
Vxikertajsillc,

he taitamat nähdä, kuinga heidäli tulee käpttä heitänsa, IIMMATA, Ztziänsä ja Lähimmäistänsä lohtaan. !

l?l>il. V. u. m. '.

Se on sinulle sanottu Ihminen, mikä hytvä on, ja mitä HERra sinulda waati, nimitäin: ettäs kätket Jumalan Sanan, ja harjoitat Rakkautta, ja olet Növrä sinnlumalas edesä. Uich. 6: v. 8.

lUMALAN Pitää meidän i
1. , Mailman Luomista.

. « pyl?än Xaamnwn kautta, koska me Uskolla ja Hart'leta lapaluu l kuulemme, luemme ja kätkemme luinalan
l. Sanan.

1. Vlendons, joka on Pyhä ja Hengellinen, jo< 1sn Hän on yri Jumala, waan tolim Personaan Djä,
Poika ja pyhä -Hengi.

2. Hänen Jumalalliset Vmais»do«sa, ja '
tunnustaman, että Jumala on Ijankaikkineu/ Kaikki»

<,««,. walöias, Kaikkilietäwä, Totinen, Laupias, Wanhur> .^2.
Z. 'Hänen Pvbän Sanansa, feks

' että s Lohdutuxens ja H ~ ~

, Hänen 1 Tpgösanomisens Ewangelllunisa.

Ven Jalouden ja tähden, kuin on ihe Hä- 1
nesä)

s Korkein Howä,
Silla Hän on

1 sotinen Nalteus, ,?
.I. Korkin Hiuyttlts, ?c. 1

' '

, Sen Armon ja HyiväiUpöt» tähden, kum
< s Rll«wWfFsK Nfns'dofa, M«L että Hän on H

luonut, nlgHMaä, '.ei>,e.s.katzoo /
; ' lee mMä. -

jHän senZellisesä muodosa, siinä että Hän
! osotcaa oma.n kautta on
j ja pyhilM meitä 'ijankaikNseen I

. s Ulkona,'esti, ka,ikilla Sanoilla, käytoxillä ja töill', 5
niin etten me kiroile, wanno, pilkka, »valhette»
le, 'c. Että »

,. / SisaUisejki, sydämellä, mielellä ja ajatuxilla. Iong»
. 1 kunnioitzemisen meidän culee osottaa taiklsa tiloisa;

oitzeman, mutta erinomattaln HEA«n -Huoncsa, ja JaKesaseko 1 Jumal.-n palwelll'.>esa, 5
s Luemma Pyhää Raamattua; H
l Kuuldelemma Saarnen;

j Kosta M,e/ Nautitzeiuma Sakrainenciä!
Mainitzemma luiualKn Nimeä;

/ W«.täi!ime HERrau SabbattM.
F. Uskalta» l- HempM 6>hk!e)?tta,-el kostan pyytain itze auttaa lnsi-

man,. tämme j.ongun synneisen wäirfiippalen Lautta. .^

niin että meillä Epäilystä, joko me
on Häneen elä/ , s Hengelliseen murheseen, eli
wa Toiwo, Joudumme j Ajaailiseen Hätään ja Vastoinkäymiseen-
6. Halaja,- c- KhdistettH Jumalan.Fansia, Nston jgPchydcn kautta.

Man, , Hänen Armoo«« ia K.sssnäoKndoou.s nu»il« «

niin että me alaM „,asa.
pyrtimme saadai. Ilojta Hänen kanffans Taiwaasa- 3

'' Ei niinkmn Orjat, waan tNinkuin Lapset.
1. Nöyryccämän meitämme Jumalan tahdon ja Edes-

tatzomisen ala.
2. 2«>anoaman karsiwallih-della, mitä Hän meidän

päällemme saldii tulla.
3. Ril.rämän seka Hänen kuriturensa et- Z

7. e l k«' ta Hänen lahjainsa ,eoestä.
män, >i4> ilolla ja vapaalla nuelellä Hänen Kä>
mutta styjäns ja

»5. meilämme pian, kosta me olemme syn-
diä tehnet ja langennet, ja sen ohesas Sydämellisen Katnmuren,

Wahwan Uskon, !
', Totisen Parannuxen aikomistn j.a «uden -^
>- Lu«!iaisud,en.

Me olemme sen wwannec p. Rasieft. ,^
tot. Pyhydesä Me lupamme sen aina RipM ja ja R
Wanhurstaude- l. Schtolliscn läymistsa. U

sa, M H
«. Ilur wabwasa ussosa lEsuxen Christuxen päälle, H

,„"« ja itze Sielulla, /
T,.mdesa, paitzi kaikkea wilpiä. - A

>'!-"-, Hengellisiä täydellä uffalluxella. Mutta
jurolle» I Maulista «Koolla, jältäin Jumalan tahtoon, et.- G

>nan, tä andaa meille, kostaja mitä meille on hyödyllistä. H

Iyemme ja meidän himWme pilaa meidän pois» Z
kieldämän, niinettä me olcmme

1. Növräl, sMämme itziämme halpana < tptyän siihen, että muut-
, kin niin pitälnäl,, >A

2. Siwiät, !Niin että me ennemin färsimme wääryttä, kuin te<m«
1 «»«,: Andexi annwuu: ennemmiil, kuin etzimme kostoa-
l. Meidän lumlan Pawellurestamme, toimittein

että f? tahluuu Jumalalle kuntiiaxi, »a !«' 1
> himmäistllemmZjylvän esimerkixi: ej kofiaan saldien

weuämme iuaaliilda ia turhllda astarezlda estetcäa.
Z. N? aarin. ~ mieleemme ishdattain alati, että f
orrawaijer Jumala nÄe ja ti«ää ne:

ja Meidän pi«ä tekemän tilin niisiä:
M Ut.' het t a Neidän HMundomme on aina muisiawa

3. rNcid,in Gmaisidcsiamme, niin et'emme elä twäi
; viämmäsii, kuin m«d<!N waramme saldn, oc.
4. Mrioän Lapsissanime, joita meidän tulee aikasin
'

saattaa Kastesee», EhnMisejti ylöskafwaltaa, «.

'Joko Jumala suoo meille wähsn eli palpn: kawahtain
meitämme hywi»,

s Kostaa napise Jumalaa ja hänen pyhää
Edejkatzomiiians wasiaan.

'
.. Etten me ) Kostat ole uuiaii kunnian pyytäwäiftt.

4, ,' ahneet ja Man ws,tton pyy-' ffse.r, läjN ,

,.. . « s Whoittaa Jumalan. sSilla N>hi„gotttaa LähimmäMmme, ,
-tauun l a häwäiste meitä itziamme. ?

!, s Sillä meidän pM oleman,

Sielumme Autiudesta, za stncahden
t Kawahuman meitämme saatanan lkulfau-
! f^sta,

1 Wifnsii Kartlanan mailman rahennuxia:Z. , Kaswaiian Inmalan tundewisesa, Uffosa ja
> kaikift Chnsullisisa Kwuisa. ' .

. 2. SuruapitäwiNstt meidän menesiyxesiäm- ,
me,, ja työtä rckewäiset kukin kutz»miftsn^sa; siLä
että me reheiliftsti nndaisinlme elättää ihemme j,a Ä

omaisemme, mi«,myös että meillä o!is jotain
~ wihe:«lie jaklimisia, oc.

s Kawahtain mettämme kaikesta siitä, kuin sn saastaisia

I Joko me elämme Awissllndysa, eli olemme
1 naimattomat.

Ruafa ja luomasa:
7> Rohtlllil-) Waatteisa ja Rakennuxisa;

liser, > Surusa ja ' '
l. Unesa ja Lewoft! )c.

AMTUS-VANAT.
Tit. II: v. li, 12, 13, 14.

Jumalan Armo kaikille IhmiM terwellinen, on ilmestynyt:
Joka meidän opetta kaiken jumalaltottmn menZn bpljHmaan
ja mailinalliset himot, ja täsH mailmasa Siwiästi C"), ja'
Hmfiasu C>, ja lumatisesti ('"") elämään. Ia odotta.
maun Auluasslsia toiwoa, ja suuren Jumalan, ja meidän Lu>
nastajamme Christuxen ilmesiysiä: Joka itzensä andoi
meidän «desiämme, että Hän meitä kaikesta wäörydestä lu<
nastals, ja ItzeliensH erinomaiseni Kansas puhdistais, ah«
kerani hplvitn töchin.

"') Itziämme kohtaan. «*) vähimmäisiän kohtaan. ">«) Jumalan «desä,

Tm-usa Prändätty I» C. Frenckellin tykönä 1803.

Meidän LähimmmMmme pitää meidän Rakasia»
man, niinkuin itziämme, ja scntähden oleman

s,. ?,<<-ssaan tee meidän Lähimmäisellemme jotain
bingoa?li wäärpyltä,

Tawaran, 1

Kunnian eli Arwsn, puolesta.

Peihen.
1. -Hlirsra^r,, 2. Rossaan widoitta händä, eli anna hannelle joh-
«iu, eclen me ' datusta syndiin ja murheseen.

3. softaan faata meillemme sitä, kuin toisen oma VN/
Warkaudella,
Ahneudella,
Ilkiallä woitonpyynnsllä,
Petollisella Kaupalla, eli Lainalla, jota emme t!

«.

'4. Aina eromme hänen parastans, niin uskollisesi,',
kun, omaakin.

lrvaärin todista jotain hända wastaan!
waan aina puhumme', kuin tosi on.

Panettele eli sorea han da.
Ci kostaan toisten panerlelemisiin ja soimu

< hin,, kosta ei meillä ole sen parempa pe
2. Lotiset, rujn-sta ja syytä siihen,

nimettä me <Hau?ä'!c ja p:ttka händä,
sLusnnollisien ,wikains ja wirhetlens tähden.

Hän»n heikoudens ja erhetyxens täkden,
.Onnettoman tapaurens ja wasioinkaymydens

tähden.Ei Rostaan dakvmna sitä hywä nimeä ja arwoa, tuin
teiset bnnelle

Hi Aosiaan-lDilpistele M muuta puhu, kuin mitä me
ajattelemme.

- 3?lpe<llen korota mettämme 'kenengän ylitze.
. Toru, !«d«ltel!'» eli

iuanar hänelle pahaa pahalla, wattka hän «m sckK«<v
»in »ut meille wahingoa;

, mm me s ?lndexi annamme hänelle;
Siunamme händä;

I. I, Autamme ja Pnlwelemme händä.
' 4. Andcljavts ja Wawaisia,

'" kohtaan.
>- sarana.

''
- Rakastaman,, ,

kohtaan,, Kuinoita-man, sOmaisudella
5. Kunniaa', l°ta meidän st)d^^' i«osorla-waiser! 'uestämme pitää , Kuuleinan, iHengellä.

.x , !. Eiunaman.
R ijtollHser, jotka jollain muotoa owat s, !

I.R/.ikkia j sHltaneet meille Apua ja Palwellusta.
sMeidän ja Isännillemme,

Aw opuoäijollemme,
s Rakastaman,

Holhoman,
joita meidän Pitä i Puolustaman,

Auttaman,
1 Rukoileman Heidän edesians.

i M- weljillcmme, s6. UstslUset,-! 'jUstosa:
s Neuwoman,

joita meidän pitä Lohduttaman,
, Waroicaman.
s Muistuttaman, kuja he erhet,

M. Z?stäwi!lemme / tywät.
.' Auttaman, fufa he hätää ja
1 waiwaa kärsimät.

joita meidän pitä ja suoman heille
kaikkea hywää.

s Palkata rehellisesti,
M. palweljoillemmc, Ylöspitää.,

<l Kurittaa ja Opettaa,
. joita meidän tulee > Edesauttaa, niin paljo, kuin

1 me taidamme.

7. Rijtele, eikä kernasti käy Duomio-istuimen tugö:
waan tygönannamme meidän Lähimmäisellemme

~,.„

' '
. 1 hänen rikorens; ja, niin paljo, kuin mahdollinenml» ellen me ahkeroitzemme pitää Rauhaa taittein Ihmisien

kansia.




