidit/ ja
huocathengesahdisiurest/ ftnoden/ BZp.s. /. sccz, item:

<vho »ncttä onuettonlti/tleten t/hmi tsimettomij etten totellet
tstutta/ engä oftnel <mtu«a et».

~ Toisenkerran/33?onlnainen huorulls on/"4.""' eli cuinga se tapahtu? Tapahtusc/ntjncuinsydames/
*'«°"'' pahain himoin/ haluin ia ajalosien cansa/ laicla nainen
~o".'' eli naimallomain perän: Nhn myös SIIUN canft,^.4. 2». puM/ bapialisil lauluil / häijyil jutuil ia jaritu^

erinomaisesi luonnon salaisisi menoist ,«« Jumalaon
suonut colituelmenol tehtäwäxi/waanei awoi suin puhuta,-
waxi tasä synmn laxos! S amalniuoto vlconaisclkayttamlsel/cuin on luwaltomatreljut ja mässäpret/
haureliset suunandamistt/ cadzondamiset/ hpppämiset elc
Ia myös idze ilkian työtl MNsa / nimitäin salawuo-
tes spihkimallömild / huorudcs wihilpild; heickurudes

l. c°r. s. Hze walilläns ( ntjlda pehmeild siemenenslurmelurel)
'''"' eli Onan curil: c-cn. j». Ntjn myös sucurutzaudes/

jamaatessa nnchen puolen ia elalndencansa //. u,secz. 1i2ecn.22.//.
Tästä cule je »nezdan oppia lictäman/ että Jumala

hänen (ensimälscn) täpdelisen luomisens jälken/ täyden
list myös lain cuulialsut seka sisätlisi että vll onaisi meildä
lvaatl ia tchio nljncuin H.CHrisius sen idze seliltä/ sanod:

Tecuu-



Te tuulitta simotlyiwanhoille.' El simm pidä
huonn tekemän. Multa mmä janon m!Ze:
jocainen Ma cadzr> waimon päälle himoim-

hckldä/nizn hän lekl io huorin hänen calt-
sclNs sydaMesaNs, sitä enin jocu eauhianmst
syndi «ke/sitäcauhiambl rangaistus seura/sekä a/alinen että
hancaickinen/ jollei tähden ole andexi annccuc.

Kolmannen kerran 3Nika huorueeen syy
on/elimikäsichenihmist waali? Ei Jumala sichcn spy
ole/ jocaei ole luonut syNdi/ eikä ilta tahdo/ waan wiha
jarangaise caicki pahonlekiöil/ja tahto että cukinpuhdi- «en.
siaislpzensnljncuinhangmpuhdasonfWaan Perkele 5-
hänen yllyloxcnsja haucuto/cns cansa/ ja ivzc ihminen/
joca hauculu/en mielisty jasitä teke. jocatapah- ws «c cal»

lU Nain.' perkele s,ocanettandcnHenglonl.uc. ii.)cmcken
«zhkerndcns siehcnpane/ e«ähän ihnusct sai» eriämän Juma- ,

lankästyst s nijncmnhänidzekinerinnyt) eikä jocuu andais ;°?
idzens pyhän Nwiostäjkyn/ waan eläisit riettaudes/ synnisja
pahudes. V?aane«ei hänelolc walda wäkisin sichcnsaatta l»''' '"
< jongatähden hän werratan cahle coiran/ jocaci »pahingoiua
taida waicka hän haucku/ «mutoin jos jocun chdollans liki me-
ne) niinhän moninaisel tilal/cuinhän »hnuseneteenrakenda/
ihmist kilfsa ja siehen saaila pyytä, nijncum HZnen tapansja
juonenZ on/ tttä hän cohta jo nuorudest chnust syndin pyytä yl-
ly«ä: yhden eteen asetta hnoruden tilan/ toisen warcaudcu/
colmannen juomisen elc. Ia johongahän näke jongnn wähäl-
däkin miclistywän/siehen sitäyllyuä ia corwia pauha: f-ic> f^c/.
tee nijn/ tee nchn. Ia cuin nijn ensist ryhtymän saapi/kyllä
sitä sitten aina cdespäingin s cnin jocuu pcniekat peräsäns) s»kr«:
»vieuele ja saatta yhdeji pahudest nijn toisen /ettei ennen lacata
«idaki cuin cauhian'n»atkintyst teke/ja nijn cgurpain cni»
cadotn» langeäklst heidän päälläns 1 5. z.

Apulaiset mpös culn sondin ja huowleen aultamas
pysriwat/owat.joutilalsus/plönsyömps ja juomus/pa«>
hain cansakapmvs/y<rinaiset paicat/ pimiät ajat/ ia muut
sencaldaiset cuin saatte cuulla colmalies osas. Tämän

B canft



....
eanftcaickeinhapemaltömitten huomin ia portoin sun
tukitan/ joeca ei pelkä Jumalat häwaisicsans sanodcn;
Luotu se Ni/N on. Waancuca on ntjn pöhköi/ettei hän
näe luomisen Hisioriast/että Jumala on caicki hywin
luonut. Ia josJumala olis luonut ihmisen huoraxi/

«c«e bä« olis säätänytcadotuM. Joca on yli cauhia
«. ajatus. IaP Pawali sano / «lei stncallaiftt pilcajat

pidä JumalanWaldacunda perimän.

»«m, 55 loft ;. 'syplc, edespannan/ Mlx> hautellsi elämät
pila wäldettamän.- OnW

"- i. Httä idze H. Jumala huoruden ia
haurellsett elämän angarast pphäs laisans poistieldä/ sa,
«oden: sinun pldtl huorin tekemän. Monie
Sathanan tapsi (joca ei filä synnipluelcan/xhmetlel/
että Jumala tämän tastpn on pannulcan muitten secan.
jawielä sitten(ei rcunal eli arelettä sila lasielaifin/waalv

kestel muita kästpia, Maan P. Pawaliarwa sen
ma)l muitakästpja sijnäloises Taulus / että hän sen ensist
ylosluke/ iz.ia/.car.s.lZ. cauhiamax mur-
ha/warcaul.etc.Stlla ne vlcona runmisia owat/ se on/
nHllä lähimäinen wahingoitanwaan jocahuorin leke/ se
teke spndi omasruuwisans/ se on/hän turmele ja saasta-
scMke oman jäsencns/ japorton cansa ruumix
wle. (Joca caihiambi on) turmele / laitons mielens
ja caiclen miehudcns / että ennen aicans tule ja
joca jasenens ennen aicoiaheicomaxlunde/ silmäns/ ai-
jnns/pernans/marans elcsemoisest mpös portoin reisust

l<Zi»tla päällens pahat sphclmätrahko jaeuppa taudit. ett.



IM wihittpin päalda Jumalan sattan lvakewpspois
estä lapoista. K. Salamon mpös anda tietä cuinga
cauhia syndi huortw on että hän sen luke
warcaulla (ehta warcaus stznakin tapahtu) 6> s»i
RaVallu osotla että tämän kätHn plidzekäppiä on Ju-
mala sangen cauhiast japicaisesirangasnut. Muistacat
sijs idzecukin tämän sanan päälle; Ei sinun pidä huorin
tekemän. SINVN/ sano Jumala/ cuca tahlos
elimisä säädps sinä ikanäs olet. Olet sinä Hengelises
säädps:Pawi «rcllnali,Pispa/Pappi/Mnncki/ Stw
denez/ Teini. Nljn muista se: Ei.sinun pidä huorin te-
kemän. Jos sinä olet Mailmalises saädps: Keisar
Cuninges/ Ruhtinas/ Waldamies/Sotaherra/taicka
alÄmaifttjalca-eli mies/mjn mpös Bargme,
siari/ Naadi - mies / taicka Fougdi / Duomari/ Schri-
fwari elc. ntjn tiedä se.Ei sinunpidä huorin lekemän.Tai-
ckajos sinä huonelises säädps olet/ eli taloin menos: "''

Cauppamies/ talonpoica/ Isano/ Emänd/ tapsi eli
palcolinen/ Outo eliomainen/ Talolinm eli huoneeun-
da/ etc. ?ctjn tiedä se/sinun tygös Herra puhu namät
sanat: Ei sinunpidä s ehkä miclcs lctw) huorin tekemän

Tämän Jumalan Myn andaeon jocaainoa hänen"''spdämensmennä ellei phtäkän porto olis Tyttärien eikä
huorinlekiälPoicainseas/ Dem. 23. //.

11. Httck ne hursme lhmlset owat ,^«
net jacanhistunet huorutta / ntjncuin Joseph jocaei tah-
tonut maata Polipharin emänän cansa: ja Susanna/"'"
joca tahtoi ennen wtjatoina ihmisien käsin lulla/
Herra wastan spndiä tehdä. Job on mpöstaitanut hp-
wän tunnon cansa sano ellei hänen spoamens ole wietel-
dp 5. JaPPawalilahdoiselta,
lajckj ihmiset olisit tihncuin hengin nimilläjn Mgat ia 7.^''B y puhlai.



plchlac. Mc lmnMe phdesi Erelnitasi/ etla cosc^Eaiha,'
nald tunsi idzens hauteutten kinsatawan/nijn on hänvlM
nyt sormens walkian/ sanoden: Jos en minä woi kärsiäsormeni päätäkan walkias palawan / eligö sijs tvh-ma olisi jossieluniruumineH phdcn piccaism bccuman la
haureuden somiin tähden saattaisin tjälscn helwetin walki-
an palaman. Pambo Ercinica on ilkun pacahlanul /
cum näki waimon porton waales handäns cohlawan/surculteli idzellens ia sanoi: O josminun sydämeni olis
ntzn walmisietlu ja caunisteltu min tämä

Nonäorf. porto on werlamicsiens tähden. 22ras.lla nc.d)yennen afa-i. l!r«c. tcll cuolema pZiwä» ecens/ cuin tahdoi yhdcld jotannehcld l-
djeng raiscat anda. Xennc«les pkjiölopku: cosc porto vhrpne
oli idzens heittänyt s muinen pahain°neuwost) hänen wuotel-
lana/ >a sanonut ilkiäst: te virum osota idzes nuehex ei
o!c HZncnensingän caionnue/ että porw palatesans on sanonut:
8e nc>n 2 viru, 5e6 2 N»tu3 leclire> ettei NhNtUIN NNchtN wa«Nnijncuin cuwan cli cannon tykö palawans.

«,. «äl>. esimcrki tule caickein Christillisien ihmisie seurataettä he löytäisin wagax japuhtax Jumalan ja ihmisie edes
EnnoNaiseji esimiehet ja jolcaesiwallan wiras owal aja<
telcan/ellci he löpttais ensimäisee ftjnä pahas trgos/ nijn,

L56.«':, cuin KlÄeas waliitc,/ waan olisit qlamaisillen puhtauden
esicuwal ia speilit/cauhisiuisil spndi jawngaisisit huorin-tekiöie/ nijncuin K/ jolcahuo-
rintekiat ajoil maalakinpoies/ja cilkijiit heidän huonens
1. KeZ. 15. 12. i.KcZ. 4?. 2. KeZ. 2z./.

III.s turpl 111. Että huoruusouUi haplalmen työ.

wm Bc«r- yen owat ollet snures cunmas/ jaowat slidzutut: Muoi
' ri/Frouwa/ Neidzp/lunckan/ eunnialinenptjca/nuoru-

caincn/ Isa.- A'iti ete.Scn ilkian työn perast lulcwat
sitt «icklljs ia hapiäliscn nimen alia.

2 -Cun^



2. Culwiatttncfiamlls eli huckamlls/M ei ikattetts
. ..

taita tacapenn saada/ eikä lakarein luguil eikä cMI «'
stain/ NljttcUtn OvicilUL laula. repllfgbilis «lte I^ilLvne»

GiMlMionZl,,, »uoncncauttacuniat,'äl I'cjallcns NtiN s?t
lenon / cuin cuwa/ josta maali on wattsnul/eiinyncum
cuckainen jostacucoistus on pudonnut/ cli mjncmn speili
josta muoto on soennut.
z. CasienSacramentm ltjton plttzckapVps. Wotj

hapiat/ ihminen taitamaloinna nuorna olies casien trZmtzsM»
ton wahwana pila/' erittäin ldzes pois pcrkeicst/ ja caikifi
hänen legoistansia caikisi hänen mcnoisians/ ia pila i-
dzens wahwana Christu/enlygZ: waan cuin wanhem-
ma^ joutu (cuin loiwolaisin nljn lijltons
ylidzekap/ jamonilulenljnlompeliri/ettahe mttäwat
idzms elawast lumalast la kynittawat idzens Salha-
wM legoin japimeyden toihijn.

4. Jumalanläsjä olemisen lugun pitamättömpsiä y-
löncadze. Ihminen luonongin lakia myöden toisen ih, v«i«nniki-
wisen ( ehkä kcrjäläinengjn sapuc! olis ) sitä tekemäsi ha-

ratki Ilmrinweli jaChosbin sisar ole)
Mutta ei hapW.EnZslt in ia idzelumalan caswon edes
sttatehdcsäns/jonga silmät owatklrcamat Aurmgota js
nake caicki salalfttkm paical ia ongalat. Tain t«hdc«
rpKr2!M!!5 porton joca händ haureuten wickttcn/ on

« pnpnii «w seinus nulimuz cIIINZa »ne taitto
«Itäisen loucon coconres iemnzoist paha työtä rohkenemme 6.pv«c.
tchdä nijn
kät/ palio enämi»Ininaia pciiä <oca caickis poicois
on ia caicri salaisttÄn c/or näke ia Joilla ia mui!l<,
san<,ll/hän ftan hänen s/llvinL ttmdon ja catmnan.
den Ejajas sano: Woi mMottatahtomat

'

tlit olla/ja pelltä heidän lcconspimepdes 36i1«
B ilj 5-Vman



-

!pion«, mala sano elia ca,ri piläs' hänen ascttaino) tuleman
lihani. loca sijslihans jacaia osittele ei elia ole

waan plidze humalan asetuin monda tulewal phten li-
haan/ jantjn monen perkelen oria jaasuin stja/ min mo<
ncst jamonen cansa hän spndi tekc jayhteyttä pita/ sano

~ e.,nl«m- 6. Awio > säädyn (Jumalan oman ascllyen) ylönca-"«,A'i" dzomus/etta moni hänen tawarans eulutla huorain ja
toisen oman päälle/ sitäruocki ja caunisi kaylta / ennein
japallo suuremal waimo/
jota ei hanclo paikan esia/ ia jonga cansa awoi silminroh-kenis cunnialisen wäen secankäydä/ waan huomin ia naft
fien cansa. ei moalla minnurkis ia loucais olla.

?
ia camala loppu jauloskapmps. U?o« tyh.nMä! O.cäys-
tä iota hywyys ia cnnnia scnra ( «uin on kehräyg/ »nibelus/hackan» ) owai hl«t ,a tyol«t tekemen - w«<m siehen il««
kiän työhänon n,snikyllä nopsa i« lmkas/,osta h«pi»peresttule
mcstawal/ wircansia cunnians/joutuwat myös julkiRi-
pin alla jäin peccsturum moni Myösßöwelltl
käsin/että caakln puusa
cot lohaistan ia caula h.icalan / taicka mailda pois äjelan.
latulewiela moni hclwctin Böwelin käsijn ettei mal-
tgncl ennen eritä la calua.

Ettäsljshuorunsottnljnhapialinenlpöiacauhia
,«. cappale stnlähvcn Pltä caicki ihmiset maan päälle sila

wällänam ia carlaman/cuin helwetin mprkp.lcrjettömäc
luodocapoalet / joswahingon edesäns näkewat/nljncoh-

Puln.22. ta lyöwn idzens wasiatpnoeen! eikö stjs pallo enämin ja-
riellsen ihmisen pidats wältämän fitg jota ajalenen ia
yatttaickinenwahingoia häpiä seura/hawttkansijs idze,

cllk,n



tilkin huowdefi ia himoitzemast loisen oma / «tzttcuinSprach opella c. 42. v. 2a, 2;, -s» 27.
IV. SvY/ että huorulla pita wäldetta- ". ,b,«

wan/onse/ ettahuoruusiahaurclinenclämäonsangen
tparalineniawahingolinen cappale/joca saatta ihmisen l,<,mm«

enstst ta ennen caickia jasopimattomani cai-
kis astois ia wircans Jos hän on siudera, ' ""'

»vainen persona ia on woitu luwattomalorackaudelv ntjn
pkilpsc»pliig jää lukemat / I'neoloZia tutkimat ia tarpc<
liset ttiltoriat plitzen cadzomal/iakeffen suutu wircans
hariolUM/ «ajos wircaali tulewat cudzutuxi ia eifillen-
ge luwäloin tackaus sydämesikplemästlacka/ntjn pahoin
tvircanscdesseisowal/ntzncuinOphttiiaPlnees/japahen l. 8,m.,.

NOM tähdenkirouren päällens wetäwät. '»»

Jos mpös mailmalists saädps olewaiftlracasta<«
wat haurelist elämä kerta / mjn laki ia oikiustule haieilv,»
fi/alamaisten synnit Mlrät »angaisemat ialulcwalvp-
piniscaise/i ia phdcl muoto portoin mpös
l senpahcmbi) PM samoin osowellj/i/löplpxi/ntjncmn
Sodomas ialsraelin leiris tapahtui.Semmoisenpahan
tackauden tähden Moni mpss Jumalan sanan kplmendy
ia andawat idiens saarnamiesten(jotca heitä newowat)

Herodeskin wainois m telo,
ti Johann, Castajan. Nijn mpös se tapahlu huonen
HMluxes. Isandeli Emänd: («aicka molemmat) jos
andawatwieranrackanden sydämens lulla/ ntjn caickiheidän astans ia taloin tolmitu/ens owat sinne ia tänne:
lapset kurittamat ynseydes ia elkiwakas plöscaswawat/
pechelaiscuudes ia hilimättömpdcs Villan culuttawat/
taloin tpöt jäawät tekemät/ caupat mdzomal/ maa wil<jelemät/ että wijlmin joulu nälkä wieraxi/ ia maan lie
ftttwmi. mpös t.»pahtu poG jalpttäril/ dren-



geiljapijcoil/cosca tumattoman «ckauden liecki iraVattsaa / nljn kädet lpösia raukewat ia lulcwat/
iasijnasijascuinpitais tpsla tchtaman (phka elitoi!?<,
cuin wirca iacuvzumus traatj) ntjn ctcean käsijn / kortit
spelit/taulut/ terlittHit.clc.lacurkistciiaNKckuiiis/ sei,
sostellanporteis jacuil/ psikctan kylin/ suoalan wiemi-
sin /ruwctan jusmingin/ hpppyin ia reisuin. ph,
des summas sanottu / cuca ikanäns ntjn waiwaifexi jou-
tu/ että hän idzens luwatlomanrackauden alamaijexi an<
da/ia salli silla jdzenswallitanljncuin Wnnäld/ ei hän
taida läydelinen olla misakan eli jotakinhywa
toimitta. Ia silloingin cuin piläis HERran huone-senkäytämän/nljn taicka sieldä pois estä eli ajatnxelmua,
le wtellä/ jatnonda kcsten vlos lähtemänkehoitta. Cun-
nialisis mpös oldais/ ei soisimuusia puhet pide-
tawän/eikä myös idze pidä/ cuin haureuden menosi.
Se suuftcmn sydamcWn. Vscin myös silloin.
gin cuinpitäislcwätäpandamania rucous hetket pidet-
tämän ia autuutta ajalcleman yösijan
sielu olis saapa jos sinä yönäruumist oliserkanepa) nljn
paha himo joca spdemespala/wiepi mielen toisia!/ ettei

. taida siunataeikä lcwäta panna/ monen myös nnisijal-
dans yloe repi ia jos unes saawal ne unissakin eteen tule-
wat. Josta Sprach sano: Hecumaltsella lhmtstl-

«/r.1z..z2; ei ole lepo hänen ruumlftans/ sljtzenasti
cuin hckn llllen sytylta.Hecumallsen lhmlsen on
taickt ruoka makm elkä laka ennen cmnjhan
himonstaytta. Nijnmin riutgrcug kirio<ta

rupeis racasiaman
sanoi pois raukewans Mi saanut aina handa lassä olla



NiMin lltttitt Myös Susannan Histoi ias, nM
desiä wanhast cuin olit syttynet pahasi hinosi Euftw
nalwastan/ ellei ole lepo saanet wartioidzesans hända.
H,mnon myös K. poica oli mjncum wstas
<audis ntjncamvancuinThamarin fti häwaistyxi. "' „^.

Moni myös tule nljn menoisans/ että nlj-
den tähden caicki saaluns ia ftainans huckawat ia wel, .

coingin jouluwat/ ja nijden tähden vstin turhissakin s-
sioisandawat suuren idzens. Muutamatmyös
mielisuosioxens heille salaiset jawaaralisetkm asiat iimo-
iltawal/ niZncuin SimsonDelilal/ ja sen caulla mesims
wakewydens/ hänen «äköns japiti cuoleman wiholisiens
huones. Muutamat myöskcykäisydes andawat idzensNaisildans wallilta/ntjncuinK- Darius salli Mca wai-
motts Apemen istu olkiäl puolellans ia oltawan Cruunun
Kuningan pääsi hänen päähänsiaon lyönyt Kuninga,
sia poffelle. 3'H«.

Moni taas 'joutuhirmuiseni ja erinomai- i,u!ei«.
sesi cuin wiha wNUe tule/ ia se imsileipäinen rackaus z,
muutlu eoiruohofi/ etteiwoi cnä toistans nähdä / waan ««n', l?»
aicowat teloitta/ ntjncuin Thamarin/ jonga

''

kiukun Jumala salli heille tulevan rangaistuni/ nizn-cuin lixecniel todista/ c. «6. 37. lcq/ Tapahlu myös
pscin wihitpiid/ että wieranrackauden lähden oman vuo-
lisans suuttumat/sitä yrmiwätia cartawat/sen cuolema
toiwowal/ jacsuwain odotlains idze telollawat.
euin Blancha hänen miehens Lucluvicum V.
Kuningan myrkyllä juotti. Ia ssKi'H oman miehmslabium surmaisi/että sitä maisemaasi werlamiehensValenlinianuxen lygön otis saanutkäydä. Ncjnmpös
pfiVenelin caupamies sorsiin lcsten mielenlwule, sman wMons mprkpl ftloittj. laTurusa,



X. 164;. ,7. Phden Emanda om«n
michcns»nprkplla jpölli/ wcrtamiehmstähden'

Inkti«,j Molli taas tule Nljn hocarl/i la että
naistens rackaltden tähden/ stn tjaisen autuuden peräti
unhottawat la eUwajt Jumalasieron oltawat. Nljn-

t k-z. («in stncältalsls kiufturis on K- Salomongin ollut.
laneeali w.mha Susanna maljytcsans. I« Lutkeru.
plch^,/>chdc<i corkia sucmsest miehesi/ että Hanoi» cuullu» senconstclcwan: iog hänel se hecuma piftäl«/ että hän yhdest por-
ton huonest wictäistn toisen/ei parcmbat clän,ät olis loiwonnt-
can joca oli yricauhia puhe/>ong<llähden myöscahdcn porton kc
sicln,aatcsans/on surtia» lopun saann». Iantln menaemme

Ul.inlir. Suomen sanan lascun toden olewan huorat Kulluri
Mwatsalawaimotwalwalsexl Vläe()8.411.

v.p«nH«zi. v. Kerran mahtahuorudesta estä/ne
s«n' °7u°«. moninaiset rangaistlyel/ cuin Jumala anda lulla huorin
?°»,.. lckiöiltenpäälle seka ajalisestettä ljancaickise,?. Ilman

mailaajaliftrangaisiu/i/ on suuri köyhyys ia onnttlo,
MUS jsca heitä seura. silmäncde»on esi.nerkit li,
taitaisi» sormella osötla / «umga moni on wllut salawahnon
tähden waiwaisexl ia wcrta>niest«» cantta sxuren onctcomuten
Josta MyösK. Salomon sano: porto on pfi spwa mop-
paa ja saalla leiwalda pois etc. kr. öc 6; 25.
öc^Z.;. 3yr 9,6.

Muttamit Jumalarangaise pahal wa-
pisewnst-i omaltun«ol/ elta cosca scheränljn stnijn pe«
liatta seka cotan ollcs ella waelluxes (eriomaisesi pimial
ajal cui-i nlijtä tehty on ) että monel tama suuri ia la,

, wia m tule jaaicowat idzms teloitta hapians
tähden. Ia nijn Jumalancjta rangaista uhka jotta ei
olehan muliaiset/ l)öuc. 28. <«.

Mnmmit



Muutamit Jumalarangaift ,^,,.,^.

costol/että fillämilalcuin muille mitlawat heille Mens ms.,
MitalHN. 6.38.
cuin tapahtui Dawldil/ ntznmin hän macais Vriane-
mannen cansa/ nljn hänen waimons on tullut jällens 2.5-m.,,.

Mmtamlt Illwala rangaise lasten la '^«s».«.

sikiöitlen onncttomudella/että siemen salawuolcstei pi-
dä menestymän nijncuin seiso kirioitettu 16,17.
Lyr. 23.34. Waan se kirottu muisto pita wljmengin
hapiän tuleman. Erinomaisesi jos paatune! spdamel
seurawal wanhembaiden häpiällst tapa.

Muutamat Jumalarangaise Sodal ja ,««.

werenwuodalM!/ lähden,
jongaParis poiea ryöwäis- Ia Eichi- ««n. H4.
miterit Dinan lähden myös coco Benjamin
sllcucunda tuli sodal huculetuxi/ sen häpiälisen lpön täh-
den enin muutamat teit phden icwitan waimon cansa.
Ia Israelin iciris on «ouhiast weri wuodalellu
24QQQ. nc» )a SodanPäamiehed hirtetyt HERran «um.,5.
kaffyn jälken/ elta saatit pahenneen alamalstllans.
Täc« aiatelcan nijncuin caicki»nuut/ nijn «,y<ss Somnnehit ><»
-Herrat/cuinga IsraelinAeiris eli fätll» weri on laimi<k<man«
niaannnt / he macaisit iNoobiteremeyllärten c«ns» ,„scn-
lH.den cswahtacan ette» her)cht? »ienisin wainioin.

Muutamittaaslumala saatta maan- r»m°,
culkiaxintjncum K. >;. 16.

Muutamat Jumala anda tulla rastan c^vi^
wiholisenfangiutecn/ruostuta ia nilcsapolvetta/ nljn-
<UM lapuhmiZcdcctzialleja Ahabille/ jolcaBabelii, Kl»«



5«l 2,.
"ittgas andoi tulesa paisiaj M teit HMutw Israelia

iz. (Mesans) jamacaisil muiden cmandila.
r°n«sc,l!:« MllUtamat Jumala rangaist moneNa
«ocdis. cauhialla taudilla: Rutolla/ Paisumilla / Wilutandcka

Poltella/Kellaisellmaudllla/ k?cn. 26. 27 Ocut.
28.21.22. laandacoilda jamadoilda syötä jacmwctlll
maan paalda muille julkiseniopi?i/Byr. /Z. z.

Muttamat ylös palawal tules ja tullkiwes nfjn-
«uipl,ul«k eum Sodomittem ele. <3en. 19, Oem, 29. 829.

>Bn- 10.6, T?» 16,41.
-°u!s.i- äi, wesis vppowal / ja wettcn paisu-

iuvi°.' MiscshuckuwalnljncuinAlcumailma Qen,^
Rzptoi- Hon6orNiuskirioita «uhian rangaistoxcn yhVest
slieni nliehcstlocatoisen einännen ryowäis/ että lian on pcrkelcldä

«nu,uZ>z Z suurcs muliepääs rieculn pois »iety / waan waimol ei ole
Zb wahicigo tapatunut / sillä waica hänen ruunullaus wäkiwaida

liMui-' tapahtui / «tjn hänen iniclens o» cintenZin saastatom ollut
Jumalan edes.

sior« Kol. Vsem myss Jumala rangalse huorinlekiöit jul-
" ma! / cauhial/ camalal ja akilisel cuolemal/cosca he sano-,
«.5i,?5.5,z. watjaeiyhtan hata/ silloin cadotus lange akisi heidän

paällcns/ «sjncuin rascan waimon kipu )a ei ss« paeea.
5,r. 42, 11. Josta Sprach sano: teille telumalattomat/

jotcahylmttesen corkemman lain. loco le
elätte eli cuolette/ ntM te slettakirotut.

Nljllä hlirjcaillakinon toisinans picaine» ero Ntjn ei se ole
f. heille wahingoxi/ ,otca aina puhtal sMniel/ vscosa/ Inn,ala««um. ,4. >onga oinat he aina owat/<oc« cläwät eli cuolewar.

V?a«N Lxlcx qui vivit merico l>Nll !ez« peribir, l0«atoimin lawal
elä/ se coiraisMwal myäs cuolc.

lu<l,c!um Snna silt wljmein hllorallst jouco jahir^
»eslibiie. muinetl Buomio/ cosea se caikcll mmlman Duomari

lEsus Christus ilmejiy / jongaedes ei mitan salattu
slk waan jMsex: locg n myös wieckaydel

Mtttg



tM Mtta/cikaWM luitwia/ M asia appcllerat M
wielacorkemban turwata/ ci Mpöo sen maatt
rajoildpois paeta/ M hänen cttens pitä caicki lmilma
tuleman/joca myös wihdoin seisowaisen duomion sano/
seka hurscail-. tulcat tane minun isänl siunatut, elc, seka
hoil: Mengatpois minun tygöni/te kirotut/te
tckiät/mengat tjancaickiscn tuleen/ joca walmisieltu on
perkcleil jahänen Engeleillans. Ai angam on se duo-
mio päiwa. Ia tosin / aiwan angam. Ei sil'en hy-
pelle/ei rieguta/ cl enä mieli tee huoruten/ kplla wesipi-
sarat rackauden jahdyltawät. Jo npt sekin / joca tasa
Mailmaswesipisaratei silmisianswuodanutikänäns eli-
caulcnans/ncjn itke japarku elta weri ynnä wesipisarat
runnsiampvden cuin carpalet Norosinans alas juoxerrat
jamnuwat. I« nekin jotca tasä mailmas eiikalians
surusi ja murhcsi mitan tietänet/ ntjn walittalvat/ japar-
euwat/ ettei sen waimon walmzs ja uicutus / joca 1000
wuolla lapsens ptjnas olisi/eika sen miehen kiliuna japar-
runa jonga jasenajaseneldBöwelid pihdill rcwasian nijn
waikia ole. Waan ei itcu ei parcu sitten taidakelan ha-
dajipaasia. Sillä nljn pian cuin Herra Chrisius on
sen colVan duomion heidän plidsens sanonut/ nijn pcrke-
lelowatechtwasian ottamas jaajawatedellansntjnlmt»
säästäisi sicalauma helwelin waiwan alat titmuan ja
ol^an-

Wijmeinen sijsrangaistus seon/ cuin heidän paäl- «

lens lule/ etia heerolkctan humalan waldacunnaji / ja
heitelan helwetin sihen tjancaichlsen tulen/ nijnculnP. im<,l««b,lu

Pawali sano: Huormleklat m salawuotlsel elpl-
daperimau Jumalanwaldalunda.- Jos ci he
D periDmlsn mldacunda/ nijnPxrkcim waldacun-



«an jocaon hellvciis/llanckaickises jasammuttamattomas
"les jasijnajärffwes/ jocapala tuli kiwejiä/ joca on se

l. arimmäinen pimeys cusa itcu jahambain kiristys alati on
h. e. sitä cnämmin cuin he siellä itkcwät japarcuwat/ sitä
enämmin/ ainaperkelct pääläns wändelewat jahambai-
tans kiristelewät/ heidän päällcns senealtaises tulen liekiscusa yhdcst kipinästäkin suurembi klpu on/ cuin jos yxi
wnimo tuhanen aljastaica lapsen ptjnas järiesiäns olisi.
O Herra auta! Mitäststjs coco tulen lleckl leke/ joca

taho! heidän ymbärilläns on c«sa heidän alinomai-
sest macaman pila. Cuft perkelel ci ikänäns wäsy wai,
wamast sitä köyhä sielu.

Vterngliter We ljalvaickisest. Ntjncuin heidänMleläisäns( ehkä,enämän elänet olisit lackamal pimiäl
.ja walkiall rackaudcn kipinä aina spdames kyti/ ntjn jäl,

lens sen tulen kipinä cuin siellä on/ ei pidä ikänäns heidän
paldäns fammuteluxi tuleman. Ia nljncuin taälä yh-
täläiset caicki syndiä tehnee owat/ nijn myös yhtäläisesi
calcki nuori jawanha/ricas jakövha/waimon puoli jami«
hen puoli/ nljn ne cuin silkis ja samctis huorin tekewät/
cujnrysyMn/etlä pheel tapa spndi tehty on yhtäläisesi
myös tulewat. Waan cuitengin se an-

l.«« l< garamm rangaituxctkärsi/ joca enämin syndi tehnyt
on/ Ncj, myös se jäsenä / joca enämin ja vscm-
min syndiä tehnyt on/ kieli cli käsi elc. 'lasiellä caicki työt cuin he ikänäns tchnet owac/ caicki myös
ne aijai/j i personal/joidcN cansa/ja joitahe sitä tehdesäns
cartoit/ joita myös sen cdesi lahioil .caicki myös ne pat-
cat/ huontt/ ongalot ja cuckulat caicki myös heidän pu-

edesänsrippu/ nijn pian cuin sisäll tulewat ia caickiji näisi
ltzan kiw.ni ldzccuztakin erittäin kärsimän pila. Caicki

myös



myös saamat ja manalat/joita he tätä nastanow«t
cuullet/ eli idzelukenet/ ja ci lucu pitänet heille kipu lisä,
man pitä. Ei myös st mitan auta/ehkä tässä mailmas oli
caunis/raidis/ ricas/viias/ suures wiras eli corkias cun»
nias/ waan cuin nljtä muijille sitä simremman kiwuu
saatta. Ia tämä rangaistus ei seiso päiwä eli cuuta tai,
ckawuosicautta: multa tjancaickisest/nijn ettei phtqkän
toiwo eli pääsin päiwä sieldä ole. Jos st olis nrjucaUß
wa>icuinyfilinducoco wuoren niiden päalda nocalans
pois ccumais / cuin sen alla olisitt kykärmem stas- eli jos
olisnijn moneni ajastajani/ cuin lähte taiwasell sannan
tahluia meressä on: 6 sitä wibelläist ikäwäl aica! Mutt
olis sttlengin toiwo päastäxens/ waan ex inferno nul-
I 2 lsclemp'ic, /. Helwetist ei yhtän lunastust elipääsin
päiwä laicka loppu ole. Costa ne Jumalattomat siellä
ow.it tuhannenaljastaica pHnatul ja,ällens toisen tuhan-
nen / nijn se on nljn usi cuin sinäpaiwan olis sinne tullet.
Ia ntjncuin ei silla ole loppu nijn myöshänen walwallas
jakiwullas ey ole loppu eikä taita vlospuhua. O Her-
ra auta/ Josyli ihminen <u. eli zc, wuolla sairassa ma-
«aisijuripehmiälläwuolella/iasejalraus olis hanel nijn
lastas/ että hänen lihasackin mätänis/ vlospuloisia
madhot vlookaysit. O cuca se ohs/ joca tätä ei an-
dais mennä hänen spdamens/ ja waicka ei,hän M
idze näkisi/ ntjn muillengin puhest/ jo caicki hänen sp.
dämmens wierestelis. Ome tompelit! Mäemme
tätä anna mennä spdämmem ? cosca me euullem
ga Jumalattomathelweliosairaudes macawat cowain/
pollawaisten/ tulisten kekälein päällä/ei »peli zowuot-
ta multa ijancalkisesi ijancaickljen aina helwelin madoild
lohaistan)acalw«an. Melucmma R.I. Canane-



an waimon lyttäisi costa hänen Äitins stn wiheliaijsy,
dennaki ctlin hän perkeleld riwattin/ nijn hän ilkcin
ja parkucn on juojsu Lhnsiuren tygs: on huucanul j<i
sanonut.- AchIESV Dawldin Polca/ mmch-
da päälleni. Jos nyt talla waimoll ei ole ph-
tekän lepo ollut/ laman ajalisen tähden/ jo-
ea
sijs ne kitans awawat/ jotca sijna pahas stas nijdhen
häijyn hengein perkelein huones/ ijancaickistst lMMmanpila-- 2ji)aitj orjat oloam.

wu. Olcon fts namat sanotut meille N6v^
ja / että jos jocu on tämän wiiancansa saastatetlu / ja on nijn synnillä sogaifiu ellei

taida totella mjläaWin nimittelyi aialisi ja näkpwaist
nijn peliätkan mmmingin ijancaicW

cauhiat helwetin mngc,istusi. Ia nijn nopiD uöpral
wcouxel wahwan vston cansa / cauhistain eIW pahul-
tans riendMn IE S VXE
S,TVXE N turwiin/ sanodcn: Palauta Her-rll«s.s.«<ra meiita jällells, lESVSta-
iwast cadzo Minna waitvasi: Petkelen pauloist minua
vlos aula/ pijnas jawolemascowan calttta.

?/6 »o» ai^3^e«^l-,.

zs«l-



kolmas Gst. ill. p«!<s

TäsacolmannesOsas edcspannan wälicappalet eli
lakilpxet cuinga jocuu huonttta taita waltta/ joista on:

I. AwiostMy. jostaP. Pawalt sano: «.«m"
Mutta huomtta carttain/pitäkön cukin o-
man waimons ja/ominenpitakon oman mie-
hens. Joilla sanoilla P. Pawali tietä anda/ että A-
wiolkaffy ci ole ainoastans asetettu pää - sppn tähden/ 1.c01.7-,..
cuin on mailman sikimps ja cnändämps: multa jälken
synnin langemiscn on myös lumalalda suotu yhdejl la-

huorulta »asian. Sillä parembi on nai-» " "

da cuin pala. Waan ne cuin ei wielä taida Awios '

kässon idzens anda lmcka puuttumisen eli nuoren hän/tai "'

cka sopimattoma tilan lähdenmtjnpiläkän cuilcginhowäe
ajatorctAwioffäM jaelätät puhtaudesa/ehkä se wtjpp/
( älkät »nyo» semäkdeh !uwat»anul zuonil «li sopin,«»ttom<»l
culmuxel lväe<stn pytätäc idzeng awiott»a /ettei sen peräli mlig
H»Ma"s t^tiiäxi,<, <,,<»»,<,») Slllä MUUtaMat
Jumala cudzu HwiostäDpn nuorembana/ muutamat
wanhembana: muijiakan Suomen sanan: Va-rembt on wanhacunnia cuin nuorkhäpia.

Ia sen tielakan ne cuin P. Awioskästpn säatppn
tulewat/ ella sttten pila cungin omans tykönä idzensplta-llän eikä muitten cauniuden cli jalouden paalle
aatteleman/ eikä nhden lähden idzens caunistelemanwaan hänen omans olcon aina emmin ja paras hänenmielezians/ nijn pois/ cuin laffa olles, nijn wasioin

D cuin



««.»<!.«.rr«-.'l. liuzci fittengan waimons wieroindunnt/ waicka tartunwaljen tautin joutui. Ia ntjncuin Grewin Stepw
»«7°n,- "n de Schllck emändä/ wastais yhtä Bemin mlesiä
nonKcii« cu«n handa tull coseleman/cuin oma mies oli jo ,lwuotta

p"" p"'" /" "tä minä nijn wähän
l«.«r. ajan sijall awlomleheni vnhotaistn. Ntjn mpös Pene-lope Sola herran VUyssexmewändä/cosca hänen mie-hens oli jo-20 wnolta pois ollut ja wuuc kawit handäcoselemas / hogu Vlysse/en jo pois tullex/ sanoi Ehksse teidän mielesiän «auwainon / ntjn hän minun mieslesän sn enin aina lässa oli-. Philon emandä mpös ntjl-,lewaimoill/jotca hänelle kpspit nchei hän ntjn coreillu

ja candanul culda käädpia/ enin moni muukin? wastaisSljnä kyllä on »aimon «aunisiusi / cuin omallenskelptj.
A. ?:..« lumgllsus/ /oca on tatpelinen cai-kls asiois/jodlla owat sekä nykyisen että yancaickisen

elaman ,. 5;»,. ». ». c?c>r. ~

Meidän pitä stjs ntjn elämän Jumalan pelgos/ etts
me pidämme Jumalan meidän silmäin edes aina ole-
wan/rangaiscmas saastaisij ja siunawas puhlail/ntjn-
cum han puhlan joscphin caikel hpwydel lahjoitti/sen-

?7. -s. l<> tähden K- Salomon sano;AlllUaS allia ptlkck.
/li.p«°«öc 111. Rucouxet/ kynelet /g alinomaisetacbrxm«

Kwtt. 26. 4». I.uc. ,l. 4. Ia tosin ei taida yhtakät»
olla joca eikiusata/ jantjn ei taida idjesiäns puhmudes
ja pyhpdcs pysy ja olla ilman Jumalan awula eusakan
paicgss. Z?iu«a cosch ihmiNMmmsia jahuoca Herran



tpgö / lisin hän tasa asias iule <nulltUtl cnin mnisakin ja
tosin / ei ikänän» nijnrastasi rackauden kipinät sydämes
kpde jolle,kyneleil jahuoemml (jos stchen maltawaltur-
wHta) HERran lygs/ tule estelyni ja sammutetuxi.Nljnmln wtjsas mies sen tunnusta hänen kiriasans/Bap 8 2i.Senlahden tule idzecukin sanoaSirachincansa ,HERra Isa Jumala/ ja minun elämäni ""

Herra/wartele minua häwvttömist silmist/ja
Mänäminusta pois calcki pahat himot/äla sal-li minuntulla euhla/axi /a saastalsexi. Ia wa-
nele minua hchematlömastsydamest. .

Tasä asias«le seti«ä etti ne cutn2lwi«Bk«ff)M »o tnllet swaeeitä ole heid»» puolisaidanl, ,ongun sairauden cautta «kgMN rucouften eli paaston aicana eikä ole pois mnalla/»aanhett onwapaaica/ owat »nyss lässäft» tcrwenä/ »mtta?»<«-«<st ,a yloncadzest/ kmsaden toistans/ei tahdo olla toisen» t)>ko'-
«»/ elkatolselleng mielisuosio anda/waan a,a«ele»at rucsu-silla wolwans ld)e«g pldälta:l nijn läsäasias ei «nule Inma.laheiden ruconstans/ sillz ei se ole »ohtulinen rueou» n»aa»he
kwjatuxl haureuden puolesta «<7«»«ld«.si, kiscoistt i<»»icckalt ,aneuwobc-ltä)'hten>allen«t!,lemO»/1.c0f.7.),4,5. '

Jumalan sanan ja pphckn kirioitu- ,
xenchkeracuulo/lukemusja ajattelemus. Tämaläkl-«
tys on laiwast H,uZuttmu,ell annettu että cosea hän «.«.««a:<
Phden Ftjcunapuun alla olichns/ rucoili Jumalalaspnmn logast idzens plösauletlawan/ cuuliäänen laiwasttygons: Lolle IcZe. tolle lsZe V. Ota ylös jalue a.Ia nWcohla(sano hän ) menin minä kina huonesen/ '^"^

cllin ensistettnj joljtUii Kun in commessacionibuz öe eNlis»
D tz tatlbuL



Ei plönsyömises eikä juomisesi ei calnmios
eikä haurudes etc. Waanpukecat teidän päällen Hcr<
ra IE SV S CHR Isius. Ia nainen sanain
woimal on caickist lihan himosi selinnpt. Tästä myös
tZielammus sano; Baclorum voluminum le.
Kione, umverla Kominum vitig ousZgntur-/.
pyhäin kiriain lukcmurel/ ihminen caickist wlgolst
puhdisteta».

V- P. Alttarin Sacmmenlinvfia (nöy-
llequenz öi ral sydämet ja wahwal vscol) nautidzemus / jota ei

ainoastans endisist puhdisteta lESVxen
Jumalan Pojan weren caulta / mutta sen woimal tule
eoespaingin monast esielp/t / nljncuin Bernhardus
wasiais kpsyialle. Mlrisseyrienämin cuin toinen woi
syndi waltä: Virtuz Lacramenti opergtur in eo /.

Sacramenlin woima (sanoi hän) waicutlastjyäihmi,
ses / nimittäin joca suurel ahkerudel ja vscosa sitä
lt^Utidze.

VI z1.61t,. Vl. Että ihminen / ajattele ja mielens
li° <i« pr«- johdattacuingatämä elämä on pianculuwa/ waanftu-fencil v,l« rawainen rangaistus tjancaicfisest ppspwa. Nllncnin
Hp»n"um ftno: qu<?6 clele<l.^t,

Vternum cruciat /. ajanrahtuinen mielittä waa
ijancaickinen on cuin waiwa. lostalstdorusrvalitta/
sanode o wähänaicainen hecuma/jolla tjäinen elo hucalan:
Ei se ruumist mitän hyödyllä/ ja Sielun cuilengen
tZaisen saatla. Sc»lahdcn viozcnez werla
Synnin meteen myrkyt sccoitettuun / joca ensist
juotuna cullaisesi maliast/ makml maista/ waan peräsi
kiwun ja cuclsman sa.ttla. Tätä on ajatellut se hurscas

ZUNM-'



Cuningas/ joca tamanmailmanilo eli hecumät mitan
tottellut/ josta on sanotw huomen tugut> saarnas /

p. Clll.
Vll. Zttäldzmlkln wckltä ne tilat/min

taita haurelise elamankehoitta <a saata;jongacaltaine on: «>« ",«5,
~ louti'aisus jawircans luun pitamaltömps / jota

aina cowa onni cohta / nljncuinDtinal / joultlassa
skendcllcs/ weliein työs olles. vi6e (3en. 34. o««ii.

NuminezniNllgZenclc»,m»le
Gemähdcn tti«ll>nimu« sano: Tee am» lotakin tyoxe»/e«3
S«chana« sun »iäti tyo°stä lo>cäi«. haistan ja joulilanDtj-
nan sai Salhalws jalatruottuttm micllsipmän/ waanki wiriat Josephit. »^

2. Flonpaltlsus rllas za juomas. Joca! ihmisen siat, i«» m cil>«
tk
tvijnistjuopunu/ macais tpttarens. ni,» n,ys« lnem-

°'

me ylidest miehest ,ot» Satlianas iohongin syndm sat-tuinan/ crinomalseft/ ,ou olis saanut hänen, »uopunmtcen eli
huorutcen taicka »meatappon. Ia vsiast tmsanut wljniein j>n
,uoxl» olduan« nnellst)» kylän »nlehenu cnmndän>a „„ehen co-
tm saamis wamwns hZpl« costanx»»/ loi n,yos sen cuolla,

SeNtahoen idze Inmala neuwo nijla jolca
man Jamalisuden owat HERmlie puhtauden
luwannetettäwakeälsit wakewlt juomia/ >sum. 6.2.jotaon seurannut ia Asarias

i. /2. seq. ScnpaUe ettei wäketpist hercuistja juomist carjahtais. >, ;. Ia juorisportoin huo-neschi/ nljncuin orhit/ ioideng plidze Jumala walittaIsr. ;. 7. Olcatsljs caicki raitit etc. 1. ?ct. 8- ,^,
3- Semmoisten scu.-a ia cansa kapmps joista pahasanomakap/ jasoimus cwal. Ntjncuin lammas sudenD itj psjeri^



«Msei taidä eaMttkauhasoVat tttztt Myös lleidzyi
täinen eisaa lewos olla hnorinlekian tykönä: enä cumDina Sichemin huones/ I<?« iinmn epäilemä, oii en-
l«ngi» hariandunnt waims wZke h/wällemä». Ig jälleNS

sfs.i». Sprach sano: Mncum waateista tule coi NlsN
myös palion pahutta tllle waimoista.Mjncuin on nähtäwä enstmäisien Palriarchain poW

g», e. tl»" cansakapmistrupeisit pitämän Cainin sucucnnnan
tyttaritten cansa / hetpit heidän caunindcstans ja
caistt heioan cansans nijncuin he tahdoit/ josta weden,
paisumus seurais. Sentähden K- Dawid sano:

».««« Puhdasten cansa sinä puhdas olet/ nurian
lansa sinä Nl:ria olet. Silla joca terwan rupe/
ftnoSyrach/seidzenssaastulta.

4,i.°« cus, 4. Sencaltaiselpaical/ cusia lijka cuulu/ cuin on por-
f««»«ls°- killahuonct/huliwilein walwin kedot/ irlalisien

juomingit ja salaiset paicat eli nhn myös
pxinäisel stat cusa ei muita ole saaman llellä. Nijn<'
cuin K. D'widin lyttarel tapahtui wakiwal-

!', daAmmonin huone? / cuin si«ä oli caicki muut vloslähF
v.n. Zs.ls, <enyt. ludas myös / cosca lielda ( wacldaisans) vlos

poickest/ cusa näki (nijncuin) porton pnnans olewan/
<eti sucurudzauden.

<.?««pu,. s. Pimial hamarat jayön ajat/ cosca ei muitta lA,«n«l,r°s»m Nijncuin sen tyhmän nuorucaisen (Josta
K- Salomon kinoitta) Mcawala ja hilimätöin wai^
Mo/ joca handä cohlais pimeis/ on monel makialla sa^
noilla/ haucutellut (oman miehens pois olles) cansans
hecumalisest elämän. Joca myös nopiast meni hänen

cansans/ ngncuinteurasiettawahärtF
jsntjnmin mies jaleauuhNnPeli liudu paulaan elc.Vic!«



7- KeMnen ja haulelilM cadzondomus ja lurhai»asiain nopsa cuulo. Ei caicklj cannilpidä cadzeleman ei.
ka jocsidzen perän cmkistcleman/etleiluliswieteUyli hei-«!«««.
dan silmänskuosia ja cauniudefia. Ntjncuin Pattia rr <- »5»
chain pojat Cainin tytärten cannindesi Qen. e. 2. laKDswid Balhseban ihanast nägpst/ 2.8»m. «. 2. Eipidä myös ottaman cuullaMs/mitä huliwilit jakewiäl
ihmijetedeslaskewat/erinomaisesi/ portoin nisusi huo-
tain retjusi/ ruhiackain käylöM eli mitä pahain netl-

ei cuuldeleman
M semmengan miclenspaneman/ ettei corwaa nhns«uinränniä myöden pahat himot sydämen juyrisja istuis.NtjncuinAmonlonadabin/AbsolonAchitophelinpahafi
neuwosi (jonga cuullaMsotit) langeisit sucurudzaw-
<een/H. L2m.1;.; öc /6.2.1. SentähdenH.CHrisiussanoFossmutjfilmcks pahenda sinun ".5..,.

PUIMs se ete. Oikein on sljs tehnyt K. Jehu
ettei ole cadzonut leftbelin caunijtelunpäan jawoitel- s»'"
lilm caswoin paäNe/ e«e« »le ollengan ottanut cuularens
hänen puhettans/ ettei olis himo saanut HERran sa-na wastaN. Ia? lut-llcKu,kiriotta Kl.est cos« h««oli käsittänyt A.D«rinxen dromingi» ,a Giftret/ei «le yhtH
termmhdonut heidän päällens cadzo eikä suonut puhuuawanheidän coumudestan»/ ettei oli« hechtzn heltynyt/waan sanoi:
?urpe ett » lnuliesibui vinci, viroB <zuivinc,t, Xenopbonn,yo«
kieloitta/ että ?ÄmK«,I» äb««licinu>ain!oNnchn siuwuidzi
euei eaftpoin cadzonnt.
7. Kewiät ja wiecat naurot jalirscunal item/häplä- 7, Kis°««lisct puhel/nettaiset laulut/ huoraljset jututhaureliselhi- °l,lc«m

fiorial japetawaisct silmäin istemiset sekacorwoincuism- s"°'
lnxet/ ja joleacaiki turmelemat hywät lawat/

"'"'

jasentähdenH.EHrifiushuuta wee sencaltaisiewiecafiettplidzcsanedtn: Wee teille Ma Nyt tMwtte/



silla teidän pttä itkemän /a parckuman.
t?ri«c!»ln sen focapälwäinen coettelinus myös kyllä osona: tlFi»
tähe yhdelaijal naurawat licidän reijusans/sen he toiset aijal
ilcullansylosnielewäl >a särpäwät. Nijncnin Jumalan mieli
silloin carwas on euin semmoisi mrhi lasketan >a pahoi inoni
pidetän uijn tahto aijan päälle lun>a>a (hänen wanhurscau-
VcnZ iälken-) nijllefällens mieli carwan saa na/ siiloincm»
he wähem»«n a-atteiewac. )<, ntjncuin heidän naurons
jatirscunans- nijn mpösheidän turhat jawiecal puhens/
owat Jumalalle cauhifioxel. longa tähden H Chri<
sins cudzu sencaldaisettyhiän puhujat/ kärmen suguxi/
ja muistitta heitä/ että.heidän pila jocaidzesi turhasisanastakin lugun tekemän hänen edesäns duomio päiwä-
Nä. vicls lVlatt. 12. , zs.

Tasäei ole pois tieldä ncuwo semnioisist turhist puheifi: i«»W»,ä olisin naimatoin/ taicta lejki eli pian tulisin/ ja sinä m>'<ss
nijn etc. En ikä"»mitta naisi cuin sinun. loideng puhein
ecutta inoni saa poicki puoilisct aiatoxct «a ioumwat kiujauxin.

?zHusim- Sopimattomat/ laittomat ja luwattomal rupe-
xonunul. miset/ halamiset/ lapulUfet/ sylm ottamiset/suunani

damiset/ hypyt/ tandzit ja alinomaiset mlaufel/ jotca
owat ttliincuin sisäl eäpt«isc« I<l heidän
Jumalattomin menois. Tasa tule meidän tietä että
tehdä leicki ja puhutella loista cunnialisesi/mwcta
myös loisen / ja muut senkaltaiset käptöret/ cosca ne
owat ntjncuin yrimiclisydcn/ rauhan ja luwalisen
wckauden mttkit/ ja tapahtumat Isan maan lawan
jälken/ nga ei ne ole syndi idzestäns. Multa coffa
jocuu senealtcust kaptöxi cdesans pila ainoastans juos
M ja ei cosean juopumat irzens nijn lakiax andais
taicka lawattomudest jakewiast luonnost / ellei jocnn
cunniallnen ihmmen saa wastan tulla eli siwutdzen
kapdä/Mi cohta kini hyöcks c ltlattngin werhos ja

warios



warios) Eli jos cumualists on /ci saa istli
cunnialinen ihminen rauhas hcldan ipkönans ilmaln
repimal japotkimat / ntjn se on suuri wichc< Ia ph-
des summas sanottu/ cosca cusa jc,keneng cansa ikanans/
sencaltalset« lapahluwat pahasi himosi (wal-
mistain nijlla pahulla paätärens) ntjn se on/ splidi,'
ja sencaltaifisi synnin wigoist tasa puhutan/jottapila
carltetlaman. läsä tule idzecungin/ Chnsiilisen
misen oppi että he pitawät yhtä puhdast/ pyhä ja Juomalist elämäkerta aina heidän edesans/ruwellencöhlO
nuorudest/ ja aina enämmin wanhudell päätäin. Iseosca he Jumalaldawiostalkyn tulewal
he eläwät stjnäpuhtafi ja toimelisesi / racasiawat oma
puolisatan» ja pitäwat j sen cunnias. Ia muistacan
mitä pyhä Johannes neuws.- Joca wanhurftas X» ,5115
on/ hiin olcon wlelii hurscambl/ ja Ma

'

-

pyhä on hckn olcon wtelil pyhä. Maan josjocun on nijn waiwasexi joutunut/ että hän lihan
heickoudesi/ plptpM / ja pahain Ihmisienon osannut/ joscus horialta: ntjn että
wiela on Jumalan armon owi awoi/ tunnusiacan pa-
han tegons/ että hän on HERRA wastan spndi 5«.)..,.'tehnyt/ alkan ikänäns ajalelcan ntjn ena tthda/ens (eikäsemmengan ntjlä kehueo ja terscatco että hän on wicig
tanga.semat) waan ntjnvsemtumne mielen joucuwat/ «,?.

cauhistucat hengesa, jarucoilcat/ harlajt/ nöyrelsydä-
mcl Jumalat armon/ laupiuden / synnin andez-saami-sen edefi/ sanoden pnna Dawidin cansa/ rsgl. /,... 2.
Ia Manaffen o«t I/H HR ,minä olen syndia tehnyt.- Hnä "'"

<L ~ wall



wa!l vscoA ja vfcallurella'turwatcat, ftben ainoan
won isiumen IL'SV<ren Christuxen joca on se puh,
das Jumalan caritza / joca pois otta mailman sy»mtt/

l. 50K.«. Jumala on andanul sowinno/i meidän spn-
dimme edcjiä ja el ainoastans meidän / rraan caickcn
mailman edestä että jocavsco hänen päällens ei pidä
hucfu nan / waan ljancaicllsen elämän saaman. Aja-
tclcan myös / cuinga suuri HERrmn armo on ollut
ellei hm, ole huckunut hänen pabudcsans/ ja sentähden

rl,r. z. ». ktjlakan HERra calckcna elinaicanans. Ia pljlakän
sitt aina yhden uuden Jumalisen elämäkerran cde-
säns / että taitais puhlasi spdälnmesi sano. Johan-

orat. nes Lv. Opetuslapsen cansajoca jälkcn synnin catumu<
porttoa jocahän dä sill wlclä cohtais portoin waate,

illa/ wastais: LZo non lucu eZo v. En minä enä
ole.ihminen nijsä (pahoisa) haluisa cuin enncin olin.
Ia että näin aina sit pphpdes olla tallaisit/eläisit
aina Jumalan pelgos / railiudes wircanstöisä
hariolaisit idzens Jumalan sanas/käwisit Sacramen-
<i!l! Erinomaisesi myös wältlälsil caieiinnist synnit»
tila. Sillä nijncuin Llcmir» sano Synnin
cansa se ntjn tapahtu cuin walkiangin cosca walkia ru<
pe hchcuman/ jos cohta puut/ rorret/ ja wiscal
mm ftjrrät / ja heittat wahängin weltä / ntjn se
pian sadan sammuman: mutta jos lisät stjhen puuita
jarisuia ntjn se ntjn engndy ja sytty palaman / ettei
sammutella laita/ ennen cuin on ylöspalanut: Nijn
mpos spndi on ja luwKltoman rackaudcn kipinät/cosca
ne rupe sydammes kytemän ja vlos hehcuman/ jos
cohta lilat anda pois cancan olla/ ja huoca kptlelcil
IVmalanlpgs/ ntjn se cohla sammupi waanjos hän

rupe



rupe cadzeleman sinne ja tänne /' kuulusteleman hau<
relisi Ihmisit / puheleman heidän cansans/ salaistsi
asioisi/ ci taida ennen idzens hillitä cuin idzens polta M
ja hi.'nol,s tayttannpt on/ ntjncuin Spwch todista
c. lz. 22. 2;, 24. Sentähden ftno: 8i
viz vitgre peccgw, vit3tc> pcccZti -/.

Jos sinä tahvot syndi/ walta nijn walta synnin lilat.
Ia ettet pxlkan scncaltaisien lilain caulla pchuden
foumio/ P. Hengi ahkerasi neuwo walta»
man meitä / tuchi puhcit / hätjp käptözi ja pahain
seura ett.
Waltäporw/ ettes tule hänen paulans. zälä harioitta simms laulajan lygö / ettei
hän käsitä sinua lichacolHkmisellans. älä
catzele plzcola/ ettes heihin syttyls. M
ryhdy portoihm / ettes ömastas pääsis.
ala clzrksiele sinlie ja tänne Faupungis/
ja älä juore joca louckascn. Kaana poiscaswos caunisia waimoisia/ ja älä cadzo
muiden waimoin cauneutta. Sillä caumt
lvaimot owat monda hulluni lehnet: Ia
paha himo sytly nyncuin tuli. älä lsiu
loisen miehen emännän tykönä, älä myös
hala händä. älä pidä pito hänen cansans/
ettei sinun spdämmes suosims häneen / ja
etterfinun mleles mllltä. , f. ?,.

3 (5 6" v. 24 (5/e^. //em 5. Mut-
ta huomtta ja caickl riettautta/häpiällsiä

E tz sanom



stnoia / hulluia puheia/ja janmM etc.
älkät andaco teidän seastn ensingän mamis
ta waan paaremminMos sanoia
la'nain T R. on eamän Saaman huoruden wal-»
tamisest Colmes Osas cuulla saanut.
O Laicklwaldias Jumala puhtauden Isii
jocasinun pyhän potcas lESVren Fhri-
stuxen callil werellä puhdistat ja peset meuck
caickista synnistä/ uudlsta meitä puhtal Py-
hät Hengelläs että me puhdistetut caikista
synnistä/ sinun pyhäin caswols edes puhta-
vdes aina elätaidaisim/ ja irljmem puhtan
ja Mlplttömän dscon cautta/ sinun puhtain

joucoonfthen puhtan/ pyhän lsan-
cätcklsen elämänperlllsexi tullsim / Sen sinun
poicas ansiolla joca

ynnä Sinun ja P. Hengen cansa
olcon ljalicaickisest kljlelty

ja cunmoilettu /
AMEN.


