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Minun svdämmcllmm mM Lapseni,
PEHR BRAHE.

tanapana minun Meni langetettu duo-
Mlo/teke minun tilattomasi/ laitamaansinulle muuta muistomerckiä minun Isal-lifestä rackaudestani smua cohtaan/ cuin

että minä jätän sinulle muutamia muistutuxia/tie-
ten että Jumala tohti sinulle anoa armon/ ettes
nijtä ylöncatzo/ waan otta ne wastan nijncuin
wuotawaiset yhdestä murhetta pitätväisestä sydäm-
mesta/ joca omasta omttomudestansa ja coeturestan-sa taita anoa sinulle tvacahimman waroituren/ ja
sentäyden ei taida tätä tveltvollisuttansa unhohta.

ro Minä jätän nyt sinulle yhden lembiän Ai-
lin, jonga jäljille yri huoletoin Poica ei ole soweliassuuta andamaan. Hänen rakkaudestansa sinua coh-
taan en minä ollengan epäile/ mutta sinulla on o-
lewa wastaus minun edesäni HERran päiwänä/ jol-
let sinä alati cohtaa händä.rackaudella/ huolella/
holhomisella/ palweluxella/ cuuliaisuoella ja palve-
lemisella. 33?uista että cosca HERra sinulle ikää suo/
että sinun hänen holhomisesanja lekä sinun että mi-
nun stasani oleman pitä/ ja älä anna hänen huocau-
stensa tulla kiwixi sinun oman tundos päälle/ ei
ne wieriä pois ennättäin käsitetyillä ajamalla/ waan
ne tvaaditan taas duomio päiwänä. 2:0



2:0 Wncmti ei hän taida unlMa/ olla a-
lvullinen/ nijn paljo min hänelle maZdollincn on/
sinun oppimisees ja tiedon saamisces/ Da cuin m
Jumalinen/ cunnlallinen/ wilpitöin ja lakihin kij-
nttettt) tartvitze/ nijn ahkeroitze ensin/
cuinS tiedon käsittänyt olet/ oppia nmvcmaan lu-
malaS/ mikä hän on/ ja cuinga ihmellisesti h.in
caicki hallitze; Usco <a ole lEsuxen nimesti lvacuu-
ttttu/ että colca maailma eli seura uscotta sinua
että se eli se syndi ei ole nijn suuli, muitten pcrä-
sa pitä teytämän/ ei muutoin taita seuraa pitä;
nijn owat ne tiet pois Jumalasta / jotta enämmin
ja enämmin johdattawat turmelujen; nijn pian
cuin jocu sencaldaista sinun etees asetta/ nijn ru-
koile HERran armoa stnuas tvarjelcmaan/ ettes
sitä sturaist; löydä aina muita ascarcita/ ja ä-
lä seura pahoja heidän teillänsä. Älä cofcan nou-
se/ mene lewM/ennen cuins olet rucoillut Ju-malala jollacuNa rucouxella/ Mä huocauxee owat
tosin hywät/ mutta maailma poista pois hartau-
den / ia teke huocauxet nijn lyhykäistä että se mse astare ne yäiritze.

3:0 Jos sinä tulet isoin maailmaan/nijn ca-ivahda sinuasstjta cuin cutzutan/ mielixi tehdä/ si-tä cuin muut alcawat; tutki ensin tarkasti/ jos scsopi sen tiedon cansta yhteen cuin sinulla on hu-
malan



Malan ja marlmaMssa laista: lollss sitäWmol-jG hawMe/ niin mene pois.
4:0 Mvabda sinuas monesta pMtvästä; sisschse sn maVdotoin/ että ne caicki taltatvat olla wik-

pittsMKt/ stMMMgin jos sinä tulee hywään ti-
laan. Oa kenengän anna cayta kertaa tuUa edes
yhden mwoittelemiM mnffa/jotas et löydä yhtcn-
lopiwaiftxi sinun Ohristillisydes m alemmaisndcslvelwMjudm eanssa: Usco trahwasti/ että jos si-nä lainat corwas/ jos ets menisi sichen/ ntm He
lainawat sinun nimes. Ilmoita/ nijncum laki ka-
ste/ jota ei sinun pidä waikeneman; ja älä luule/ et-
kä yMwyden welwoWis on snnttmbt/ enln W
Maamnnan laki/joDS asut.

Jos sinä tulet artvohon/ ntjn M luoti?
itzees eli sinun leitvWäs; jos jotakin wääryttäha-
lvaitzet/ nijn rucoile Inmalata auttamaan sinuas/ettäs taidaistt stjtä itzes poispitä/ sillä maailmK
ON semmoinen/ ettei sijtä jom taida aina itziänS
pidättä. SmWele finnas Isäs onnettcmudesa.

6:O los taidat itzes muutoin elättä/ ntjn M
mene wircaan' älä lkänäns om pois leipää
fföyhcmmän edestä/ waan elätä itzes omallas. D-
-3e huowK pitäwäinen wapaudesta ja lain wahwu°
Vesta. Zmmmta OuningKsta/mmm älä etzi Esi-
wMn mMymW stnnhM/ jg muista/ että st-
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«lM Ms on ollut Owacoeo yelmomnnasta/to-
ea kaikella ihmillisellä lemmcsolemisen yloneatzella/
eMlcnam onmi onnettomuderensa/ on lomannntz
lkmsa Hosivi astmmittcn pewttlsella liukandellsl, ai-
poastans sintähden/ että hän on unohtanut
walan wahwistawaiscn käden/ ja uftaldanut Men/
el ta HM ennen min jotain pahaa piti tapahtu-
man/ Mti itzens wetämän taeapmnl mutta ei
muillanut sitä/ että muut taistt tehdä stta mm
el hän olift taAonut tapahmwan. Jos stnä hatvai-
htt Kjamululla jotakin eripuraizutta taitawan ta-
pahtua BuningMjeja öuonefa/ jonga Jumala poi-
stacon/ nijn carta slla jongun muwonandajaZ
noudata mttä laki fano/ ja elä kunnioittamisella
ja hywm caickein cansia.

7:0 Elä ikänäns eriseuran wnssa maacunna-
sa yhtyttä pidä/ waan seiso omalla perustuxellaz
sano ajatuxcs siwwrellä/ m ojenna itzeS Lain ym-
marryxen jalken. Ka coscan luule suruttomudella/
ettäs taidat itzestäs pieä oikian tien, waan rmoi-
ke sijtä MerM InMKlatg/ ja ufco/ että jona pai-
wänä finä fen laimin lyöt/ nijn m sinun Mrmws
fitä lchemdänä/ jos ei Jumala auw tacaperin.

s:c) Pidä arwofa m kunnioita sinun fncuas
>§a mickla ibmistä/ ja ufco/ että parembl on lehdA
UitzechuotMOjcsii mm MMtMaijcht lalä.ssffafaz

M



ja tiedä/että siweys ei ole mrjuus/waan aiatellapahoin ja caunistella sitä pttolli>ella tmvaNa/ leon curjuus lmimoisisa asioisa. '

9.D cka anna itziaS ystäwälliseen uscollilutcenmonen cansia/ paljowahemmm maailman mieli-sten ja omaa parastansa catzowaisten cansta: mut<
ta nijn cautvan cuins taidat/ nijn walihe sinullcsUi yMva/ jonga ajatus-tawan sinä coconanfatunnet; ja jonga oma etu ei tarcoita sinua lvietellä;
M jocu tarwitan jolle «oscus sydän awatan. Sen
sinä myös taidat ymmärtä olewan yhden nijstä
ihanaistmmista alvioskästyn eduista

10:0 Oä anna cauneuden ja mamlmallisten
tapain muodollisuden tvetä stnuas awiohon/ajat-
tele ensin sitä tvaiwalloijutta cuin se myötäns tuo/
cuinga pian ihanaisus ja tapain muodollizus nijn
cuin se nyt cutzutan/ rauke/ ja etzi jencaldainen
puoliso/ joca on caswatettu lumalisudesa ja cun-
niallijudcsa/ ja jonga yMacaisus la siwiä käytös
aina taita miehen onnellisexl saatta; M catzele ly-
mcttelemisellä/ cuinga Jumala on thmelliscsti sinun
Isäs johdattanut/ ioca on andanut hänelle cazi

racastettawata armasta emändätä.
n:c> Älä ikänäs pidä surembata säädyn me-

noa cuins taidat tarwita,- älä costan laina kellen-
gän suuremdata rahan cocoa/ cuin ettts tule wa-

hingoi-



yitiqottktnji sinun edusas, jos ei st tulls maretu-
xi; M paitzi caickia makeita puheita/ Mjns lai-
nat ystälvälles/ ja waadit wihamiestäs. M en-
singän kctcin taka.

iro Jos sinä olct lvaeldalva ulcomailla/liijn
älä lähde waelluxeen ennen cuins ymmärrät M
tiedät Taiwan-opin perustawaiset asiat/ ettes tu-
lisi wittellpri wäärijn luuloihin oikian opin totu-
desa ja perustuxcsa. Tee itzelles ensin Ijäsmaa
tutuxi hänen huonen hallltuxensa cansta/ waella
tiedustelemaan misä se taita ylös autetta/mutta ä-
lä poda wieraita tapoja tuoda sisälle/ tvaan mui-
sta/ että ruohin maacunda rmasta wahwutta j'a
yxitvacaisutta.

n:o loea erä cuin Mu onni sinua cohta/ nijn
älä röyckaile, muista mä HERra tahto nähdä/cuin-
gas osien canda taidat/ Jumalala ja catzele on-
ne nijncuin niljakasta coctus ktlve. Nijn usein cuin si-nua MU murhe ja cowq onni cohta/ nijn cunnioita
HERran kättä/ ja eanna sitä kärsiwällisydellä/ Musco nmhwasti/ että ne jocainen owat muistuturct/
ettäs Häneen turwaistt/ ja muistaisit ettäs olet syn-
dia tehnyt/ ja käanoäisit itzes nijven wälicappal*
den cautta/ cuin autuuden järjestys eteen kirjoitta.

14N Häplöslpckä yhtä erää toilenMkenHCß-ran ehtollilelle käymistä/ silla se on Myn hengen
Moni pitg sinun ajatmes mailmasa. 15:0



?fls Jos sinun Esiwaldas kysyis siuulda neuwoa josakilt ai-
Wimisesa, nijn näytä heitä alainmailudcsa mjdeil tvgö, ,oi'!a ftivirca on; »a ala mene cuhunmta ncuwoilMldajari. Smä taidaisitluulla ,cttä jocaitzen al.cmmaiseu welwollisus on neuwoa
Kwaldaansa; mutta jos jotakin lattoinda sinulda kyffttäisin,
Nijn ajgtttle mitä laki sano, ettei sichcn pidä menemän;'jos <Ztoijtamiscen tapahtu, uijn anna se soweliasti tiedon; jos taas jo-
takin laillista kys»tmsin, nijn osota tyköäs nijdcn tygö/ jolca neu-woa andaman pitä. Jos turhus sinun wiettelis wircaaU/ ja smä
itze tulisit neuwonandajaxi, mjn ala nmita ueuivoja c.una
netjsä eli Camlirisa / cuin nijtä jotca ncmro protocoMsa stisoa tai-
tamat. ,

i6:c> Jos sinun racas siuckus/ joea wielä on tundcmmoin,
tule edes, nijn eohta hända rackaudella ja ustollisudclla, uijncuiu

on sinun omasta wercstas, ja se panti sinun Isas
za Zlitis rackaudesto.. HERra warjelcon sinun siMe ja ulos käy-
mises, hän wiekön ja johdattacou sinua hänelt pelwosmsi mi-
killä sinun teilläs, ja corjatcon sinua wijmcin cunnialla, lEsi:xeu
Christuxen callin ansion ja maxoy tähden. Nijn me siellä toinen
toistamme saamme cohdata ja weisata ijancakkista Nalislujal,.
Amen lEsuxen Nimeen / Amm! sinä 16. p. Hei-
Mä-cuuja 1756.
ERIC BRAHE.


