








lEsuren Nimeen.
Henric Jacob Siwerin

Christilllnen

Ajatus - AlmanaN
losa

Yhdelle oikiatle Christitylle ja autude,
siansa murhetta pitawatselle jleluUe

tila annetun
KMäsydsndansä ja ajatuiiansa pois ma«.
ilmasta ia mailman turhudesta nljden
Hengellisten ja Tatwallisten asiain tut«
kmdoon/ sen pckllle ettei turhat ja pa«
hiu ajaturet suis coscun sia hänen sielua
sunsa. Ensin Suxan kielellä cocoonpundu/
sen julren Ruohiri käälty ja Prändätto
tvnonna 1750. mutta nyt Suomalaisten
hyödytoxexi Suouien kielellä ulosunnet-

tu ja mutulnisa pcucoisa wähän
lisätty

Vhdcldä hawlliselda sielulda.

TUNUSA,
.

Praildätly, Johan Christopher FrenckMldn



teidän taalanne on, siell' on myös teidän
sydämmcnne Lue. 12: v, Ne jotta snndisiä

ja mai!mall'sia r^e«stawat,a nijsä suurilida onneensa ja
tytvlmftän>a etziwät, ne myös sys.disi.i ,a maallisia 5<
jätte cwat »a niihin wlheljäiscn sudamcns itzlllcns !'lni>
rimman' kiinni npustawat. Muita ne jotta
Jumalala ja Tailoallisia raeastawat, ja niisa Corlein»
da ontuuttans ja tawaraans etziwät, ne myös lumatata
ja taiwallisic, mielellänsä ajattelemat, ia nijhin syda.-mensa tiini iffewät, iohon Jumala cailille hänen toti-
sille lapsillens, «rmons andacon että he aina enammin
ja enämmin' niahdaisit tahallisesti micldynexi tulla ia
että cuco hcidan menonja olis Tailvasa, >osta he myös
iiunastajata lEsnsta Christusta odottoivat.



MERra on minun walkcll-
den ja nnnun terlveyden.

I.

sinä amulla ylösnouset sinun wuo-
»M!'» teldas; niju lohduta itziäs lEsuxen

ChxiMxen ylösnosemisesta, ja että si-
nä myös kerran olet ylösnousema sinun hau?
dastas. i Cor. ls: 20. Job. 13:25,26.

, 2. Costa sinä catzot auringon päälle - nijn
muista aurlngota lEsusta; »a
finull Luoiaas joca auringon n<jn ihmclliseJi teh-
nyt on- Mal. 4: 2. 1 Mo>. i: 16, :e.

3- Cofta sinä työtä teet; nijn tutkistele suu-
della hartaudella, cmnga sinä sinun lEsurelles
olet työtä tehnyt sinun synneisäs ja saattanuf
hänelle paljon waiwlm sinun paheisa tegoifas;
n m myös, eltä PHa Hengi teke työtä joca-
päiwä sinun sielus päälle. Es. 43: 24.

4. Costa wettä sataa; nijn ajattele, cmnga
A 2 lumaff
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Jumala Sodoman ja Gomorran ylitze andoi
sataa tulda ja tultkiwe t.uwaasta; ja cawahda
itzes synneistä, ettei HERran mhanluli myös
sinuhun ryhdyis. i Mos. 15.

s. Cosca lunda sataa; nijn muista lEsuxen
»veristä ansiota, jonga cnutta sinun wcrirufflat
syndis tulemat lumlwalkiaxi. Es.i: »8. I!m. k.
»:s.

6. Cosca pitkäisia pance; mjn ajattele scn
wijmeisen päiwän jyliscwäistä pauhinaa, Match.
24:27.2. Pct. 3:10.

7. Cosca tulda iffee; nijn> ajattele ihmilen
Pojan tulemista, joca tapahtu nijn äkistä/
uijncuin vitkaisen tuli leimahta idästä nijn lell-
dan. Luc. 21:35. Match. 24:27.

8. Cosca sinä näet walkia; mjn rucoile In,
malata. Että hän warjelis sinun helwctin wal«
liasta ja että hän ylöslämmistäis sinun kylmän
sydammes halien rackaudensa tulella. Ps. 73: 9.
Matth.6:iz.

9. Cosca sinä näet yhden weitzen; nijn ru-
koile ettei sinun kicles olis tcrawan partawei-
tzen callainen, jolla sinä hawonat ja po.ikileic,
kaat sinun lähimmaises cunnialliscn nimen.Syr.
22:33.

10. Costa sinä menet sisälle yhdestä owesta;
Nijnrucoile lumalalda r.scoa ja pyhää waellusta,
ettei taiwan owi sinulda mahdais kencm sul-
,etu>i tulla. Ps. 8«: "^
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ii. Colea sinä catzot maan paolle; nisll

muista, että sinä olet tomu ja tuhca maasta,
ja abkeroitze sentähden, olla juuri nöyrä
Jumalan ja ihmisten edesa. ».

Ptt.s'.6.
»2. Cosca sinä näet jongun puun; nijn älä

suingan unhota ristin puuta, johon lEsus si-
nun simdeis tähden ripustcttin.

13. Jos sinä näet kiwijä; niin muista lE-
susta, ,oca sinun tähtes on tullut ludalaisille
ja pacanoille uhdexi louckauskiwexi ja pahennu-
xen callioxi; multa on myös sinun autudes
callis kulmakiwi. lCor. 3:23.

14. Cosca sinä näet mettä; nijn ajattele sen
meden päälle/ ioca wuosi lEsuxen awatusta
kolicftä, ja toiiruta että sinun silmäs olisit ky-
ne!dcil lähteet, itkemään sinun syndejas. loh.
19:34< la-. 9:1.

is. Cosca sinä menet ulos jostakinpaicasta;
nijn hni?ca Jumalan t»gö, että hän warjelis
silllin ulcocullaisndcsta, senpaälle ettet sinä tu-
lisi nlosoxennetuxi hänen luustansa. Ilm. k. 3:
15:16.

16. Cosca sinä puet päälles; nijn muista
wanhurscauden hametta ja autudcn »vaatteita,
joilla sinun lEsures sinun puettanut on. Esi
6l: iv.

17. Cosca sinä olet rualla: niin ajattele
Adrchanm Isakin ja, Jacobin pöytää Taiwan

A 3 wal-
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watdacuttnnsa jonqa tykönä sinä myös kerran
saat istua sinun lEsuxes cantza. Match. 8:n.

iB. Cosca sinä juoi; nijn muista lEsmen
werta, sitä vavasta Wirwötus «uoma catu-
waisille syntisille köyhälle sielulles
ja lohdulla itziäs sijtä. 10h.5l 54,55,56.

19. Costa kello lyö; nijn huoca ja sano:HERra lEsu laina minulle yxi autuas cuo-
leman hetti sinun werisen hikcs tähden. Luc.
l8:13.

22. Cosca sinä näet jongun klasin; nijn
muista että sinun elämäs ja tcrweydcs on hei-
combi ja haurambi cmn yxi klasi.

21. Costa sinä nätt cli syöt leioää; niin a-
jattele lEsuxen päälle, joen 0!l elämän leipä,
ja jonga ruumin sinä ehtolllscsa leiwän alla
nautitztt sinun sielus e-wäari)a rawinnoxi. loh.
6. Match. 26:25.

Costa sinä peset itziäs; nijn muistaettä sinä lEsmcn merellä olet pesty ja puhdi-
stettu caikista simin synneistäs; ja waaro,enes
wastudesta sowmsis !tz,äs. loh. s-. 14.

23. Colca sinä näet speilin; nijn muista
lain klrcasta speiliä, ,a älä unhoda sijna tut,

kistella sinun syndeiäs ja nijlä parandaa ja pois
panna. Rom. 3:20.

24. Jos siaä näet yhden kyntilan kyntilä
jalasa; nljn t.jca Jumalala, että hän on an-
danut Ewangellumm konniM walista jq ylöe-

tay-
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käydä siimn köchasä sielusas, ja rucoile hän»
da ettei hän sitä taas pois syöxis kyntilä ja-
lalda. Ps. l 19: ,04. Ilm. k. 2: 5.

2?. Costa sinä näet jongun kehräwan eli
itze kehrät; nijn muista sinun elämäs hienoa
langa, jongi Jumala mi:amaxi tanäpäiwa,
nä tajta pvickttaccaista. Saarn. k. 9:12.

26. Jos sinä cuulet jonmm cuollexi; nijn
a.!t?c!e liäm: läuäpsn piti hänen, hnomena

Syr. l2, 15.
27- Jo- sinä ybtcen yttitarhaan; nijnm. eusimälsten esiwanhcmbain

l.nig.mizia Paradisiiä; Abutta ajattele
l!oi,>'i' I>'s,!xeu paä'!e, »oea yrtitarhasa

su-'! lrndcs !!i-vonon wcrt>: hicoilut, jaon
lmös n?ti arhaan itzcns lMldatta
cll!'<, syud.s ynnä ittuna' macawat.
I Mo!. ? l 6.

sinä näet yhden kyhkyisen; niin
muijia Pyhää Hengee, joea ryhmyisen nmodosa
a>ac t!<ll sE!u«sl päälle, jl, ruwllc häudä eitä
hän myös lcwuäis armo sipens sinun ylitzes.

3:16.
19. Ccsea ?ä»t iongun mäen cli eucku»

lan pä'!!,'.- !N!n nj.ntele cuckulaa,
joft sinu'.? on rist,nuan!,ttu. Muista
myös Taborin wuorta, Joja hänen Isäns
hänen kircasti.

30. Costa sinä cannat jotakin; nyn muista
A 4 slcä
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sitä rascasta ristin puuta, jota sinun lElures
itze on täytynyt candaa menncsänsa euolemaan.
loh. iy: 17.

31. Cosca sinä mattustat eli olet reisusa;
niin tutkistele yhdeu Christityn matcaa ja »vael-
lusta Taiwaseen. Phi1.3:13,14.

32. Jos sinä näet wannut ett reet ja he-
»voiset; nijn muista nijtä tulisia hewoisia ja
waunuja joidenga eansa Elias Taiwaseen wie-
lin 2 Kun. 2: il.

33. Jos smä näet yhden kirjan; nijn mui,
sta elmnän kirjaa josa sinun nimes lEIuM
wcrellä ylös kirjoitcltu on.

34» Jos sinä näet caritzoita eli lambaita;
niju muista lEsusta lumalun Carihata j»ca
pois otta mailman synnit: Ajattcle mybb sitä
cuinga sinä pääsisit lammasten jouckoon lE-suxen oikialle puolelle wijmeistH päiwäna, loh.
1:25. Match. 25:33.

35. Jos sinä nsef härkiä, lehmiä wasicoiia,
koiria, kisioja ell muta järjettömiä luonvocap-
paleita; nijn muilta Jumalan callista hywä-
työtä sijnä, ettei häu ole luonut sinua yhden
järjettömän eläimeri; waan on andanut sinul-le järjellisen ja cuolemattoman sielun. Ps.loo.z.
P5.'39:14.

36. Coscas tulet Kirckoon; nijn ajattele näin:
tämä sia on pyhä, sentähden pitä minun nyt

ijättä-
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fättäman pois eaicki maalliset ascaret sa äsa-
tuxet ja palwekman mimm Jumalalani wil-
pittömätlä sydämmcllä tätä huonela, losa hä-
nen cunnianfa asu. iMos. 28:17. Syr.i:zs.

37. Coseas menet ulos Kirkosta; nijn tut-
kistele wijusti nijtä sanoja, cuin sinä Kilkdsa
cuulit, ja ahkeroitze käyttä ltziäs senjälkcu.

38. Costa sinulla on jotakin syötawäta ja
juotawata; nijn ajattele niiden päälle jotca o,
wat löyhät ja puutosta kärsiwäifet, ja lahiota
heille jotakin sijta cuin sinulla lijari on. Es.
58: ?< Syr. 23:12.

33. Jos sinä näet yhden Jumalisen köyhän?
«ijn ajattele: tämä on minun lEsuxeni wel'
eli sisar, ja tee hänelle hywää sinun waras
jalken mutoin et sinä racasta lEfusta. Tob.
4:7,8,9. l.Ioh.z:!?.

40. Jos sinä näet yhtä lasta castettawan;
nijn muista silloin todella sitä rallista lijttoo,
cuins castcfa sinun ICluxes cansa tchnut olet,
ja sitä suurta hywätyötä, cuin sinulle sijnä ta-
pahtunut on. Rom. 6:3,4, s, 6. Tit. 3:5.

41. Coscas näet ruohoja kedolla; nijn ajat<
tele itze päälles, ja cuinga sinä tänapänä cu«
coisiat ja huomena mitamax poickchacalsn jcl
cuiwctttt. Ps. ,03:15,16.

42., Costa anrinao laffe ja yö tule; nijn
huoca hattasii Jumalan tygö, ettei myös mah-
dais olla yö ja pimeys sinun sielusas.

As 43> Cch
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43. Colcas näet tähdet taiwahalla; nijn
Muista että Jumalan hymattyöt myös owut
nijn lukemattoinatcomat smua wihcljäistä maan
matoo mustan. Ps. 126:2.

44. Jos sinä näet sandaa macawan maan
paalia; m>n näin s,dämc!as: ,os
Na olisin tehnyt nijn syndiu cum san"
nau hulcka on mcrcn vohjasa nun cailuwat ne
cuiteiigin nmmlle caicki lotiscsa catumuren ja
uscc>n jäcjestyxesä lEstlren cuutta annc-
tuxl tulla.

-

45. Jos sinä näet yhden.mailman lapsen
nauraman; mm aiairclc sndameiäö: siiiä vlct
hullu Saam. k.2!2. MuiM !Nl)0ö lE!«xcn
sanoja Luc. 6: a>». moi teitä jot« nut nauratte!
sillä tcldän pita murehtiman ja itkcman.

46. Jos sinä näet kyselet wnotiwan i)h<
den mmhclliftn ihmisen silmistä; mm muina
lEsurcu itcua ia kimclitä sen «tumattoman
Jerusalemin ylitze. Luc. »9: 4», 42.

47- I?s sinä näet nhdcn Parin he,ckoudc<
sia eryn-an; niin muista ett- Papit mnös o-
wat wihelunset syudiset m cuidawm hetdän
tawaransa sawisisa asttoisa. lac. 3:2, 2. Cor.
4'7<

48. Jos wiha tahto ylösnosta sinun sy-
d-mmesas; nijn ajattele ja muista.cohta, että
Jumalan Mha seura sna tundapailla., joca

wilM-
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wihainen on; ja rucoile wihaissen sanain werosta
yri harras Isa meidän rncous. lac. 1:19,20,2!.

49. Cosca caickinaisct himot ja halut tah-
tomat ylösnosta sinun tykönas; nijn aseta
cohta sinun njatustes ctecn, lEsus, hänen or-
jantappura crnmNMs, worcsans »a surkiasa
muodosans ristin paalia; nijn pahat himot jn
halut pian luopuwac.

50. Jos sinä tunnet tykönäs taipumisen ah,
«enteen; nijn ajattele pettäjän IMnen päälle,
joca ahneudcn tähden cadotti hengen ja elä-
män, Jumalan ja IGuren sielun »a aucuden.
Matth. 27:3,4, s. 1 Tim. 6:9.

51. Jos sinä näet rahaa; nijn ajattele lE-suren sanain päälle mna se autta ihmistä jos
han caikcn mailman woittais ja sais cuitongin
wahmgon sielullens.' taicka mitä anda ihminen
sielunsa lunastuxexi. Match. 16: 26. iCor. 7:31.
1 Tlm. 6: 6,7, 8.

52. Costas näet cunniallisia huoneita ja ra»
kenuuxia; nijn ajattele sen taiwallisen lerusa-
lemln cannistemla rakennusta, johon sinä ker<
ran caickein uscowaistcn cansa saat tulla asu-
nnon. Ilm. k. 21-.lo^-17.

53. Jos sinä näet jougun tekemän marsin
rastaita työtä; mjn muista että ihminen synnin
tähden täyty syödä hänen leipääM otzansa hie<
sä za että ft on Jumalan jäyestys. Luom.
l. 3:19.

54. Jos
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54. Jos sinä näet jongun caiwawan maata;

nijn muista hautaa ja sinun lepoas haudasa.Es. 57:2.
ss. Jos sinä näet yhden cafwawaisen puun;

Nijn ajattele sen päälle, cumga sinä alati
daisit olla yxi hywä puu, joca »vanhurskauden
hedelmitä canda HERran tstutamisen ylistyrexi.
Es. 6i: z.. Col. l: ic>. Gal. 5: 22: 2^.

V6. Jos sinä cuulet tuulen puhaldawan;
nijn ajattele Pyhän Hengen päälle, joca yh-
den wakelvän tuMpään pauhinan alla, täytti
eoco huonen, josa opctustapsit istuit, nijn että
he caicki täytetlin Pyhällä Hengellä. Tekor.i:

57. Jos sinä näet nuoma eli köyttä; niin
muista cuinZa sinun sinun tähtes
Nuorilla sidottin; ja cawcchda myös aina itziäs
ettei satana wäryden ja synnin nuorilla sqis
sinua helwettin wetää. loh. 18:12. l Pet. s: 8.

s3. Jos sinä näet trapm eli tikapuut; niin
muista Jacobin Taiwan tikapuita. 1. Mof.,
28:12.

59» Jos sinä näet yhden kopin eli sauwan;
»ijn sano Damdin ccmsa sinun lumalalles:
sinun witzas ja sauwas minun tukcwat. Ps.
23:4.

60. Jos sinä olet häisä s niin tutkistele suu-
rella hartaudella Carlhan Haita; ja käytä i,
tzes nijn «ttes ole kelwutoin wicras nijhin
tulemaa». Eph. 4:24. Ilm. k. 13; ?/ :c.

61. Jos
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ci. Jos sinä cunlet yhden candeleen elt

harpun soiwan; niin ajattele waliltuin harppua
ja ilolauluja taiwasa. Ilm.k. 12: ia.

«2. Jos sinä näet lasta luctettawan eli
muutoin »hden lavsen kädesä; uijn ajat-
tele ja sano: ah! jos lnma lavsi myös kerran
ilmcsiyis palmut kasisa Christuxen istumen e-
desä,

63. Jos sinä cuulet uhden rijdan ja camp<
pailxen jongun wuihclla; nijn ajattele scnpälle,
cuinga sma alaci mahdalsit campailla ja sotia
syudiä, perkelettä ja mailmaa wastan. Job. k«
7:1.

64. Jos sinä näet yhden ihmisen sidottuna
kasista ja jalwoista; nijn aiattcle ja sano: ah!
cmnga usein samna tahto sitoa minun jäsene-
ni wäärydcn siteillä.

65. Coscas panet hatun eli lakin päähäs
taicka vois päästäs; nijn muista wanyurscau-
den catomalvinoa 110 Crunua, jonga sinu»
lEsuxes sitlnlle ja caikiile nijlle jotca hänen-
ilmestystans racaffawat, iuwannut on. 2 Tim.
4:8.

66. Jos sinä näet yhden licaifen ja loalla
tahratun sian; nijn ajattele ja sano: ah! lu<
mala warjelcon etten minä paljon sowaisis i-
tziäni syndein hapiällisesä loasa; muutoin sata-
na hengellisellä tawalla mene minun sisälleni,
ja «potta minun helwetin mereen nlmcuin hau

luow
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tuonMsella tawalla meni sicoin
jfi heidän äknMä mereen uponi. Marc. s: iZ..

Jos sinä näet c!oo tapettaman; nijn a-
jattclc enlnga Imn„!a ristin witzalla !>:ö ia
cmitta hänen lapsicms taft mailmasa
puhdistuxexens ja aulndcxensi

68- Jos sinä catzot linduin päälle taiwcm
glla; niin ajattele, caicki nämat pzenet luon,
docappalct Jumala ylös ptta; eikös siis
myös minusta pidais murhetta pnäman. Matth.
6:26.

69. Jos sinä näet cuckaisia kedolla heidän
koriasa cauntscuresansa ; inin ajattele, ettcilu-
wnln suiligan sinuahan oic ilman watelta >ät-
lawä, costa hän nljn ihmelliftsti pellongin ruo,
hon watetta. Matti). 6: Zo.

7,0. Jos. sinä näet yhden ylruan ihmisen;
Lijn ajattele ab! mikä cauWus ylpcyb on mi«
nun Jumalani silunsä; ah! Minnn mtä cart,
taman ja cauhlstuman sitä nijncuin itze fär«>
niettä >a perkeletä. Sanalas. k. 16:5. Roni.
12': 16.

.'.?!'-.Jos sinä näet sauwua; nijn ajattele si<
tzunelamäs catowaisuutta ja muchen sanwua jo-
ca usein pistä Jumalan lapsia stlmijn. lac. 4:
14. PsiZB:4.

72. Cojcas näet orjantappuroita ja ehdaic<
leita/ l»nn muista sinun lEsnM orjautappu-

ralzia
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Ma crnmma; muista myös että yhden lu-
malan lapsen pita mailmasa nrjncuillrusun orjantappurain kädessä.

73- Costa sinä käyt ichtä ahdasta polcua
myöden; mm muista sitä ahdasta porttia ja
caita tietä, ,oca wie taiwaseen. Match. 7:14.

74. Costa sinä r-»t yhlä icwiä tietä; nijn
ajattele sitä awari porltia ia lawici tietä »Vca
w»e cadotuc«u ia cui.-ga monda sitä waelda-
wat. Maltb. 7! 13.

75- sinä hicoilet; nijn ajattele lEsu-
M cowia cuoklrian kiiwoitusta ja weristä ah-
diftuxen hike Getzemaunesa. Luc. 22: 44.

76. loö sinä tulet yhteen Gastgifwari taloon
eli johongnn muhun ouloon paickaan;nim ajat-
tele! tasa majlmasa olema me w!he!läiset ihmiset
vudet ja mucalaisct, mutta taiwaw on meidätt
oikia Isän maa. > Aica k. 29: is. Ebr.i3:i4.

77. Costa eläimiä syötetan; nijn muistz
Jumalan suutta hywyytta, joca myös eläimil-
leugin rawiudons anda ja korpin pojillen jotca
häuda auxenshuutnwat. Ps. 104:14.

78. Cosca sinä näet canoja; nijlt muista
lEsusta, ioca csco ihmisiä hlwen
tens alle nijncuin cana cvcoo poicans sipems
suojaan. Match. 23:37.

79» Jos sinä näet yhden madon; nijn ajat-
tele
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tele lUuren sanain päälle hänen karsimisens
olla: minä olen mato ja en ihminen, ihmi-sten pilcka ja canft» ylöncatze- Ps. 22:7.

80. Jos jocu sinun ysiawistäs ylönanda jr*
nun; nijn muijia, itzelles lohdutuxeri, Issn-xen sanoja, cosca hän ristm päällä sinun syn<
deis tähden huusi: minnn Jumalan! minun
Jumalan l miris nnnun ylön annoit! P5.2212.

81. Costa sinun on wilu; nijn ajattele: ah;
ettei rackaus Jumalan ja lähimmäisen tygö
coscan kylmeniö minun sydälnesäni. Matth.
24: 11.

82. Jos sinä olet sinun macausbuonesas;
muista hauta ioca on sinun cuolcmahuvnes.

83. Jos sinä näet yhden istumcn; uijn mui-
sta uuden Testameudin armoistuinda, lEsu-
sta. NoM.3'.2Z/24,2<,

84. Nijn usein cuin sinä näet wetta; nijt«
ajattele ja minzta ettet sinä ole härkäin ja
cauristen merellä lnnastcttu, waan cauUla Chri,
stuxen merellä nijucutn wi,nton:au ia puhtan
carltzan. Ebr. 9:11,12, 13,14. i.Pet. 1: »8.

Bs. Coscas näet cultaa ja hopiata; nijn a-
jareele; minun suloisin lEsuxeni, vn minulle
monda tuhatta kerta rackambi, cuin se callcin
culta ja hopia.

86. Jos sinä näet paljon wäkee yhdesä pai«
casa; niin ajattele: ah! että ccucki uämät au-

tuas
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wari tulisit. Muista myös silloin Jumalan En-
gelein lukematoinda paljoutta taiwasa. Ps.
79:3. Ilm.s: ii»

87. Jos sinä näet yhden Laiwan cli paatin;
nijn muijia sen totisen uscowaisten seuratun-
nau piscuista laiwaa, »a rucoile hartasti Ju-
mpata, ettei se pahennusten /a caickinaisten
waiwain ja wainoin aalloilda tasa warallisesa
mailmasa tulis upvtelu>i, 2 Tim. 3:12. Ps,
35: 2s.

88. Costa sinä cuulet jongun laplen syndy-
wan; nijn ajattele uuden syndymisen peso ja
Pyhän hengen uudistusta, ja ahwoitze elää/
wjncuin yxi uudesta syndynyt Chrisiitty. Tit.

89. Cosca sinä cuulet yhden lapsen parcnowan j'a itkewan; ni,n ajattele senjen elämän wiheljäisyyltä, ja muista että itku
vn myös ollm snmn ensimmäinen työs. Syt.
40: l, 2. <

30. Cosca sinä olet sairas; nijn pidä itzes
cmkclla halulla sinun parandajau lE>u-
xen tygö, jonga päällä sinun tähtes ei ollut
terwma paicka kijrcstä nijn candapähän asti;
ja ctzi hänen Pyhäm hawainsa cauna terweyt.»
H sinun sielullee, 1 Aicak.i^:,,. Es. 53: s.

yi. Cosca sinä okt tttwexi tullut; nijn a-
jattele sen päällä cuinga sinä alall sinun sieluSnrwevdejä M wowasa pitää tsidmsit. Mmsta
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«ttä »xi terwe ruumis ja sairais sielu on lu-
malan edesä palio pahembi, cuin M sairas
ruumis ja terwe sielu. 10h.5:i4. Gal.s:i6.

92. Jos sinä tapahturmasii länget eli caa-
dut; nijn auttele cohta: 3lh! ettei minun sie-
luni coscan langeis pois Jumalan armosta eh-
d»llisten syndein cautta. Pf. 25:5. Ps. 143: ia.

93. Ristin ja waiwan alla ajattele: jom
rackambi lapsi sitä kipiämbi witza. Jumala
curitta minua rackaudesta minun hywäxeni.
Ebr.i2:s,7, 8.

94. Cosca sinä itze juot eli näet jongun
muun juoman mettä; niin ajattele: l-
umafa warjeleon etten minä myös jois waäryt-
tä/ nijncuin wettä. Ps. 25: 20. Ps. 86:2.

9?. Jos sinä olet köyhä; nijn ajattele: lu,
mala tekis että minä olisin ricas minun köu,
hän sieluni puolesta. Match, s; 3.

96. Jos sinä olet ricas; nijn ajattele: O s
cuinga wölasti ricas tule Jumalan waldacun-
daan. Muista myös että Jumala on sitäwar-
ten andannt sinulle enämmän cuin sinä tar-
witzet etbä sinun pidais iacaman sijcä muille
ja tekemän köyhille hywaä.

97. Jos sinä wäsyt käydesäs; nijn ajattele
niitä monia rastaita askeleita cuin lEsas sinun
tähtes lihansa päiwinä astunut on.

98. Jos sinä näet jongun juoxewan; nijn
ajat-
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«saltelenh? etten minä nijncuin tijwatlu ma-
jlman cal,§a mahdais helwettijn juosta.

?9. Jos sinä näet yhden witzan eli ruoffan;
niin ajattele cuinga sinun lEjures sinulle hy-
wäxi on hirmuisesti Hosuttu ja ruostittu.

ivo. Jos sinä syljet eli näet jongun muun
svlkewän ; nijn muista sitä rietasta sylke: tuin
lEsuxen Pyhijn silmijn syljeltin.

101. Jos sinä näet jongun werisen hawan;
nijn ajattele lEsuxen wiltta hawaa.

,22. Jos sinä näet yhden ristin; nijn ajat-
tele ja cauhistu sinun syndeijäs, jotca vwat
lEsuxen sijhen Hirmuisen ristin puuhun nau,
linneet.

ioz< Jos sinä cuulet yhden <ukonLaulaman;
nijn ajattele sinun parannuxes päälle, ja itke
sinun syndeis ylitze.

104. Jos sinä ruulet yhden ronan haucku-
»van; nijn ajattele sinun omantuodos päälle,
ja anna sen aina herallansa vlla ja hauckua
sinun syndeis päälle, ettet sinä coscan surutto-
muteen ja hengelliseen cuolemaan langeis. Tee»
t. 24:16. 1 Pet. z: 16.

ios. Jos sinä nau yhden cahle-coiran; nij»
ajattele lEsuxen päälle, joca sen «vanhan dra-
kin satanan on nijn sitonut ettei hän pääse
edemmäxi «un cahlett ulottuwat eli Jumala
salti.

B 2 iv6,l«s
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zo6. Jos sinä näet yhden sotamiehen; nil»

ajattele sen päälle, cuinga sinä aina t<ndaisitolla
yxi urhollinen lEsuren sotamies, e Tim. 2: s.

IQ?. Cosca sinä ristit waattet pois pääldäs;
nijn ajattele sitä, cuinga sinä taidaisit aina
enämmin pääldäs pois riisua sen wanhan ih-
misen hänen himoinsa ja haluinsa cansa. Eph.
2: 22, 23/ 24.

?2Z. Jos sinä näet riesca; nisn ajattele Ju-
malan janan riesca. Muista myös sinun Ca-
techijmustas,

129. Jos sinä näet jongun cuwan; niin a»
jaltele sitä, cuinga sinä alati taidaisit oandaa
lEsuxen pyhää cuwaa ja muotoo sinun sielusas
ja osott<la sen coco sinun waclluresas.

,10, Cosca sinä lasiet itzens wuotcellcs nuc-
tumaan; niin ajattele sitä, että uni on yri euo-
leman esimalaus. loh. n: n.

ill. Cosca> sinä näet unda ja heräät sijnä sa-musa; nijn ajattele: coco tämä mailma on
yxi uni, turhuus ja ei mitään.

,12. Jos sinä näet yhden kirween; nijn ajat-
tele ja huoca: HErra lEsu sinä suuri Juma-
lan wijnamäen Ijändä, kärsi nijtä suruttomia
jyndisiä wiella maillnasa ja sinun wijnatarha-
sas, älä heitä wielä hackaa pois jos mahdolli-
nen on; ettei he nijncuin hedelmättömät puut»
tulis helwelin tuleen heitetyri. Ps. 122: 2s.
Luc. i): 8,3«
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nz. Jos sinä cahot yhden meren eli jarwen

päälle; nijn muista helwetin tulista järwee, jo<
sa ne duomitut ja catumattomudesans cuolleet
sielut Jumalan mihana aidoin käffella ijancaic«
tisesti uistendelewm.

114. Jos sinä olet jaunan lawolla cowafa
löylysä nifn ajattele: ah! jos täsä nijn cuumg
on, cuinga cuuma mahta sitten helwetin tu-
linen pahe olla. O'. ICsu sield meitä warjele,
Christuxen cuoleman tähden, meil tygös zc. le

«s. Cosca päiwä rupee ehtoolle joutumaan;
Nijn ajattele ja tutkistele näitä lopulle callistu-
maisia mailman päiwiä. ja muista että mail<
man ehto eli muutoin sinun elämas ehto pian
taita joutua, ja malmista sentahden aina itziäj
huomiolle.

116. Jos sinä näet jotakin, ja et tiedä mitä
sinun silloin pitä ajatteleman; nhn ajattele si-

tä cuingas autuaxi tulisit.

Harras Rucous.
MAh! HERra minun Jumalani! annaMH minulle sinun Pyhä Henaes, joca

ti waicutais hywiä ja Jumalisia aia-
luxia minun sydamesani. 3H sen pahembi! pe-
risynnin tähden ylösnousemat pahat ajatuxet mi-
nun syhämestani. Aiatuxeni juoxewat sinne ja
tänne nijncuin hillimätöin hewoinen. Mutta
pane sinä HERra suihet ja ohjat nijden päälle,

B 3 la
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ja weda ne sinun henges woiman cautta sinun

puoles ja nijden taiwallisten asiain tmkindoon.
Jos turhat ajatuxet tahtomat juosta minun sie-
luuni; nijn anna armos, että minä ne cohta
pois carcotaisin, nijncuin Abraham linnut uh-
rin päalda. Nijncuin mesiäiset imewät mettä
cuckaisista; nijn anna armos että minä caiki-
sia minun eteeni tulewaisista asioista ja tiloista
taivaisin osata ja löytää, Pyhät ja Jumaliset
ajcuuxtt; mitä tuli teke whmnisa sen tekemät
pahat ajatuxet minun sielujani, ne ylöspolt-
tawat ja poisculuttawat sijtä caiken hywän
halun ja hengellisen hartauden. Ab.' opeta
sijs minua minun Jumalani sammuttamaan
turhain ja pahain ajatusten häijyä tulda sinun

merellä. Anna että minä caicki pahat
himot ja halut minun sielujani, nijncUin yhden
kirotun drakin siemenen, taidaisin ricki lyödä
minun mttudeni culmakiwe ia terweydni callio-
ta lEsusta wastan. Sisällepaina sinä HEN-
ra nijden Jumalisten totutten cuwa minun sy-
dämmeeni pyhäin ajatllsten ca ttta. Auta että
minä aina ajattelisin sinua HErra, ja minun
köyhän sieluni autuutta, nijncuin myös sinä mi-
Aun Jumalani aina ajattelet minun päälleni

parahain päin.
Amen.

lEsuxen nimelle olcon eunnia
ljancmckiseftl.

lm»
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26 Klgn62tlltN

8. v<-n. Lccl. Not."

pn myös bladien täytämistsi tähän ty«
köpandu Caxi uutta ChristlUistä

Wirtta.
Ensimmäinen Wirsi on:

Sen'turmcUun sodämen ajatusten
waarmottamisesia.
Toinen Wirsi on:

Casten liitosta ja sen rikkomisesta.
W. e. tNailman menon mrhudest !

VR M)! "Mun HENran Jumalan, sie,
lusan ilkcn, ftirastan, Mun ajatu-
xiani, Cuin sydämestä nousemat,

Ia juukottaisin tulemat, Surkiast mua suret-
taman ; He minua cowin sullowat, ja tunno-
sani xunnowac, Ah! lEsu ansios ne
«uollet mua autaa.

2. Käännä ne pyhijn menoihin, Plönnä tai-
lvallisihin, Ajaluxen, tahton, mielen, woita ja
muuta sydämen / Wwakasehen totutee», ela-

B 4 män
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män parannuxeen; ett woitto HERrax pää-
sisin, Wtz paham aiatusteni, Tucaut nijtä
ICsu, Ia caick must pojes riisu.

3. L»ö cawalata sydänd wicl; O! Laupias
Isa älä kieli, Mu!d armo curitustas. Ett nöy,
ra lapses olisin, Sun etees tuoda taidaisin,
Sondini tunnustusta; Ett tunnoin nyt uä-
lisin, lumalald armo etzisin nöyrällä catumu-
rell, Qikiall parannuxell.

4. Sill olen maas ja maan tomus, pelwost
on minull ahdistus, Jos HERran oma lie-
nen, Cosca sondi se cuohu niin ett epäilepi
sieluni, Ia lusca täyttä mielen, Aiamsten täh-
den ilkiäin, ne wietele cuin lendawäin tuliset
tuimat nuolet On sielull kiwun tuoneet.

s. Ah! lienenZö mä armosa, Mun lEsu-
Mi seurasa,lost lohdutuxen saisin! Ei kä»
ylös sydämestäni, Nucous palawasti nijn, Cuin
tahdosin ia soisin, W uck suulta, kielell jutte-
len, Kylmäkistoisest puhelen. Lammit sydundän
lEsu, Wilpi pois minust rijsu.

6. Hä ann smust luopua, Takaisin ar-
mosi langeta, Cadoturecn cauhiaan caaw,
Aja pois lEsu hitauden, Ia hengellinen pen-
seyden, Mua waiwast waiwamasta, Aut sy-
dämeni pohjasta, Wchamaan fyndiä todesta;
Weres ja henges woimall, Autuden tielle
caidall.

7. Tee, tee siis lEsu kiftu mull, Sydämes,
tunnos hätä tull, Ann armon ajas täällä/
Mun pahuttmu catzella, Ia aumttani aatella,

Hqluls
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Hallulla hartahalla, Ett caikis sielun woimifa?
lEsuren weri hawoisa. Pysyisin pyhydesH
Abkcrill ajatuxilla, Rucouxilla hartailla, Mui-
staisin päiwa yötä tehd' autuden päälle työtä.

8.0! lEsu walais mieleni, Nijsu pois sy-
dämestäni, Lendäwät ajatuxet; Pyhiä ajatn<
xia, Ann lEsu nijden siahan, Pijnas ia cuol-
los tähden, catzahda nljn mun päälleni, Cuins
Pctarin ja Noöwärin, muistit heit mmhei<sansa, eläis ja cuollesansa.

9. Caick sielun woimat minuftl, On heicot
tosin olewa, O! lEsu wahwist walpaax,
täällä io eläis ollesan, Ann heuges todista
tunnosan, Ett tawaran on taiwas. Mutt ah!
syndi wiell minusa, Löyhky cuin sauwu huonesa,
Catkerast carwastele, Hengecni ahdistele.

ic>. lost sielun sala walitta, Ett sydän y-
lös cuohutta,, Pchat juonet ja paulaa; Cuin
karme myrckpy catkeraa, Ia meri aaldo wah-
towa. Niin täymi' on sydän lvndij, Se tun-
don surkiast häta»ttä, la, sielun woiman lä«
käyltä, Täst hämmästyn ja hapeen, Tuli lE-su mull apu tekeen.

il. Mun lEsureni edesä, Wilpistelen sydä-
mesä, Olen cuin kiwi kown, Makan cuin
meren pohjala, Tuhaas pilwes »a fumusa,
O? rajuilma rastas, Cuin tahto aina raadel-
la, Sieluni lainaa raadella, O! mikä minä
lienen, cuhunga cuiteng menen.

12. Sentähden nöyräst rucoilen, Ann roh<»
waistustg ustollen. O,' lElu nouda sielun

B 5 exy<!
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«ryrisi. syngiäst eorwcha, Pois sutten peloin
joucosta; Suo äänes cuulen tunnen. O.' Py-
hä Hengi corkia, Johdata tietä oikia, Anna
mun woitto saada / Sondi must pojes caada.

«Z. Mnn tahtoni pahan oman, lEsu elä-
män Ruhtinan, Ia lihan himot cuolet, Että
Engelis seuraisit, mun Sieluani leitzaisit, tä-
män elämän retkell, Sielun ja ruumin puole-
sta, Sonnin mailman paulosta, Warjelisit mua
waaroist, pirun pahoista ansoist.

14. Ettei ajaturet enambä tois Sielun ki-
pu kijremba, lEsus ne poies poista, O! Py-
hä Colmeyhteys, awa silmät selit ymmär-
rys, wahwista heickouttun, Ann armos tuta
jtzeni, Nähdä ia cama sondini, uscosa päälles
luottaa, ja wiholliseni woittaa.

l<. Laina O! lEsu walo uus, Särje sy-
dämen wicckaus, Ann w »gast waellaisin, Sun
perääs aina kysymään Marian cansa etzimaän,
Ett' sinun omistalsin, Etten pois sinua lE-suren, Wahctais mailman turhuteen, Waan
löydaisin sun aina, cosc sondi caiwa.

«6. Wanhurscautta isomaan, Elämän wet-
tä janomaan, Sondeini selwäs tunnos, Caic-
ke wieckaut wihaisin, Sydamesäni olisin, Oi-
lia HERrm edes, Aut lEsu huocauxeni,
Ia myöstin rucoureni, nscosta ulos käymään,
Suld armo siunaus löytään.

17. HERran velwosa pyhäsä, Mielen le-
ivoja hywasä, Wahwasa wariellures, Sun
sipeis all ain olisin, Kmsanxet caick woitaisin,

ja
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jo täällä elais mailmas. Sit wimein taiwaas
ijäiscst Weisan suli kijtost iloisest. Cuull lEsll
auta aina! Amen HERra lEsu taiwan.

Toinen.
W. c. Vle sielun iloinen, lc»

l.
6HAMä Ewangelista, Macheus mcill il-
H) moitta, Cuinga» lEsus HERrammeWertauxill puhele.

2. Että Taiwan Jumala, Suuri perhe»
Haldia, Wijnamäcstans aicaisin, Murhen pi-
la ainakin.

z, Tämän iähden päätettin, Ia niin hywäx
löytihin Että Isän armosta. Pojan rack<mdesta.

4. Pyhän Hengen suomasta, Sielun Z)lkä ai-
noa,Piti tänne tuleman, Sundisi meit auttaman.

s. Pinans cautta catkeran, Nackaudens awa-
ran, Aniaitz armon Jumalan, loca meille
annetan.

6. Ensist Pyhäs Castesa, Sanan wede«
pesosa,Colminaisuus corkia,lacaa tätä autuutta.

7. Tämä wesi wirutta, Sielun synneist rie-
taistaPirun pauloist pelasta Cuolemasta kirwotta.

8. Perillisex itzellens, Isa otta lapsexens, lE-sus myöstin wirutta, Sielun synnin wioista.
9. Pyhä Hengi waicutta, Sydämemme mal-

mista, uscon oikian sytytta. lEsuxehen yhdistä.
ic>. Woimaa myöstin waeloa, Anda armo»

walosa, Todista wiel totisesi, Autudestam wa-
caifest.

n. Ah!
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11. Ah! euing caNls asia, Toimitus kyll cor-

kia, On se Pyhä Caste tääll', Syndyesä synnis
meill.

,2. lot ci cuiteng catzele, Moni eikä aatele,
Ivtca cummix aiwotut, Owm myöffin cutzutut»

iz. Lapsin puolesi wannomcicm, Synnistä pois
luopumaan, lumalas kijn Teyt>) lizft
toos muistamaan.

l4.Mutt ei nattä muisteta, Sitte cotio tu!<
dua, Wiinast oluesi juowutan, Nijn he kijttcl
lumalans.

'«s.Pr siel kerffa wäkewyt, Toinen näyttä co,
reut, Näin, näin caikis pidoisa, OAan joukos
sokiasa.

16. Cauheis julmis jultuifa, Perkele on
eosa/ Heitä tansijn taiwutta, cortti lyömän opetla.

17. Menewat sin iloisans, S>ell sit häiyis wl<
hoisans, Toinen toiftns meristä, Nijn heit pcrs
kel jiestä.

18. Tätä wasten malmista. Herran armo
lahjoista, Moni olwest wijnasta, Pidon joca
cauhist'.

iy. Tällä lawal wieroitta, Pofts pienen plan-
tunsa, Sokla wanhin eroitta, HERran wijua
tarhasta.

20. Synnin cuollos sokiat, Omat itze
himmat, Draki kärme poicanfa, Canfansa nijn
caswatta.

21. Mitä laolet oppimat. Sitä he N seura,
wat,Cum he cuule näkepi. Niin he sitten tekepi.

22. Caupungeisa caduistg/ Maitten kplis rai,
lilla
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Ma, Wanhemmittens perasä, Sinne päin on
riendäwä.

23. Muitten jumalattomain, Puhet työt he
oppi am, Ett he taita tapella, cauhiasti kiroilla.

24. Uhra itzens luisensa, Tulcon wiekön sa-
tana, Woi woi furkia asia, Ei wiel tunne
Atakan.

25. Ah! cuin owat tarkiat, Kijni otlan no-
piat Laplct caikcst pahudest, Esimerkeist syndisift.

26. Sitä wastan cangim, Hywytehen hita-
hat, Owat nijn tot lapjet täal; HERra ar-
mahtacon pääll.

27. IZHnd tahto omansa, Caswon cansa lai-nansa wanhemmild ja cummeilda Isa äiti
puolilda.

23. Ongos lapset toiwutet, Nimcns jälken
cuin he Eastcs callisa Sait jo tan-

Ne tullesa.
29. Ah! cuin paljo merkitty, On se Nimi

Chrtslitll), Ei se wapasucuisist, ulos käy eik
Adelist.

30. Ehkä moni walitze Oudot nimet lapsille
Mnilda mailda caucaisild> synnin säcki ihmisild.

Zi. Että he<dän lapsensa Nijden jälkeen ma-
ilmasa, Tui<s Corkian cunniaan O! yht a-
fia camalaa.

32. loca cuittng Turhan ja myös
Eikä tunnu ensingaän Jos on täällä

nähtykään.
33. Mutt se autuas lienepi, loca kijni pl'

tapi, Sijtä mmest coMast, Chlistitystäj oi>
Vaft, 34. Joe
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?4. Joe sn meille sallittu, lEsureld ,'tz! annettu,

Sijtä pyhäst nimestä lEsuresta hywästä.
;s. Ah! cuin <uurct cortiat, Sangarit ia Ruhti»

«at, Owat lot ne sieluiset, Jotta ottein candanet.
;6. Owat HERran Cuningam, lEsuren Caicki,

«valdian Sinettiä, iippua, Heill on HERra ondawa.
;?. Uuden nimen tacllä maas, Kirjoitetun taiwa»

has, Jos sitä ca-dawat, Casien lljtto rickrmat.
;8. Mutta mit.» nimestä Mdcst Fnedritista, Ioc»

rauha nicrtitze, Jos hand >vndi haUitzc.
z«Z. Ia vn pmtzi ltpoa, Onwn tunnon ranhata,

Ulcon Castcn lijtosta HERran wihan olaisna.
40: Nijn myös yhdcst lohanncst, longa nimi i«

loiscst Armotettua nicrtitze, Mult ei aatei huvmatze.
41. Jos on sielun puolesta, Oman tunnon arwo»

sla, Armoitettu HErrasa, Mutt on pahas rauhasa.
42. Juuri nijn on asia, Monen cansa olcwa, cuin

hän Casten sanoiso, Cuule, ilz on lukewa.
4;. Että ombi «lewa, Pimiäs luonnon tilasa,

Ni,n on elons paiwisä, Itänäns cuin syniyisa.
~4. Cadoturen fangina, Perlclellä orjana, Wael»

hawut waiwaiset, Castcn lijltons rickonct.
45. Mitä sitten autta se, Waicka nimi mertitze,

Catharina puhdasta, Cuin on sastaisuoesta.
46. Nijn myös wielä Sophiasta, Mertitze hän wij»

sasta, Mutt on wailla caickia, Jumalansa tundoa.
47. Nijn wiell yri Margnca, Mert,tze yht' callista,

päarlyä ell' tiweä; Mutt' ei setän hyödytä.
43. Jollei pärlyä ostane Josta lEsus puhune, I«

,n sielun tawara, Aiwan callis, awara.
49. Ulconaiset nimet ne, Ei he mitan maxanch

Waicko nijta hakemat, Hulludesans haatiwat.
50. Woi cuinz moni wanhembi, Lastans silloin 1)osu»

pi, Cuin on ivimmas wihasa,lulmis tirourisa.
s». Ia myös päästä hulluna, Svda» pirun pihana,

»ijnan olwen willift, helwetm hämys häjysä.
52. Silloin mylckyns oxenda, Julmat lirouiella, Lap»

jeu lautan »Msen, Lyöpi sen,
5,- Ett«
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s?. Ettei tohdi «scaNa/ Muihin caickiln tarlua,

Mijn hän wihans sammutta, niiden pääll cuin ujcalda.
54. Sopi sitten tehua, Cuin on rajarickon»/ Lapst

»mald nanhemmald, Lyöty sulmald eauhiald.
56. Eikös sitten häwaise, Ihmist luondocappalt/

Silla itze clattä, Susi Carhu imetta.
57. Heidän omat poicansa, Cas niin ombi mailma»

sa, pienet taiwan linduiset: Mutt ei huoli ihmiset.
58. Waicka esimerkcja, Ombi kyllä selkeitä, Muita

HERran ihmeitä, waan ei nijtä peliltä.
fy. Sillä julma hecuma, Wanhemmisa monesa hal»

litzepi ylpiäst, Ettei huoli hapiäst
60. Tasa näty todcxi, Cuin itz lEsus sanopi, Ett»

viet hirmuisest itze Wst Pertelest.
61. longa yllytyriä, Scuratte ja läslW Hclwetist

vn cotoisin Ia ei taiwast sucuisin.
62 Mutta oitiat wanhimmat, lotca lEfust seura»

»at, siinä uudes syndymäs, Ia ei lihan hecumas
6;. Waicka harivat owat ne, Cuin itz lEsus sanone,

Jotta siuuauxen cans, ?urittapi lapsiani.
64. Muistawat ain rueoilla, Cuin he lasta witzalla,

Piere sijnä mielesä, Ett on lE,us lielesä.
65 Caickis nuhieluxisans, Että luriluxisans. Sitä

«ina muistapi, mira P>iwal scnopi.
66. Mitä eteen otatte Teidän tönn ja puhenne,

Tehkät Niineen lEsurcn, Meidän HERran Christuren.
67. <?tta Jumal armonsa, Annais siunauxensa, Lap»sen hywär langeta cosca Wanhin curitta.
6z. Wanhemmittcn sadatus, Ombi lasten cadotus,

Aina aialllsihin täällä >a ijancaikisiin.
69. Cuin he »ulmast hutapi, liastcn paali j« sanopi)

Hirren ruoka pewelen, mene tule wiedä sen.
7a. Mutt ne oikiat wanhimmat, lapsens aina fiu»

nawat, caikis rucouxisans, Kysy heilda sarnat cans,
71. Caickis esimcrkeisäns, Ulos sisall täydesäns,

Hywät pahat wanhimmat, Tapans lapsill andawat.
72. lapset ongeens ottawat, Wähydest j, taitamat

Kyllä toreill, topeilla, Muita plöncatzella.
7;. Ei
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?;. Ei vtt »«aari »vanhemmat, Nijncuiu Papit ma»

nowat, Ett he HERran pelwosa, Caswataisit lapsen»^
74. Christin opin cappalet, Pöydän tykö rualle,

Aamu ehto rucous, Ne on pyhä suitzutus.
?;, Näitä lapset muistawat, Jos he ijäll joutuivat/

tuin pois wanh n cuolcpi, heidän oppians puhupi.
?ö. Wiella häjyst ihmisist, Isän huones asuisi, Kis-

rotuifta sieluista, Trcngeistä ja Pijcoilia.
??. Tule lapset pahetur, Häjyst sisäll annetux, Rie»

taisism puheista, Kaytöxistä julmista.
78> Jos nyt yri wamhembi, Lapfist tilin tekepi w'>

mis duomio oäiwänä, Cosea peiään tysytän.
?y. Ett myös Onä «vähemmin Waickas olet wle,

lasiin, Mutta tylla surliast, Saat sä paltan cauhiast.
Bc>, Ettäs lapjen pahendan Myllyn timcn ratendau,

Silloin omaan caulohas; Joudut samaan paulahas.
8». Pareuxnax luke lEjus sen, Jos sH meren sy,

wytecn, Syöstälsi».- Ei pistä se, Helwetti suli cuumenl.
81. Ah! sijs coicki wanhimmat, Kummit jo muut

asujat, Lasten cansa huonesa, HERra lEsu «rmälidl?.
Bz. Anna ander cuttenyin, Walchemmill ja lapsillen

Että Pvhä waate niin lollme Castes puettiin.
84. Ombi pojes riisuttu, Jumalasta luowuttU/ HEr»

ra lEsu istuta, Coswo <mn >u wirwota.
85. Cuiwunneita plantuja, Iotc« synnild pouditaan,

Et«i lailvon caste täsll, Sa t»ll lvanliemmilda paali,
86. Armahd lEsu lasten päall, Walais wanhembia

wiel. Ettei he nijt eadot täall joita duomioll tulles siell.
«7- Tahdot, perään lysyä, Jos on pyyttu itäns

HERran armo lahjoja, Tuoda caswo cotia.
8l- Ann» meille armoja, Että Casicn »voimalla,

V> nnille nijn cuolisim Että aina eläisim.
89. Casten lijtos sinulle, Jumalalle Isalle lEsuftlle

lvcljelle, Lohduttajall Hengelle.
90. Pphall Colminaisudell, loca »voiman eastchcll,

Anda «l«< talwahast Kiitos suur tää» «ndamast.










