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Ma / kuinga muryen pi<
täwainen Isis opetta Poikansa oikein
naiman,, ja muutoin seka TalonsiMtäMmänsä ftaximan/ ynnä muiden 0'
petusten kansia tyttärille, Leffmnebille
jll Waimoiile; loutilaisina hetkinä

ja Unettomina Oma Kirjoitettu

pice Maan riscatilda Pohjan MäalllN

URUSA Prandäty/ WnoiM l3^



aitawainen talon mies, KunnialM
kaikcs ties, Poikans opettane; S«
OL3I uffo sen, Ette: tämä taloine»,

Meit elättäne.
2. Nyt mä neuwou sinull sen, öle nMkaiue . M Naista petä, ssikä mle el hmkchdel, pitkin juoMdch Z, vadal keitö

3. Katzo siis sen risan pä li, Siwiä Mvmbi täall. Kirsti <li Cmin - Talon Anot w
lemmat, Krannis pngus kaunimmat: Eli O
ni Malin.

4- Plätui annan <eitzeman, Paä?s O«!kymmenen, Sinu! Kihla rchoi; Osta tiÄ
Kmssäise/', Honstat kanl)a saxaiset, Muita pi„
ni lahjoi. »

5> Osta hattu halpamn, dalarin
hindaimn, Silla pääsi kaunist, A pes M
t o«i jen, Ectä mies on Mkjnel!, Joka nchl
krannist.

6. Hän on hywatt tahtonen, Sano: B
«yt Pidä wisu wari, Pl.'ilost,W
zust, talostas IrtMajftst omastas, 2B
täytä laari.



7. Pidi waari wirastas, Kansa kaikesi Kar-
jastas, Holhö Lammas lauma, Ruoki Siat,
Hewoiset, Kanat, myöstin Hanehel> Korja
Ruis auina.

8. Kudo Werkot, Nysät kans, Wedä nuo«
ta ajallans, Pyydä kaicki Kaloi; Lohet, Si-
jat , Matehet, Muikut, Hauwit, Ahwenet,
Vältä wääri waloi.

9. Pydä riista mehastä, Peura, Hirwe,
Ilwestä,Ammu heitä pyssyllä; Karhut kienä
taitawast, Sangoit Kettu wakawast, Sudet
kliorill soxyll.

10. Lendo Linnut ammustel, sinoll,
Hiljaixcnsa werkoll,, Merenlahdest

sarwikost, läneria warwikost, Wahwill wa«
iDanaoill.

n. Terwa Kautas polttamaan Opi tymwr
lelsoaman, Ur?et Max saha, Ettei wilja wuo,
la pois, Muna runsast aina tois, Kauplal»
la ral?a.

12. Opi lmwa tekemin 7 Laudat siwun wei«
stämän, Knädu, kaaret hocka; että liittää
Wawat, Saumat hiwin sopiw.tt, Mcstarei
Ms nackss,

iZ. Esiwallall olotta Kunnia, k.'.ssyns nollha»
to, Ole awnmamen; Mero niam Kruunul-
le, Se kuin tule hänelle, on tcnvainnen.

'4 Niin on Leipä Olut, wijna
Mdcxes, Pidät wieraspiwi, Kliin on moret
laiffi y)yn, Pääset ristin ja muun Hyn,
Wälcät wääri rlitoi.

is.Ka<



15. Katzo aina parassas, AIZ keldän warq,
sia, Auta myöskin köyhcl. Sinun wähHstM
jastas, Elä alna hiyastans/ Ole kaikill nöyrä

16. Is§ on «otan, andamist, Kahden käden
Sielus Paimenelle, Olkia osans

Sinrnainsie
??. opi holhomsan. Waan e,

kostan luo3uma'an Tarpellisest cäära, Kaickis
sinun tegossas' Elamäs ja menoffas, Pidä
sulisas lnää-q.

18. Pidä maari aitastas, Ettei löydy kaita<
stas Hnren reikä niistän, hywin huom
nnos, Olet oikm talon mies, Kaickeln edes
kestär.

'

19. Ala harjot wiekkcntt, Eikä myöstan riö
kaut, Mölllstä vnydä; lonai ylitz tuoltM
Vijdellän kans koonuas, Ahnehesti syödän.

2Q. Josta langot oppiwcu, Kerai käymän,
tottuwat, Wiya wc.ino wiimein My, kukin
aina lois, Kulus alens saada py!s, Niist on
riidan sienen.

2?. Ajattele l«»pun paäll, Et tee kostan pa»
ha täal?, Euees kaitll tu!e, ftos nut milmn

Nmwot; jäirell ojkaiZtt Itzcs, j<!
st.i kuullet;

22. Niin ci puutu mimkän, Eikä pelkä ke<
taka/ Kruunll eli Pappi; WFmos neum
pKM, Elämähän siwinst Kamamchan .sappi,

23. Wäsä,, PUkis, waiel pi<
doi



hoift, pysymähän Tehkön tyätä käsil-
ftns, Kehrälköhön sornullaus, Michel! hywä
suokvn.

, 24. Ettei hän kuin mom mu,. Irwiyam-
mas, pilcka suu, JM paikus myrl, MW
Mns aina purcffell, Joka louckoZ haristel,
Nuiikuiu ucko jyris.

25. Josta karttu kapina, Riita, tora,
wapina, Kuppi kansia, liikku; Silldin jäapi'
satanal, Saalihixi wieckahal Sielu wihan
fiukus. /

26. Tyttarilles nemvo ft. Ettei koffan li-
la he. Monen Mehen Ohloi; Estä lMä
huommast, Kylis yö!lä TOen'
kaickcin wihoin.
'27. Sitä kmcki pilckimal, Kaickein aljor

Murawar, Kuin yö kenqas kulle, I!o lindu
lammas tai; Eipä handa kukan nai. Pojat
Me, polke.

28. Näistä sinun minun kans. Jumal war<
jel waltnoans, Pydäis hywät tapaus. Piika
paras naitawa, Talon Emänh taitawq, Nm-,
wo myöskin lastaus,

29. Vht-nNiehen tntymln, Pyhän astiaus
PltöWäu,' Kuickein' elmaihins; lost on i!o man<
hwmill, Kylälqisul pmbänll, Tääuä ja zoka
Paikas.

?a. Maltaista tekemän, Olm wuna keit-
tämän, Ettei mitan mmm, Mies kuin voie-
rät kutzupi, Nuan siiwml tekepi, Eikä koftlgll suutu.

3i. Karsahasti katzomast, Muotinsa muK



jamast, Kylkiwimol Wmäst, Pulffiast itzM
pukeman, Silmans wchkl siwoaman, Ettei
huowjt bämmäst.

32 Sadatuxln juysiumast, LahimmMäns
parjamast, Handä ainawaroitlWieranwarqt
pitämän, Köyhä wmwaist kärsimän, Handq
Myöskin h^rjot.

Wi.'l ma Pnikan fanon lull, Mitä
nn?tcs ouchi mull, W holho huori, Pidä y>
mast waimostas, hända aina rakasta, CW<
westas juuri.

3.4. Siini syly lMman, Rackaudest pa,
laman, Kirsti eli Carin, Eikä pitkin wi,.
wvltel, Ailins polkni noudattil, Pistuncngan
Malin.

35. Paljo paha myötans luo, Maimo io<
ka wiina juo, Hawynst ei se peitä, Michel
rastas risti tai, Ala Polkan sitä nai, Kuol»
fens tap >Ns heitä.

z6. ftjW.it knullelkat, HErran tygK
huokatkas, Saamast juoppolalli, Krouwis i<
stuis päwat, yöt, Unhoctapi talon työt, Kaick
yay mullin maalin.

3?. Onni kaiktll hcill, kaywät
naima tcill, Pojill että piikcjll, Osans että
kukin ''ais, Pojat pizkoi aina nais, w
kis liikoi.

qB. Lessi naisit wabän Wi6, Kirjoitta »n
ttu.M, miel, it;e ftia; Muita» w'örin
luulewat, Muille naurux tukwat, Pahoin
itzms hija.

MOiM kostan kMNtmmbatMKlä kuul»
tU



in lMlmbat, Naiden huNuin taikoi'? Zoillll
miestä awioxens, Soisit salMnhlin.z kaikin nikoin.

42. Wttlä wähan puhun '''l, Totisella ky-
syn juu!! Millä bywäl nnekli, Mahdat «laMit<'
his kans? Pila handa awisnans, Saadun wie»

ka!! klettll.
41. Ihckuki;, rukoilkam, HENran arms ano,

kan, OääNs pirun anjast; Hsrra anna sullen«
gin, Niinkuin ikän's nmlllengjn. Miehen onmst
Kansiisi. .

42. Leffi miehet oppikan/ Toimcllisess''tot«
tukan, Naiman waimoi, Poil pijat sM
stikan Jotka heila päästakän, Naima halun
wiwast.

43. Jos woima pliUltUnNe, Poild mieli Mut»
l Me, Naimasi nettsista/ Lessi miehet warokon,

kamakin, Naimasi irlimsia.
44 Wiel,' iackan laulun tain, .Srdamestali

nwwon ain, Kirstin, Malin. Anna, i)lkar a"
»<i iloiset, Eikä kostan wihaiset, C.,riu jct

> Susanna.
V<aroet, Maria, Lisanelt, Rachel, Elfti,

Bckanm Beata,Lma Clara, E>''M:rkin pi»
W, Ylistäin myös kmakat, G>tä Pyhä
SARA.

'' 46. , sric) Gabriel, Anders Pietar,
Nichael, Hmdric, lobarl. Adam, Esimerkit

! Wm myös. Olkon HEcraN oma mieS, Uf-" lollluen ABNAM.
47. Wnmon siis nyt oleman PitahaMan

lAma.», Michel kuuliaistn, Miehen woimal



yartahast, Sydämestä räckahast, Asioist pu»'
huwaisen.
'4B. Katzo silloin raketan, Bmpli HErran,

Jumalan, Niin mnös Para.isi, Satan kwsaa, Halien waidakundanpi, Kaa,
tan siilä wiisi.

49. Silloin myöskill paatetän/ Raamatus
kässetän', Tayttukät ie maata- Waw

hcmM Mics luopukon, WaimolMsa sM
stukW, hänen kmchans maaca.

Lapseus pit.i lukeman Christillisest
wo!?..<lt, Jumalansa pelkon,
koust Niin myös Ruoka «huokaust, HERm
heilLä welko.

51. Ne kuin niin nyt eläwat. Herran G
styt pltäwat, HERra heille sano; Saamaii
pita taiwahan, Zlon kanssa ihanan, Iotk«
sitä ano.

52, Toiwotan heili menestyst, HENm
hywa sinnauft, Sydmnestän sangen, Ileil

MMUN taiwasa, H3rran Pyhas M««
jasa/ Pyhän Nimees, Amcn^


