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Aamu Rukous Sunnuntaina.
nyt minun sieluni! Herraa kiitti

mää»; sillä tiinä päiwänä on Herran
sabbathi. Mixis wielä lewitä tahdot? Ä'osta
Jumala tahto sinulle nijn hywin tehdä, et-
tä sinä saat Hänen manansa kuulla.

Nouse minun sieluni: tämä on se päiwä,
l'ona lesus haudasta nousi, sangen wara»
hin aamulla, ensimmäisnäpäiwäna wilkosa.
Nouse l,yt sinäkin, sekä sinun wuotcestas,
joka on haudan kumaus, että myss sonnin
pinnasta haudasta. Nouse mailmasta.ia tur»
hudesta. Nouse! nouse! korottamaan mie«
les ja hartaudcs taiwaseen päin! Jos me
Cbnstuxcll kansa ylösnosnect
etsikämme tänäpäiwänä nijtä, kuin rilhäliH
owat,knsa Christus istuu I'äns,i olriaiist
kädellä. Nouse minun suluni! tämi 0,, en»
simmäinen päiwä wijkosa, m yli ennmmäi,
nen >o: wal,
kcuden ,a sanoi: tulkoon walfcu?! Minun
Jumalani! siinos wielä tämä woisauas minun ja kaiMin sydämnnpl: n,i.
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Aamu,Rukous
koon walkeuö! että sinun armos ia sanas
walo tänäpäiwänä sielusta haiotais kaiken
tailamattomnden,epäuffon ja pahudcn oi»
mcyden. Walmista sinä, walkenden Isä!
meidän sydämmitäinme, sinun sanas walke»
utta massaan ottamaan, että se aina edes-
päin olis meidän jalkaimme kynttilä, ja
waikeus meidän teillämme, ja että me sijtH
waari» ottaisimme, nijnkuin kyntilästä, »o<
s'a pimiän huoneen »valaise, niin kanwan
kuin päiwä walkene ja icse kointähti lesus
koitta meidän sydämmisämme.

O Jumala! me kaikesta sydämmestä sinua
kijttämme, että sinä olet andanut meid.in
nähdä tämän päiwän walkeuden, tällä yöllä
meidän henqemmewarielut, ia andanutmei»
dän sijnä tiima herätä, että mc soweliHtollc,
taidamme, ustomaistell seurakunnasa, sinun
Sanaas kuulemaan. Walmista nyt meidän
sydämmitämme, talia päiwänä sinua etsi-
mään ja sinun kaswos eteen tulemaan, sinul»
le otollisilla nhreilla, nimittäinkatnwaistlia
hengellä ja särjetylläsydämmellä! O kuinga
suuri snymeilläon itsiämme nöyryttä j.ihä»
wetä,ei ainoastans sen usein tehdyn rikoien
ylitse, että m? ilman erinomaista estettä o»
lemma sen jlllkisen Inmalall palwelnfen si,
nun huonesas laiminlyöneet, waan'myös
paljo eilämmin sen lvielä useimmin harz^ie-

tun
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Sunnlmtaitta.
tun suuremman puutyön tähden, että me
ilman hartautta, ainoastans tawan jälkeen,
olemme tulleet sinun huoncsees wierahilla a»
latutila. O Jumala! anna nämät meille
a>wezi,ia laina meille arnws, tästä edespa»
rata meitämine. Mna myös meille sydäm,
mellinen halu sinun Sanas perään, ja anna
meidän korkiasa arwosa pitä julkista Juma-
lall palwelusta, sinun csikartanoisas;ettem-
me sinne mene ainoastans sanaa kuulemaan,
waan nwös sitä tekemin, ia niinmuodoin
emme olisi unhottawaisec sanan kuuliat, jasen miehen kaldaiset, joka ruumillisen kas,
wo>na speilis.i kurkisteli, ja pois meudymsH
unhotti kohta mi!!inen Hsn oli Anini wie-
lä meidän tänä p.iiwänä koota sitä ma»l:aa>jolla meidän sielumme rawituzi,
tetuzi, wahwistetufi ja paratuxi tule. Ore«
ta meitä erinomattain tundemaan sitä wu«
sallden salaisuutta, kuiu lesuxen ristisä, we.
resä ja sowinnosa on. Kirjoita O Jumala!meidän, sydämmihimmetämäsalalsnnöi Pn»hän Hengen sormen kautta elämillä Msta»
meillä.'Opeta meitä tätä päiwää oikein p>>
hittämään, jonga Isä Jumala on pyhillä.
n»t, JumalanPoika siuNannnt, ja jonaPy>
bä Hengi wuodatettu on. Anna armos,
etteiNme seisahda ulkonaiseen lepoon »a kir»

kosa» käymiseen: waan että kaikki meidä" tä>
A ; män
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Aamu Rllkol»
män päiwäiset toimituremme rehellisestä sh»
dämmestä wuotaisit,ja niinmuodoin toimcl»
Ime», Jumalan palwelus olisi, josa me it-semme annamme uhriri, »oka on eläwä, pyhä
ia Jumalalle otollinen. Meidän rukourcm»
me tapahmkoon henqesä ja tottHeia ia mei-
dän »veisumme käyköön ellämmin fydäm-
mesta kuin suusta. Älköön se sana, jota me
tänä päiwänä kuulemme, pahasti cfikarta»
noihin, meidän ruumimme korwijn seisahta»
ko, waan tulkoon se fydämmihimme käsitety-
xi ja asukaan Christuxen sana runsasti seka'
meidän seasamme ja tykönämme että myös
meisä. Tulkoon myös sana mcildä hywäan
sydämmeen tätketyxi, ja hpwän hedelmän

' kaiwakoon kuuliaise!a waelluresa ja pyhäsä
elämäsä; nijn että mc sijtä loh,
dutliren ja woiman, ilosa ia mnlhesa, elä«
mäsä ja waelluresa, hädssi ia kuolemasa.
Silloin tämcl päiwa tule pyhäni Jumalan
edesa, ja meille oikiari lepopäiwäxi, kosta
ej ainoastans ruumiimme lepää työstänsä,
waan sselume erinomaisesti löytä leponsa ja
wirwotufensalesuresaja hänen armosansa.
Anna edespäin armos wältäremme kaikkia
nijtä, jotka aiaturiamme ia miekmme har,
lautta häirittawät, nijn lesuren sana,le-suren armo. lesuzen osallisuus la yhteys
yxtnäns olis meidän lepomme, ja että me

tämän
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SlMMlmaitta.
tämän sisällisen lewon kautta mahdaisimme
totutetuixi tulla, sekä joka päiwäistä mbba«
thia Herrasa pitämään, että myös kaikkina
meidän työ-päiwinämme lumalasa ja hä«
ne>, autudesans iloamme etsimään. Suloi»suus tästä lewosta lesuxesa, maistukoon ja
tundukoon myös sydämmisämme, yhdestcl
sabbathista nijn toiseen, siihen asti että me
pääsisimme sille ijankaikkiselle sabbathille tai,
waasa, siihen etuisembaai, ja suloisembaan
lepoon, joka Jumalan lapsilla on moitetta»
wana, ko>?a Jumala on meille olewa kaikki
kaikisa, ja lesuxen rakkaus yxinänsäkkin jo
meille yldäkyllä.

Sinna O Jumala nijtä sinun palwelioi-
tas ja meidän Opettaitamme, joitas
p.iiwänäaiwot sanan saaltainasjakässyläi-
sinäs pitä, Herran otollista wuotta saarna,
maan. Ole ttse heidän tykönänsä ja tte mo»
tä heidän kansansa, kosta he sinun puoiessas
työtä tekemät: Anna heille Hengi lä armo
wiisaus ja toimi ilmoittamaan sekä walda,
kundassalaisuMettä satanan snwyM A,
lä anna sen tänä päiwsyä koko Ehnstiknn,nasa saarnattaman sanas turhan olla, eli
hedelmätöinnä takasin tulla. Tee palwelias
tänä päiwänä hymizi kalamiehixi, stlurta
saalista käsittämään, monda sielna seurakun-
daan saattamaan jalesuMe moittimaan!

A 4 Muna
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Aamu-Rukous
Siuna myös O Jumala sinun Kirkkos

holhowata Isä, meidän rakasta Kumnga»
siamme, ia cmua sinun sanas tänäkin päi-
wänä woimans o'otta hänen sielusansa, se,
ka' paljoni lohduturexi hänelle itsellensä, että
suureriedurija hyödytnxexi sinun kirkkolles
hänen maasansa ia waldakunnasansa. Ila«
huta myös Kuningaan huonetta tänä päi«
wäuä sinun huonecfas, lupanres jälkeen:
minä tahdon ilahulta heitä rukous-huonee»
sani, nijn että heidän pitä maistaman,
näkemän kuinga >Herra su'oiuen!

Jumala ilahuttaköon myös niitä, jotka
tänä päiwänä täydellä todella etsiwät loh,
dullistansa ja iloansa hänen sanasansa! Ju-
mala armahtakoon uijtä ihmisiä, jotka har»
tauttomudesa tämän päiwän wäärinkäyttä'
wät. turhuteen ja hekumaan! O Jumala a,
wa heidän silmäns näkemään, kninga pa,
hoin he tekemät itsiäns kohtaan siinä, että
he ylönkatsowat sinun nenwos amudestan»
sa,ja sen kautta kartuttamat wihan itsellens
wihau päiwänä. Sinnn Henges saarnat»
koon niiden spdämmisä, lotka sairauden eli
muiden lutvallisten estetten tähden, e< ole st»
liuu huoueesees tulla taitauect, että sinunsanas olis heidänkin lohdullisensa.Nyt Herra! sinä olet luwannut siunata
meitä pyhydesäs. Sentähden tahdomme

sinne
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SlltWlltttäiM.
sinne mennä, ettäs lupaureötHMlissilGiu'
na meitä nyt sinne mennesii, walmistnxetlK
ja katumalla sydämmella, ja sieldä palatte»
famme lohdutuz'ellaja woimalla sinun sana»
stas. Niinkuin Mettinen rienta majaansa ja
lintu pcsciänsci; niin me kijruhdamme sinull
esikartanoihis, sinun Altaris tygö Herra Z«
baoch, minun Kuningaani ja Jumalani!
Auta Jumala niin kaiken mailman
murhen za maaliset aiatuMpois tyköämpa»
nemaan, ettcl me sielume, korwaimme, hunl,.
demnie jakaikkein sydämmemme haluinka?»sa taidaisimmelesuxen ja hsnen Sanansc,
parisa olla ia pysyä. Auta meitä myös tem<
plihis menemään, nijn Publikanin kalmisi,
na rukoilemaan, että mekin, niinkuin IM,
wanyurstautettuina sieldH takasin-palaiai»
simme. Amen, lesuxen Nimehen, Amen!

I<K meidäs»!
O Pyhs ja wcmhurffas Jumala!

nemmako me sinua kutsua IW? kossa me
luonnostamme olemma wihanMiit, m
my s sftce, kuin sinä meitä laupindcö kautta
uudesa wndymisesa'mme silmu
jäisit olemme knitengin usein, n:riaj«<po-
jan kansa, olleet sinulle
set, ia mahdan.me kansansa tunmlstaa:
me olemma wndU tehneet taiwasta wHms n,
M WUi! <dWs/!« emme ole mchdolltfn il-

A 5 Mss
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Aamu »Rukous
nun lapfsxes kutsutta. Totisesti! emme
ttssimm Isch-i nimiltä, elles itse olis meitH
opettanut ja kästenyt rukoillesamme sano»maan: Isa' meidän! Nyt Herra! minun sy«
dammeni sano siivulle tämän sinun sanas.
Sil'ä oK't kuitcngin meidän Isämme ia mci«
dänLuziasiajamme, se on ijati sinun Nimes.
Ia maikka emu,e ole lapsen welwollisuMwaarin ottaneet, lUjNkuin tulis, mjn et sinäkuitengaal, sentähdeu Isän lembeyttä
dä kiellä! Pois olkosn se, että me jongml
ansiomme tähden odotaissmme sinun lapsixes
arwatta; waanme rukoilclume sinun rakka»
himman lapses lesuren tähden, ota meitä
lastes lukuun, ja nijnkuinlja armahta lap-
siansa ; mjn armahda sinä meidän mahdot»
tomain lasies päälle. Opeta tällä Isän ni«
mellä meitä lapsellisella ustalluretla sinua,
lujnkuin Isää aun huutamaan jarukoile<
maan Hengesä ja totudesa. Tämä Isän
Nimi mieleen johdattakoon meille wenvolli-
juuttamme ;los minä olen Isä, kusa on mi»
nun kunniani? Täm<l muistuttakoon meille
myös karslwalliwdeftä, kosta sinä meitä ku«
ntat siltä sinä, niinkuin Isä,kuntat meitä
tarperennne, että me sintin pyhydes saisinune.Katlö! me sinun wiheliaiset lapses rukoi,
lemma sinua, ja anomme, mitä sielumme
Hywäxi gutudexi wsltsmstöinds on, ja,

koffs
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, Smimlmaitta.
koska sinä itse olet sanonut: kuka on se Isa,
joka lapMens anoa kiwen, kosta hän ano
häneldä leipä? Niin me uffallamwe sinun
päälles, ettes meildä rukoustamme kiellä:
Kostia sinä olet

Meidän Istun, joka olet taiwaisa: M<
nä olet, ei joku maallinen waan knwallinen
Isä, sentähden sinun rakkandes on taydelli,
ftmbi,kuin jongilnIsän rakkaus maan paal<
l«'. Jos meidän maallinen Isämme eläls,
tiedäis meidän tarpeem, ia tahdois meitä
anta, totisesti hän sen tekis: kuinga paljo c«
nämmin siis sinämeidänlsämme,joka tai»
waisa olet? Sinä olet rikas Isä, joka ylön,
paldisesti woit tehdä kaiken sen<zin ylitse, kuu,
me rukoilecka taikka ymmärrämme, eikä mi-
tään ole sinulle mahdotoinda; siliä meidän
Jumalamme on taiwaisa, ja mitä ikänäns
hän tahts, sen hän teke. Sinä Majesieiil»
linen Jumala, joka asut jaiwaifa, sijnH tui»
waasa,ioka ylitse kaikkein tmwasien on lMe
wihcljäiset maan»madot m akannnne täällä
tomusa sinun kaswois edesä, ja häpicknnie,

joilla niin taiwallinen Isä on, ai-
wan palzon maallisesti mieldyneet olemma.
Mutta sinun sanas lohdutta lneilä,G<t,ch»
kä sinä.nijn korkialla asut, kuitengjWMt

maala. Q katso sijs Mwsa
wjhehäisien puoleey korkiasta wi,
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Aaum Rukous
,vaastas,ja wedH meidän sydämmem,mie>
lem ja maasta tatwaseen, nijn«
kuin auringo pilwet jaudnn ylös wetä. Tee
meitä tanvallisesti mieldyneixi, että meidän
sydsmmcmmerukouxisa taiwäseen yletäisijn,
ja me itse myös wihdoin tokönäs nlhällä
wiwaasa asumaan tulisimlnc!

pyhitetty olkoon sinun Nimes! Tämäon.se ensimmäinen rukous, Isa meidän ru»
lota meidän enimmäst rukoilla tule

tänä ensimmäisnä väiwänä wijkosa. Pai»
wä on pyhä, sinun Nimes on pyhä, m tämci
päiwäon asetettu sinun nimes pyhittämisesi,
että sinun kansas erinomattain silloin
«uMuntasillunNimiäs, korotta sinunNi-
miM ja oppia sinun Nimiäs tundemaan.
Herra! sinun Nimes on niin pyhä, ettei seVyhcmmäxi tulla taida. Ei ollenkaan se siis
«cildä pyhemm.ixi tehdyxi tule. Wltta sitä
Ivastaan täyty meidän sydämenkimulia tun»
nusta, etlcu.me niin pyhänä, kuin tulis, ole
Mmnäe pitäneet;waan usein sitä kewiämie»
liscsii wäarin käyttäneet, ja tuchisa osioisfl
maininneet Ia walitettawasti'! emme
sinuuMmiäs ole.-,!!, elämällämme pyhittO
n.eel!< että koko mailma Nnun Nimessen mchä olis nähdä tainnut- PylMoti,)
ftsti M olla pttä, joka itjiäns sinun Nime-7
Ms lohdulta tahto, jq lvMrydesta ftn pttz

lilkate,
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GnMiM«M6
lakata, joka lohdulurexenslesMN Nimiä
mainita aiko. Eeutchden rukoilemme me
siliua, sinun oman Nimes kunnian tähden,
auttamaan meitä, tttemlne tänä päiwänä
jotaan
ta sinun Nimes joLaan muotoa häwäislyri
iulis, ja että me myös ainaNimicls pyhitsi»
simm< peranajattelewaisudella sanoisi,, nöy,
rydellä rukouresa, pyhydella waelluxesa, ia
erinomaisesti iiöyrydellä sudammesck. Opeta
meitä kcukisa, surusa ja komina ja hy«
winäpäiwinaNimiäs ylistämään; Alista',
möän kostas otat eli annat, kostashaawotat
eli parannat. Jumala! warjele nieita jo»
taan tckcmästä, longa tähden sinun Nimes
ustottomildapilkatuxi tu!is/ja sillä sen kaut<
ta waadilamin itse Nimiaö pvhsri osotta«
-niaan meisa kaikkinäijllla ranOaislUriiia,. uh»
kaures jalkell:minä tahdon woittakunni^n

, heistä, että ymmärrcttäisijn, että minä olen
Herra, kosta minä annan oikeuden käydH
Heidän ylitsensä, jaheiss osotan, että minH
olen pyhä. Anna erinomaisesti sinun.l?i»
liDs ranä paiwänä,joka yxipyhä pänväon,.

a ei ainoastans n»el!dä. lbaatt
!. Oyös kmkeja maUmasa nijn,että silNnS»,,

oikeln m puhtaasti saarnataan ia sinun
Nim.is tulls pyhäri ja korkioxi kaMMnlai»
sa.,2oy M Man hywäH ttemme/MM an,

A? . W
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Aamu Rukous
na armos, ettemme etsi omaa, waan sinun
Nimes kunniata. Ei meille, Herra! ei meil»
le, waan sinunNimelles anna kunnia. An»
na myös sinun Nimes olla meille joka-päi«
wäinen lohdutus, ja wahwa nston patsas.
Herran Nimi oi: wahwa linna; wcmhur,
stas siune, ja tule warjelluzi. LFHes'
tulkoon sinun waldakundas, tapahtukoon :c.
Lue loppuun-koko Isä meidän rukons.

Ahto,Rukous Sunnuntaina.
sinä armollinen Jumala ja hywälsä!
Sinun rakkaudes ja murhenpitos

meitä wiheljaisiä ja mahdottomia syndisick
kohtain on nijn suuri jaylönpaldinen,ettem»
me sitä ulossanoa cli käsittä taida. Senkat»
täinen sinun rakkandes loista myös sijNä, et«
tes sinoastans ole lahjoittanut öitg leivon,
meidän ruumiillemme, ia silittänyt, että,
nijnknin päiwat ja yöt pMle pitäwäisesti
waihmclewat, nijn pitsmyös wönjalewon
wuaroteila; waan olet myös asettanut yh»
dcn nijstä seitsemästä wijkon päin>istä,nimit«
tain scil, ensimmäisen, wno sekä sielumme et»
'ta ruiMliirziwe l,ewätä mahts, ja me silloin
sinun armosas lepoa etsis ja löytä
meidän sy ja tämän elämin mnrdel,
da mjttetmilz siclull!em;ne, Tämä« käl:ai-sen lepopäivän Vlcmnte taas oli eläneet, ja
ei ole pWttuM sinunpuolclpfts pIUIMIa.:

«m
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Sunnuntaina»
ettet sinä ole meille johdatusta audanut fie«
lun lepoon sinun armosas,ei myöskän neu-
lvoa ja lääkitystä sieluildamme ole puuttu»
nut sinun hywäldä Hengeldäs, joka aina sa«nasa waikutta. Ah! anna andexi laupias
Isä! jos me itse sielumme leivon estäneet o»
lemma, jos emme ole andcmut ajatnremme
mailman turhasta menosta Kwärä, emmekä
sydändäm, halujam jamieldäm käändäneet
sinun puolees, jokakuitenqin nijn rakkahasti
olet tygös tulemaan suositellut meitä jakaik»
kia nijtä,jotka työtä tekemät jaowat rastan,
tetnt, ja olet luwannut meirä kaikkia niin
wirwotta, että, meidän sielumme Icwon löy,
tämäl» pitä. Anna myäs ai:den, jos em,
me tänä päiwän.ä ole kokönans synnistä le,
wanneet. O tämä totisesti olis ksrin ker,
täinen syndi; stntähden me myös nytwiela,
ennen kuin ruumijnmie lewo!lepane,asium»
me nöyrällä andexi anomisen rukouMasi,
nun etees, ja etsimme lepoa lesnM haai
lvoist,; sillä ei meidän sielumme ennen lepoa
löytää taida, Fuin sinä synnit meille mwerj
annat. 'O kuin,qa pahoin' se on>, etnl ft ciu
simmajnenkii, päiwä wijkosa pitä synzullck
saastutettu oleman! Kutiiga pahoin,,, että
rzi pyhä päiwäkin meildä s»!n, i^el«
lsttn! Mntla waliMtawasii! ui
W lMldhMie) ,njy turmeldu lldiiunue> ja
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t3hr« Rl»koll»
nijn puuttuwaiset me olemme, ettei kaikkein
parahimmatkaan työmme ole puhtaat synni-
stä, ja sabbathin lepomme
saastuttamattomat, waan pyhimmisäkin e-
desottamisisamme löydämme aina wirheiä.
Sentähden sincl rakkahin Icsulmyös itse o»
let optttanut meitä jokapäiwä rukoilemaan:
anna meille meidän syndimme anoen! O
jos nyt ta'mnn tähden kaikkein pyhäinkin vi»
tä sinua syndein änden' saamisesta rukoile,
mau oikialla ajalla, kuinza paljo enämmin
sijs meidän, jotkatuimustamme itsemme niin
syndissn, nijn rikollisin, että meildä aiwan
paljo puuttu, sijtakin pyhydestä, knin sinckpyhi!d/s waadit ja odotti taidat. Ah! an»
na armollisesii anden, ettemme wclwollisesti
tätä ole pyhinä pitäneet, ittei mei»
dän ajatuzemme, puheemme ia työmme ole
sulat pyhät harjoituM olleet,-ettemme ole l>
nun tänä päiwanä kuultua sanaas panneet
sydämmemme päälle, ja nijil sitä puhtaisiin
sydämmiln että se siellä juurtua
jasatakertaisen Vln,
na a!ldexi,cmmmemyöskokMans tätä päi»
wä ole sinun kijtorexcs la yllstyxexes käyttä-
neet, zoka knitnigili pidäis ollq mie-
luisin työmme la korkein huwituMune- O
kuinga on meidän sydämmennue perin poh<
lm mmckm ja jallgen sqaMUMi^uinga
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Smmlmraitta.
kewiästife maalisiin ja turhiin aiall»xijn lan«
gia! O! paljo kuitenqin sijhen tarwi»
taan että olla taiwallisesii ,a hengellisesti
mieldynyt. Ole kärsiwäinen Herra! meidän
puuttuwaisuudemme kansa, ia älä lakkaa,
älä wäsn, niili kaulvan meidän päällem sa«nas ja henges kansa työtätckemästä, kuin si,
näolet sianut mielemme maallisista kirwote»
turi slnuhuil kilnnittlyfi. Me kiitämme
sinua sen lanas edestä, kuin me tänäpäiwä»
nä kuulleet ja lukeneet olemme, >a nöyrästi
rukoilemme sinua sitä nijn siunamaan mei»
dän sielusamme,ettäse meisä jongun paran»
nuzen hedelmän kanimis ja tekis meitä aina
enammi» ia enammin kijwatzi snndiä wa>
staan, snutuneixi mailmaan, rakkahifi le>sureen, wahwoizi uffoon, palawixi rukou-
)een,lulisizi rakkautceii,turwatuin siinlun ja
urho!listji tämän mailman I»lpitse itsiämme
tungemaan. Mielecm johdatlakamme tänä
sabbathina, että Jumalan lapsilla wicläon
vzi lepo tar!olia,yz'i parembi lepo, ijankaik»
kliien sabbathi taiwaasa, kusa lefus on tem»
plimme olewa, lesiizen rakkaus Jumalan
palwcluxeinme, ja lukematoin Enqellitten
joukko meidän seurakundannne. O että me
ai»a ikäwöitsisimmeia himoitsisimmetämän
lewon perään, ja joka waelluzem»
me oMnmsimme, että se wlhdoin tähän i«

ha-
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Eht<s Ruksus
hanaan lepoon lesuren helmasa päätyis!
Mntta sillä wäliUä, ja koffa meidän täällä
»vaeldamali pitä, nijn anna meidän, sinun
wiheljaisten luondokappaldes olla sinun ar,
moos sisälle stlljetut. <3)inun sydämelliseen
rakkautees Herra lesu! sisälle suljemme me
myös itsemme/kaiken sen kansa mitä meillä'
on. I)lut>arins Mitä meitä sinun warje,
luMas,koffame maata panemme, turwal»
lisesti la lewollisesti nukkumaan, että me huo-
menna termeinä ia iloisina ylösnousisimme,
ja silloin, sekä tämän sabbatbin lewon, että
myös yön lewon jälken,rohwaistuna ja tur»
»vattuina Jumalaan, menisimme kutsumi<semme töihin ja toimituxijn. Walwo Her<
ra! itsä tänä yönä tämän huoneen, walwo
Kuningaan huoneen, walwo myös tämän
kanpunqin ia koko maan ylitse; sillä ilman
sinMc, kaikki wartiat hukkaan walwowat.
O Jumala! anna kaikkein sydämmestä sinua
etsiwäisten tänä ehton hetkenä löytä sinua,
löytä sinun armos ja lewon sinusa. lesu!
anna sinuas myös löottää kaikilda mildä,
jotka sairahina,murhellisina,josakusa sielun
ahdistuxesa eli muusa hadäsä owat. O Iu«
mala! armahda heidän päällensä, paranna
heitä, lohduta heitä, jaauta heitä sinun ar>
lnos ia totudes tähden. Mä anna wihoNi»
lemmekäan olla wartiostas ulossuljetut. O

lesu!
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Sunnuntailla.
lesu!yhtä wielä rukoilemme ennen kuin nu-
kumme, Anna meille armos sinua rakasta»
maan loka p iiwä aina enämmin ja enämin.
Wedä meida'n sydämmemme pois mailman
rakkaudesta sinun tygös, sillä sinä yrinäso»
let se rakastettawin! Sinä ainoa ia wilpi»
töin sielumme ystän>ä! Sinä ihanin ylkäm,
me! Sytytä siis meidän sydämmihimme si-
sällinen ja palama rakkaus sinua kohtaan,
ja älä salli mwqään, elämän eli kuoleman,
ilon eli surun eroitta meitä sinun rakkaude-
stas. O kuinga autuat me olemma, kosta
sinua ylitse kaikkia rakastamme. O lahjota
meille tämä autuus, wccknta meitä sinun
rakkaudestas ja hallitse koko rakkaudemme,
niin meillä on kyllä elämäsä ja kuolemasa.

Dawidin kuudes eli ensimmäinen Katumus Psalmi-
Herra! älä rangaise minua roihasas ja älä
niinua julmudesao kurita. Herra ole mi»

nnlle armollinen, sillä minä olen heikko: paran»
na Herra nnnua, sillä minun luuni oivat pelja<
stymet. Ia minun sieluni on sangen koroin häm»
mästynyt, woi sinä Herra, kuinga kauwan.!
Räännä sinua» Herra, ja pelasta minun sieltlni;
auta minua sinun hyrvydes tähden. Silla ei kuo<
lemasa kengän muista sinua, kuka kijttä sinua
tuonclasa? Minä ole» nijn roäsynyt huokauxjsta:
minä uitan minun wuoteni yli yötä, ja kasta»
minun leposiani kyynelilläni, Minun muoteni
on muuttunut murhesta, ja on wanhenut: sillä
minä ahdistetan kaikllda puolilda. Eritkat mi,

nust«
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Aamil Rukous
«usta kaikki pahoin tekiat; silla Herra kuulee mi<
nuu itkuni. Herra kuolee minun rukouxeni; mi<
nun anomiseni Herra otraa roastaan. kaikki minuil
n)il)olliseni saako» häpiä», jasuuresti
käaudykon takaperin, ja nopiasti häwäistäkön.

Aamu Rukous Maananrama.
Jumala, taiwaan ja maan

Luoja, sinä sangen kunnioitettawa lu>
mala, joka kaikki olet luonut ja säätänyt si»
nuu kunniaxcs Taiwat ilmoittamat sinun
kunniatas, ia wahwuus julistaa ylistystäs."
Tähtein loukko, linnut i!masa. eläimet ke»
dolla ia kalat meresä ylistäwät sinlm. Kuiil,
ga pallo euämmill mahdamme sijs sinun yli-
stää, joka sitä warteii järjellisensielun, mielen
ja puhuwau kieleu saaneet olemme, ia jotka
nauticsemmc joka päiwä monenkaltaisia hy«
wiä töitä siiiun kädestäs. O hera nyt mi»
nun sieluin.'Herraa ylistämään,ja kaikki mi«
ta minu'a on hänen pyhä Nimiänsä kijltä<
mää»,! sillä nyt taas on meillä yri uusi nau>
littu hywcktyö ja kijtos-aine, kojka sinä Iu»
mala olet nijn tänä yönä hywin warjellut
meitä, kaikesta »vahingosta ia maarasta, ja
andanut meidän nijn makiasti lewcttä ruu-
mimnne wirwotuzen,että me nyt taas wir«
kustuneella mielellä' ja raittiilla ruumiillasaamme työhömme ja toimituxehemme men»
nä. Siuilattu olkoon sinun Nimes tämänsuuren
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tNacittclncHlttck.
suuren mennen öisen laupiudes edestä. Mei'
dän woinasamme se ei ollut, että wi!)o i'
stcmme nclkywäistä ja näkymättömiä
kalkanxia poispoista, ia kaikkia wah'nqo!!i'
sia tilo>a estä; mutta sinä laupias lu.uala
walwoitylitsem nukkuisamme ia warzelitkai-
kesta pahasta. Tätä stissydämmestämme to,
distamme,ja kiitämme sinua se», edestä tän.i
aamnhetkenä. Herra! «onga armo joka aa»
mn on nust ylitsem,,uudista tänäkin aamu»
na tämä armos kohtaamme, koffa me uu,
den työ-wiikon alamme Tee meitä OIu»
nmla! mieluisixi ja wirkiöiri töihimme, ja

meitä tämän wijkon kuormaa karslwäl»
liftllä la Jumalisella mielellä kandamaan:
Opeta mettä ajattelemaa!,, että ihminen syn«

työhön, niinknin lintu lendoon, ja että
laiffnnson satanan paia, >onga tähden emme-
ikänäns joutilaisuutla >a turhuutta mahda
noudatta eli luwallista työtä karttaa, waan
aina muistaa alan kalliuna ia että,!N.ä lu>
mala oletwibdoin tiliä waatiwa a'asia, kuin-
ka me sen käyttäneet olemme. Kmtengin,
kolfa ihmiset ilman siinln siunaustas
kaan työtä tekewät, jos he wielä warhailu
c,in nonsewat ia hiljan maata menewat; nijll
nöyrästi rnkoilemme sinua stuilamaan kuta,
k.in meitäkutsnmisemme työs,,, että me u-fol'
ltsesti ja wiriästi teemme, mitä mewelkap^ät

olcm»
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Aamu Rllkouo
olemme, ei ihmisten, waan sinun ede»
scl, kuitengin, että me näin leipäämmä la e«
latustamma etseisäm, ensi» ja edellä kalkkia
etsimme Jumalan waldakundaa ja dänen
wanhurffauttansa. Sinuil halduus uffom»
ma tänä päiwäuäja loka puwä meidän ruu»
mijmme ja sielumme, tekemisemme >a jälläini»
semme,aiatuxemme ia kaikkledcsottamiscm-
me, tawaramme ja omaisnudemme, jakaib
ki kuin meillä sinun andeliasta kädestäs on;
ota ne kaikki cmnollisen warleluzes ala. O
Isä! ole tänä päiwänä ja aina edespäin,
laupias Isä minulle, minun omilleni ia meil»
le kaikkille. OLuojal O Lunastaia.'O Loh<
duttaja! laina meille armos tänä päiwänä
tahtoas täntcämään jakaikkia sinun Nime>
säs sekä alkamaan että päättämään, Älköön
ikään mieleemme astuko, pal,o wähemmin
itse työsä täytetyxi tulko, joka ei sinun Ni»
mehes tapahdu; waan anna meidän kaikki
työmme tänä päiwänä nijn toimitta, että si«
nä O Jumala! niiden kautta knnnioitetai»
siin, jakaikki meidän parisam kansakay'
misesäm olcwalset nijsta hywän esikuwait ot»
taisit. Sentähden sitä wastaan armosas
myös warjele meitä kaikesta, jonaa kautta
kunnias häwälstyri ja lähimmäisemme pa>
hennetuxi tule, ja jos jotaan senkaltaista
meiltä tapahduis, nijn anlm meille armos

sitä
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sitä kshta tuta, katua, andez'i rukoilla ia e,
despäin kartta. Jos jalkamme iwrjahta
ja joku meistä tänä päiwanä määrälle tielle
harhailis; nijnylösetsi meitä jHUens. Her»

, ra! awa meidän silmämme, taluta meis '> oi«
kialle tielle, ia anna Henges aina sohvatta
meitä ijankaikkista tietä myöden. N u Her»
ra! meidän sydämmemme sano sninlle tä»
män slmm sanas: etsikäatmiinln kaswojain,
ja jotkawarhain minua etsiwät,ne löytämät
minun. Me etsimme nyt tänä aamuhetke»
nä sinun kaswolas; ah! älä peitä niitä val»

. waliais edestä, waan peitä kaswos pois syn»
neistämme, ja anna ne lesuz-en merellä olla
pois pchityt. Warjele armollisesti meitä
tänä päiwänä tiettäwillä ehdon synnillä si«
nua wihoittamasta: estä ja tukahuta meisä
kaikki syndiset himot, wapahda meitä paha»
sta seurasta, pelasta pahoista ihmisistä, ja
warjele pahendawasta Auta kaik,
kia, joilla mielesä on jotaan hywää tehdä;
mutta estä kaikkein pahaan micldyneitten
aiwoturet. Tee hywin kaikille, meil-
le hywää tekemät ja suomat. Ala salli wi«
hollisillemme mieltwaldaansa meidän wahin-
goremme, ja warjele meitä myös heitä ah,
distamasta. Herra! warjele maamme le»n-
biätä Isä, sinun woideltuas meidän Kunin»
saliamme ja sinua kaikki hänen edesottami»

l senla,



Aamu Ru?«ll»
sensa,sinnn kunniaxes jc, maamme parahari!
Warjele koko Kuinngaall Huonetta, jaha!»
litse itse kaikkia C!)ristii!istäEstwa!daa. Her-
ra! warjele Cdristillistä Kirkkoas, enänncksen rehellistä jäseniä, ja uloslewitäseu rajat.
Anna puhtaan opin ai:-a sijnä löytyä ja py,
hän elämän olla sen kcnmistuxen. Jumala
anna rauhan olla raiaimme sisällä, pois
poista kaikki maan-waiwat rakkaasta isäm,
me maasta;a warjele tämä kauouilgispaikka
kunda) kaikesta onnettomudesta ia hywin
ansatuista ranqaistuxista. Katso armosa kaik-
kein murhellisten puoleen, ia älä anna yh-
dcngään, joka sinuun toiwo, kaipata sinunapuas. Nyt O Jumala! taas yxi wijkko
on aljettu. Jos tämän pitä olla wijmmei-
scn wijkkomma, nijn ota meitä pois M-
nisäme,waa!'. hywäsiswalliuinlj'esa, ,a koz?a
määrätty hetki joutu, niin anna meille hil>
jäinen ja autnas knolema. Mutta jos mei»
dän kaikkein wielä tämän wiikon yli elä<
män pitä la si«'ä usiammat piimät meille
säätännc olet, niin anna meidän ne totisten
Ehristlttyin tawalla kulutta, nijnkuin ne,
joilla asundo oikeus taiwaasa on, josta me
Waoahtajaa Herraalesusta myös odotam-
me, joilgll Nimenen me nyt tätä rukoilleet
olemme, 11, nyt työhömme menemme. A»
men lesuxen Nimehen.
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Maanamama.
Isä meidän, ioka olet taiwaisa, pyhitetty

olkoon sinun Nimes, Lähes tulkoon sinun
waldakundas! Meidän Isämme ja mcidän
Herramme.' meidän Jumalamme ia Kunin»
gaamme!Sinä oletPoikas kuolemalla wa,
pahtanut meitä satanan waldakunnasta »a
pimeyden mallasta: Sinä olet sanas kautra
kutsunut meitä armon ja kunnian walda»
kundaan:Sinä olet myös uuden syndymi»
stn pesosa meitä siirtänyt rakkaan Poikas
waldakundaan. Wahwista la warusta nyt
itse waldakundas sydämmisämme, rakenna
istuimcs siclullmme, ettälems »nahta ustotr
kautta asua sydämmisämme ja sinun Hengcs
hallita, taiwutta ja johdatta
ajatuxetjaliikutuxet. Ala ikänäns salli sa-
tanan waldakunnan ia herrauden sydammi»
sämme uudestans ylösrakcMsi tulla, eli jon«
gun kuolettaman synnin kuolcwaisesa ruu»
Miisamme hallita. Kyllä me sen hamaitsem»
me, että satan, mailma ja lihamme, ehkä ss»
nä ne alaspainanut olet, kuitengin aina so«
tiwat hengiä wastaan, ja pyytämät meitä it«
scllens alammaisizi tehdä, O
Jumala! talla satanas pian jalkaimme ala,
mcidäll sydämmisämme. Mosjuurita ne
jäälinözet hänen waldakunnastans, jotka si»
nnn walliiustas wastaan itsiins asettamat!Alä anna hänen yhtään walda saada sielut,

B samme/
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26 AamuRukous Maanantaina.
samme, jotka sinä lunastanut olet! Wapali»
d.i melca niin howin hänen oriudeilans,
tuin myös kamalista päälle karkauxistans,
että me imun yxm ms Herranamme pita
mahdaisimme! Olkoon smun lakis mjn so-
dämmijmme kirloitcim, ettei meisa muuta
mieldalöydy, eikä muita aiatuxia holhotun
tule, kuin ainoastans nijtä, jotka Henges
waikutta, ia ettemme mailman waldakun<
nilda ja nijden kunnialda anna ilsiäm hau«
kutelda kiusaian eteen mahan langiamaan.
Anna meidän la tutaHdämmisamme,
että waldakundas ou wanhurstaus, rauha
ja ilo Pyhäsä Hengesä. Sinun waldakuil»
daas maan päällä, Christillistä Kirkkoas
myös uloslewitä, ylöspida' ja edeswasta,
mm ettei helwetin portit händä woita. Ia
wihdoin,kosta me olemme ustolliset jäseueet
vmbärillämme armon waldakunna»sas olleet, ja sinlln waldakundas on sisälli,
sesii meisä ollut, mjn auta meitä yllMä o,
lewaiseen Klmnian waldakundaan. Mutta
sillä walillä tapahtukoon sinun tahtos, niin
maasa, kuin taiwaisa! Anna meille tänäpäi»
wänä :c. Lue koko Isä meidän rukous !op»
puun asti, Amen.

Ehto-Rukous Maanantaina.
<"> Kackkiwaldias Jumala, Laupias Isa!

tuillga armollinen olet sinä' kuitenqin



Ghrc» Rukous tN<j<m<wrt»lu<». »7
kaikkia meitä «viheliäisiä ihmisiä kohtaan!
Kuinga hywä on siinlun toiwoa, ja kuinga
autuas se ihminen on, jonga Jumala la
warjelia sinä olet! olet tänä päiwänä
aiwan armollisesti meitä holhonnt, wariel»
lut ja siunannut ehkemme muut ole, knin wi«
heljäiset syndiset, kaikkeen hywä in mahdot»
lomat ja kaiken pahan, rangaistujen ja wi«
han ansainneet. <33inä hywä Inmala! ett
meille ole tehnyt meidän syndeimme perästä.
Sentähden kijtämme sinua kaikesta sydäm<
mesta, kaiken armos ja rackaudes edestä,
kuin sinä meille tänä menneenä päiwänä sie«
lun ja hengen puolesta osottanut olet. jakai»
ken sen pahan edestä, kuin sinä meistä olet
poispoistanut, joka muutoin olis sielun eli
ruumiin l«hingoxi langeta tainnut. Mol,
lisesti olet myös kutakin meitä autt nuc kut»
sumisemme töisä ja säätymme toimituxisa.
O' että kaikki tekomme ainoastans olisit hy'
wät kaswois edesä! O.' että edes >oku niistä
sinulle otollinen olis, ja että kaikki ne kuin
sinulle ei kelpa,lesuxen tähden andez-i ail-
netut, unhotetut ia poispyhityt olisit. Mui»
stuta wiela meille nnhtelewan Henges kaut,
ta,ennen kuin lewolle panemme, kaikkl joit»
la me tänä päiwänä sinnsta ja sinun tahdo»
stas pois poikenneet olemme, että, ennen ku.in
me unelda woitetuiri tulemme/ me mabdai»
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Ehto Rllkoll»
simmc snnla lähestyä katumilla ja särjetyillä
sndämintt!i,jolka ne ainoat sinulle kelpawat
uhrilon-al. Jo on tämän päiwän kuorma
tcos sinun armos kautta kannettu/ ja näin
tule rri laman wiheliaisen elämän askel toi»sen perästä käydyn ia me loppumatoinda i«
lanka»!kisuutta affeleelda lähestymme.
O Jumala! opeta meitä tätä ajattelemaan,
la nijn aikaa käyttämään, niin myös täsä
waiwaloisesa elämäsä askelvamaau, että mei»
dän waelluremme wihdoiu iloilcen ja onnel»
liseen ijankaikkisuteen loppuis. Me kijtäm»
me nyt sinua kaiken sen edestä, kuin mc kä»
destäs tänä päiwänä sielumme ja ruumijm,
me hywäxi saaneet olemme. Herra me o»
lemme mahdottomat, ia totisesti! peräti mah«
dottomatkaikkeen sijhen jongasinä
meille tehnyt olet. Sinun hywydes on niin
«näärätöin jahywät työs nijn lukemattomat,
ettemme mahdollisesti taida sinua sen edestä
nijn ylistä ja kijttä, kuin welwolliset olisin!»me ja tahdoisimme. Kuitengin sen jälkcn,
kuin sinä meille armoa lainaat, tahdomme
tä<illä sinua kijttä seka tuttuin että tunde»
mattomain hywäin tekois edestä, sijhen asti,
että me sinne pääsemme, kusa me nämät
kaikki tundemaan opimme, ja silloin täydel»
lisesti kiltostas julistamme. Nut nöyrästi ss<
l>ua rukoilemma, meitä myös tänä yönä

war»
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tNaananraina.
warjelemaan. Ole Herra les,,! meidän
kansamme, MH ehto joutu. Sinä Israelinwattia, Mi ett torku eli makaa.' Walwo
nyt icse ylitsem! Aseta pyhät wartias wuo«
teemme ymbärille, ,a anna kästyEngeleilles
piirittämään meidän majaamme »a l)uonet«
wmme, Älä sali» murhen eli epäulkon.pi,
Mcyden,eli jongun muun pahan, pimeyden
wallalda taikka ruhtinalda aiwotun, mettä
kohdata tämän yön pimeydesä. Sillä llm l

sinuta ei löydy kengään, joka tatta
»varjella. Wirwota meitä walwoisamme,
»varjele nuckuisamme, ja anuä meidän lewä,
tä rauhasas, sekä sisällisesti että ulkonaisesti.'
Suo meille suloinen lepo, Abba Isä! siilck
me heitämme itsiämme sylihis ja otam pa<
komme sijpeis marjon ala, täydet ussals
luxella sinun armoos. Opeta mew
ymmärtämään sekä sitä turwattomuutta >a
waara, kuin meitä, paitsi sinun armoas joka
aika rasicta ja uhka, että myös, kuinqa wl,
lä »voimallinen ja mieluinen sinä ole? meitä
turwatuizi saattama». Nyt minä, ja jo-
kainen meistä, ulkomme ja annamme
dulls sielulnme ja ruumiimme, »nielemme ja
aiatuxemmeja huoneemme kaiken senkansa,
kuin sijna lörity. Ota »»»eitä nnt isällisen e«
deskatso»nisesala, ja suoze lazeskaikkein nä«
kowäisteu ja näkymättönläili wihoMemmeB 3 . edestil.
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Ehro Rukous
edestä. Awa sitte taas hywän lewon ia ma»kian unen jäiken, meidän silmämme ilolla,
täytä meidän suume ylistyz-ellä ja kijtoxella,
tämän yön wartion edestä, ja tee meitä wir»
kuixi kutsumisesamme ja wirasamme, pala-
win totisesa pelwosas ja palweluz-esas, ur,
hoilisixi pänvän kuormaa ja hellettä kanda»
maan ja täytetytz-i ustosta ja rakkaudesta.
Warjele tänä yönä Kuningaamme ja koko
KuninqaanHuonet kaikesta surusta ja maa»
rasta. Warjelekaikkia Christillistä Esuval-
daa. Warjele myös tämä kaupungi ja sm>
na koko maa. Anna myös sukumme ja kaik-
ki ystäwämme olla sinun huomaas ustotut.
Armahda sinuas kaikkein ihmisten päälle
inailmasa. Käännä kaikki wihollisemme, ja
olina heille andcexi. Plöspidä ss<
nun totisia lapsias wahwasa njkosa. Anna
heidän tänä ehton hetkenä meidän nöyriä e«
slrukouziamme hywäfens nautita, ja anna
meillä yhteys olla heidän rukouMnsa. An»
lia armos, että me kaikki tulemat elämämme
päiwät kunnia)es kulutamme, sijhen.asti,
kuin elämämme ehto joutu ja meidän piccl
itsemme hautaan lewolle lasteman, jonga
jälkeentahdoisit wihdoin meitä jällensylös»
heretä sinun lastes oikialle lepo päiwälleja
iankaikkiselle ilolle, kusa auringomme ei i»
kanäus pidä lajkeman, eikä meidän wäsy,

mätt.
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Maanamawa. ;

man,waan sinna alati ylistämän ia kunnioit-
taman. Amen lesureil Nimenen, Amen!

Dawidin tmncn neljättä kymmenes cli toinen
KMimus Psal,n>.

Ntutuas on se jonga pahat teot owat annetut
andcri, ja jonga synnit peitetyt owat. An»

tuas on se ihminen, jollen Herra ei soima waa,
ryttää; jonga henkesi ei wilpiä ole. Silla koska
minä tahdoin sitä waiketa, muserruit minnn luu-
ni, minun jokapäiwaiststä itkustani. Slllä sinun
käter, oli yöllä ja päiwällä rastas minun päälläni,
nijn että minun nestenikuilvi, nijnkuin se kesalli
kuiwa,Sela! Sentähden minä tunnustan sinin»edesäs minun syndini, ja en peitä minun pahoi
tekojani, Niina sanoi»: minä tunnustan Herralle
minnn pahat tekoni: nijn sijnä annoit andeii mi»
nun syndini wääryden, Seln! Lämän tähden pi«
ta kaikki pyhät sinua rukoileman oiliialla ajalla:
sentähden koska snnret wedenpaisumiset lulcwat,
ei he nijhin ulotu. Sinä olet minun warjelnxe» ,

kätke minua murhesta: että minä pclasitttlina ftitt
gen riemuisest kerskaisin, Sela! Minä »euwoll
sinna, ja osotan sinulle tie» jotas roaellat: m>n<i
johdatan sinun minun silmilläni. Alkät olko
nijnkuin orhit ja Mnulit, joilla ei ymmärrystä
ole; joille pitä suitset ja ohjat suuhun pandaman,
ellei he lähene sinua. Jumalattomalla on monda
»vitsausta; uiutta joka Herraan toiwo, hänen hy»
wyys ymbäri pijrittä. Riemuitkat teitänne Hex,rasa, ja olkat iloiset te wanhurstat; ja kerskatkat
itsenne kaikki te yxiwakäistt.

Aamu - Rukous Tiistaina.
<") sinzj wljsas ja lwwä Jumala! kllinga

V 4 101,
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Aamu Rukon»
loistawa on sinun wijsaudes ia kuinga suurismun murhcn pitos ihmisten lapsista, ettäs
niin taitawasti olet laittanut waihetuxen
yölle japäiwälle, ja säätänyt päiwän työxi
ja yön lewon, jona uutta woima uuden
päiwän työhön saada taidamme. Sinun ar»
mos kautta olemme taas lcwänneet, ja nyt
edeskatsomises jälkeen tule meidän tvöhöm»
ine mennä. Me makaisimme vimeydesä,
mutta sinck Herra.' olit walkeudemme. Me
olimma itsestämme tietämättömät, mutta si>
na Herra! walwoit ylitsemme. Tuhannet
vnnettomudet olisit tainnet meitä kohdata,
mutta sinä, Israelin wartia! ne pois poistit,

ylistämme ja kiltamme sydäm,
»nen pohjasta nyt sinua tänä aamunhetkenck.
O! että taidaisimme sinua kiittä, nijnkuin
tulis! O.'ettei ainoastcms meidän suumme
silnla kifttäis, waan myös sydämmemme ja
sielumme sinua ylistais. Kaikki n,»ös työm»
me ja koko elämämme olkoon totinen ia a»
lincmainen kiitos nijn armolliselle luma,
lalle, nijn rakkaalle Isälle, nijn ustollifelle
Herralleja holhojalle Z)ö on not kuluuut, ja
päiw s on tullut. Auta meicä sijs tänä päi»
wänä hyllämääu pimeyden työt japukemaan
meitäm «valkeuden sota»aseilla ja sowelialli
waeldamaan, niinkuin »valkeuden lapset, ei
ylölisyömi«esä eikäjuovumisesa ei kammioim

eiks
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eikä hameudesa, ei njdasa ja kateudesii,
waan pukemaan päällemme Herra lesus
Christus ia ei holhomacm rulimistamme hau»
reuteen. Herra.'sinä olet jo päiwän walaiS»
nut. Walaise nyt myös meidän sydämmem»
me elämällä' tunuollas,sitä huomaitsemaan,
ettemme paitsi armotas olis tähän päiwään
eläneet, eli taida tätä päiwä ilman awutaK
hywäxemme kulutta, eikä jotaan tehdä,.kuint
smulle otollinen ja meille hyödyllinen olis,
sillä ilman suutta emme mitään woi tehdä.
Sentähden heitämme nyt itsiämme jalkais
juuren nöyrästi rukoilemaan, ettäs osolaislt
meille tällä päiwänä tien, jota meidällwacls
daman pitä. Johdata meitä sinun totude<sas. Ojenna meidän jalkammerauhan tielle,
waeldamaan sinun käsky»sanais polguilla,
ja ei ikänäns tieten niistä asteldakaan poik»
kemaan. Warjele O Jumala! meitä tänck
päiwänä jotaan ehdon fnndiä tekemästä cli
sitä etecmottamasta joka mieldäs waftan o»
lis. Ia jos heikkoudesta joudumme horjah»
lamaan, nijn walaise meitä sitä kohta ha»
waitsemaan. Hä myös salli meidän siinck
päälle pitä, waan ota kohta meitä kädestck
ja oikaise itse meitä- O Jumala! ole tänä
päiwänä ja aina yn armollinen Jumal»
meitä kohtaan, ylöspidä meitä oikialla kä-

taluta meitä neuwollas, warjele mci»
B 5 ts.
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Aamu Rukous
tll, niinkuin silmäterää, peitä meitä stspeis
warion al!a, ja täytä mettä pian armollas.
Anna meidän wircydellä ja hiljaisuudella
welwolnstakutsumisemme ja Mirkamme töi»
tä toimitta, ettemme mitään tekis, loka o»
man tunnon hawaa ja kalwamista waiku-
tms, «vaan että keffeUä waiwalorsimmangin
työmme, meillä iloinen ja lewoitettu mieli
olis, sen annos muistosa, että sinä aulat
meitä tuffailemata, napisemata ja epäilemä,
t.l työmmä läytlämäan. Jos tcknä p.'iwä«
nä joku tila ilmandu hywää tehdä, sinun
funniares, lähimmäisen eduzi eli omazi y,
l, slakemmxefi; niin anna armo ia halu, ei
sitä laiminlyöm.iän, waan hangitiemaan
mettämme cuallansa ja tilaa oikein täyttä,
mään. O Ilnnala! kosta sinä tiedät melftl
perisynnin asuman, sen wanhan Adamin,
joka aiwan usein meitä larigetta tahto; nijn
auta, lesuzen tähden, Henges kautta meitä

wihaliista woittamaan, tukabuttamaan
ja alaspainamaan Auta lihaamme himoin»
sa ja haluinsa kansa risiinnaulitsemaan, et,
tä me päiwa päiwäldä mahdaisimme tu!!a
wahwemmazi sijnä aikomuzesa, että sinun
pelwosas pysyä. Sytämmemme tulkoon
myös armoskautta wahwistetuzi,la ustcm,
me olkoon se woitto, »olla mailman moi<
tamme, sekä sen Milman, kuin sisällämme
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C<j»t<ln<.
lsyty, että myös sen, ulkona nmbäril.
lämme on. Warjele t nä päiwänä meidän
silmämme kaikesta pahasta himosta, kielcm«
me kawalndesia ja haikeudesta, kätcmne
wäärndestä, Ilkamme snndisien tleldä <a
pilkkaitten isiuimilda. Opeta meitä yrwäa
tekemään. kosta sitä tehdä taidamme, m kai»
kiUe hywää silomaan. Siuna niitä, jotka
suomat meillekcin hnwä, muna estä pahaa
suomaisten aiwoturet. Kuitengin älä keUls
anna pabembata tapahtua, kuin mä he yl-
dä kyllä samvat nähdä sinun auttaman mei»
ti, ja sijhensian, kuin he kadehtimat meildck
hywyyttäs, mahtawat pahuuttans paharua
ja käändää itsiäns. Herra! sinä kaikkein
maan,asujanden ussallus! etsistele maa siu»
naureUas, täytä isöwaiset hywndeUä, anna
köyhille leipää, awaa sinun andelias kates
tarwitsewiUe, siuna tclniä maa,warlele tä-
mä kaupungi la paikkakunda. Tee hywin
rakasta Kuningastamme ja koko K uningaan
Huonetta kohtaan. Anna sen olla Kunin«
gaan ilo, että sinun kunniatas edesautta,
jawaldakundaas edes massata. Olioon se
taas sinun ilos,e:tä händä onnelliseri ja
hänen haUitusians siunatuxi tehdä. Z)lss,
pidä täsl maasa O Jumala! sinun kirkkos
puhtaasa i?pi!'a ja Sakramentein oikmsa
käMesä. Lisää niiden sieimn lnkU/ jotka

B 6 jo?
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Aanm Rllkou»
totiset jäsenetkirkosas owat,ja anna itse kun»
Hin heistä jokapaiwä ylösraketuxi ja para»
tuzi tulla. Nyt O Jumala! me jallens u»
stomme itsemme armos halduun! auta, et»
tä mitä me elimme, me sen eläisimme Poi»kas uffosa, joka on meitä rakastanut, ja it«
sensä edestämme andanut, ja että lesnsuffon kautta asuis sydämmisämme, ia itse
waikutais oikian uffon hedelmät meisä, et,
tei meidän uffomme mahdais olla joknkuol»
lut uffo, joku tyhjä' luulo, waan elawä uffo,
jokarakkaudeli kautta työtä tcke, ja että me,
jota kauwemmin sitä ellämmin tulisimme
rakkaudesa juurtuneizi ia sinun rakkaudes
kautta yldäkylläisiri lähimmäisen rakkaude«
st». Kuule meidän rukouxemme lesuz-enarmon ja rakkauden tähden, Amen!

Isä meidän joka olet taiwaisa, Pyhitetty
olkoon suun Nimes, Lahestnlkoon sinunwaldakundas, Tapahtukoon sinun tahtos
niin maasa kuintaiwasa:Taiwaan jamaan
Herra !Enczelit taiwaasa tekemät aina sinun
tahtos mielisuosiolla ja ilolla. O auta mei,
tä, jotka aimomme Engelein kaUaisiri tulla
taiwau kunniasa, että me ahkeroitsisimmemyös heidän kallaisudestans kuuliaisudesa
täällä maan päällä. Ei ainoastans Engclit
ja pyhät taiwaasa, waan myös kaiM luo<
dM kappaleet lgiwahalla tekemät sinun tah»

tos:
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Cijsraina.
los: tclhdet ja koko taiwsn joukko toimitta»
wat, mitä sinä hcildä tehläwäzi säätänyt o<
let, ja juozewat heidän juorunsa ilolla, i)
että se sama aina täällä maan päällä tapahs
duis, nijnkuiu se taiwasa tahpahtu, nijn maa
olis myös yji taiwas. Wieta myös teke»
wät luondokappalcetmaan päällä sinun tah,
tos. Kuinga palloa enämmin sc pitais sijs
tapahtuman ihmisildä, nijldä järjellisilda'
luondokappaleilda? Mutta o snrkcus! o hä»piä! ei muut kaikista luoduistas sodi tahto»as wastan, paitsi ihmiset ja perkeleet. Mut»
ta auta, O Jumala! ettei se ikänäns meil«
dä näin tapahduis wähimmänkin, ei mci,
dän tahdostamme ja aikomisestamme. Her,
ra! sinun armos on se, että me tahtos tie»
dämme. O auta meitä myös edespäin sitä
aina enämmin ja enämmin tietämään, ja
koettelemaan,mikälumalanhi)wä,otollinen
ja täydellinen tahto olis, ja myös ettemme
ikänäns tulis sen palwelian kaltaisen, joka
Herrans tahdon tietä, mutta juuri sitä rva»
staan teke. Kuoleta ensin meisä omatah.
tommc; sillcl se koko meidän turmeluxemme
waikuttaa. Sitte estä meitä koffaan tah»toas oijendelemasta, luullen sen määrän ole»
wcm, ja napisemasta sinun tahtoas wastan,
arwaten sitä pahaxi- Se on sinnn tahtos,
että sylldiset käänn»usit teistänsä ja eläisit.

N? O
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Aamu Rllkoll»
O Jumala! tapahtukoon tämä sinun san-gen armollinen tahtos sekä meisä ettämuisa.
Sinun tahtos on se,että meidän pitä u»fo»
man ainoan Poikas Nimen päälle. O lu,
mala! tapahtukoon myös tämä sinun aulll,
allinen tahtos. Anna meille u>'o, wahwi»
sta meitä u<kosa, lisä meille u>?oa,auta mei»
dän epäulkoamme, ja ylöspidä meitä ulko,sa meidäit wijmmeiseen hetkehemme. Sinun
tahtos on wielä meioäll pyhydemme. O
Jumala tapahtukoon myös tämä sinun san,
gen rakas tahtos niin muodoin, että me jo-
ka päiwä puhdistamme mettämme lihan la
hengen saastaisudesta täyttäin pyhyttä Her<
ran pelwosa. Anna tähän meille sekä tai,
pumus että woima, sekä halu että täyttä»
mys. On myös sekin sinun tahtos, että
kaikki ihmiset pitä autuixi tuleman. Ole kij»
tetly tämän sangen rakkaan tahtos edestä.
Alä salli meidän itse etenemme esiehiä panna
tämän si»un ni,n lohdullisen tahtos täyttä»
misesä, waan auta meitä pelwolla ja wapi»
stuzella laittamaan, että me autuizi tulem,
ma. O Jumala! sekä sinun, että
meidän tahtomme tapahtu. Jos se mnös
on sinun tahtos, että meidän pitä muretta/
N)i>stoinkä»mistä, mailman eli
muuta hät ä kärs>msn,ni!n tapahtukoon O
Jumalai mycs tämä IMnen tahtos, ei

mej»
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D'jsraitt<t.
meidän waan ssnlln mieles jälkeen.Me tun»
nemme sinun hywäxi ia myös sinun tahtos
hywäxi, joka et taida muuta kuin hynM
tahtoa. Anna sijs kaikisa tahtos tapahtua,
sillä se on meille aina hyöoyllisembi, kuin
jos oman tahtomme jälkcn kawis. Mutta
bärsimällisyyttä me tarwitsem jmun tahtos
tekemiseen. Sentähden O Jumala! lainase meille. Anna myös armos hawatarem»
me, että sinä meitä nöorytät hywäremme,
ja ettäs armosi' meits kuritat, että me
autuden periä saisimme. Jos se wielä ss,
nun tahtos olis, että joku meistä tänä päi«
wänä kuolla pitä; tapahtukoon sinun tah,
tos. Ainoastaus laina armos, että me wal«
miit olisimme ja autuallisesti kuolisimme.
Herra! läsä me olemme, tee kansamme, kuin
finä löydät. Anna meille tänä päi,
wänä meidän jokapäiwäinen ja an»
na meille meidän sondimme anderi, :c. Lue
koko Isä meidänrukous loppuun asti,Amen.

zkhto-Rukous Tijsraina.
s)srmollllien Jumala ja Ixilnnttaas on
" yri waelluremme ja wiheljaisydemme
päiwä meildä loppunut. Jo taas olemnm
ennättäneet yl)den affeleen -ri kuo<
lematamme ,a ilanko,kkisuttamme. O tckis
Jumala me ni n totisesti olisimme taiwasta
yhts astelda lähemmäri tulleet ja olisimme
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EhtH Rukous
myös nijn tämän päiwän käyttäneet ja sett
armon kuin sinä tänäpäiwänä meille osotta»
nut ja tarwnut olet, että me sen kautta oli»
fimme oikein mieles jälken aina eilämin ia
enämmin soweliaz-i tehdyiri tulleet pyhäin
perimisen osallisilleen walkeudesa. Eöellci
kaikkia kiitämme Olumala! nyt sinua tänä
chtohetkenä, kaiken hywyden ja hywäin töi»
des edestä, kuin sinä myös tänä päiwäncl
meille sielun ja ruumiin puolesta osottanut
olet, tunnustain, että, ehkä me wähimbäan»
kin armon »muruhlln olimme mahdottomat,
nijn sijnä kuitengin olet paljo armoa, ja suu-
ria hywiä töitä meidän ..cmtita andanut.
Sinä olet suonut meidän elää, lahjotanut
meitä terweydellä, rauhalla ja elaturella,

meistä kaiken vahan poistanut, janiistä
monista »vaaroista meitä »varjellut, joista
emme liennet ole. Mutta emme epäile nM
itsem ollehemme, kosta me perkele» halun, ai»
woturen >a perän pyrkimisen tiedämme mei-
dän wahingotamme tarkottawan. Wakute»
tut me myös siitä olemma, että sinä tänH
päiwänä wielä nsialnbia hywiä töitä meille
hengellisellä muotoa osotta tahdoit,jos emme
kijttämattömydellämme >a tmhutta rakasta-
malla mielellämme olis sinua silta estäneet.
Erinomaisesti kiltamme sinua sen armon ede»
A, ettäs mMeolet andanut Poikas Wa-

pah»
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TiMains.
pahtani ia Wälimiehen, hänen Werenscl
sowinnozi la puhdistuz'ezi, hänen Sanansa
opin ja lohdutuxez-i,ja hänen Hengensajoh»
dattajazi ja edes puhujan. O Inmala! los
emme mitään munta hywä sinun kädestäs
saaneet olis, niin kuitengin llämät neljä hy»
wä työläs owat jo niin suuret, ettemme kai«
kesä ijankaikkisudesa sinna nijden edestä täy,
dellisesti kijttä taida O älä ikänäns anna
meidän sinun Poikaas paitsi olla, hänen
Wertans wäärinkäytlää,hänen Sanaans
ylönkatsoa eli hänen Hengens murheNijezi
tehdä ja pois tyköämme aiaa.Kaikesa muwsa tee meidän kansamme niinkuin Isällinen
rakkaudes jalumulallineu wiisaudes meille
parahimmnn löyta'. Nyt, sittekuin menäin,
ehkä puuttuwaisesti olemme mieleen» johdat,
taneet sinun hywiä löitäs, jotka taas tänä
päiwänä owat uudetkohtaamme olleet; niin
me myös syndejämme muistelemme, joista
walitettawasti emme tanakan päiwänck ole
wapaat olleet. Ia kosta emme tiedä kuin»
ga Kiheljä wijmeinen hetkemme olla taita;
nijll, ennen kuin tohdimme meitamme lewol,
le panna, Nikollemme sinua nöyrästi, cttcks
lesuzen katkeran kuoleman ja wenscn kärss«
misen tähden tahdoisit meille kaikki syndim»
me anden anda. 3'llä anna tämän awoimen
lahteen sondiä ja saastaisutta wastan,tän<l

ehton,
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Ehto Rnkous
ehtonhetkenämeildä suljetun olla, waan että
kaikki meidän tähäu asti ja tänäkin päiwänä
harjoitetut sylidimme tnlisit lesuz'en Werel'
la poispestyixi, hänen kuolemasans handa,
tuizi, hänen haawoisansa kätketyiz-i la ei
ikäuäns euämbi pälwän walkeuteen tulis
taikka tasa elämäsä meitä häpiään saatta»maan, eli wijmmeisnH päiwänä duomitse,
maan. Nyt sijs lestäen Nimehen menem»
me lewolle, runmijn pnolesta meidän wuo»
leseemme, lewolle myös sielun pnolesta
sinun-armosas. Sinuil käsijs nssomme >wt
ruumijmme, sielnmme ia kaikki kuin sinä
meille cmdamtt olet. Jos tämä yö vita meil<
le se wiimmeinen oleman; nijn ole meille
armoliiuen lesuren tähden, ia ota meidän
sielumme smun käsijs,korjataxes sinnn kun»
niaas. Mutta jos sinulle keipa, meidän päi<
wiämme lisätä; nijn paranna sydänu
memme, ja anna meille armos,päiwä pai»
wäldä tulla aina paremmin muotoisixes,ai'
na euämmän poiskuolleixi mailmasta ja tur«
hudesta «lnakiiwailrliri sinnapalwelemaan,
slnuUe otolliset olemaan, sinua seuramaan ja
lesuxell asteleisa wäeldamaan, ioka elämän»
sä meille esikuwan säätänyt on. salli
meidän yht iän päiwa'elä ilman wijmmeisen
päiwän ja wiimmeisen tilinteon muistua ja
walmisiusia siihen, mä me taidaisimme woit«

ta
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D'jsraina. 4;
ta osallisnden wanhurffasten ylösnousemise»
scr. Kaikki jotka omamme owat sisälle sul«
jewme me myös
la.'anna heidän sinun Isällisen wartios ia
warieluzes ala snljetut olla. Poispoista Kll«
ningaasta ja Kuningan Huoneesta kaikki
waara ja murhe, tästä kaupungista japaikka»
kunnasta kaikenlainen onnettomuus, wahin»
go walkiat, ja tarttumat taudit ja tästä maa»
.sta kaikki maan waiwat ja wiholliset. Anna
kirkkos aina meidän seasamme kukosta wa»
pahana määrästä opissa, eMyxestä ja wai,
nosta. Anna kaikille käändymattömiue aika
ja armo heita'ns parata,lohduta kaikkia mur»
hellistä, armahda kaikkia hädas oicwia, wir»
wota sairaita, wahwista kuolewaisia, ja lisää
ustowain lastes joukko. Sitä wastan wä,
hennä jumalattomainluku jakaikki jumalat»
tomuus. Anna meidän nukkua ja myös he»
rätä sinun armos osallisuudesa. Ia NM
pian kuin sinä huomenna olet silmämme a-
mannut; nun awa myös suumme ja sydam,
memme sinua ylistämään. Anna myös ai-
na sitle meille armos että sinun woima>as
ja kuuliaisudesas mennä meioan säämmme
ja wlrkamme tnöhön, sijhen asti, kuin elä«
mnnme ehto lähesty ja se ijankaikkinen p>!i<
wä »valkene, koffa ei cnämbl päiivän ia yön,
»valkeuden ja pimeyden waihemsta oleman

pi,



lLhto Rukous
waan ijankailMen ilo nijsck ihanisama,oisa sinun oivalla Amen!

Dawidin 33 cli kolmas Katumus Psalml
<?>erra2 älä rangaise minua, ja älä kurita minu«l

hirmuisudcsäs! Sillä sinun nuoles owat mi»
nuun kijnitetyti ja sinun kates paina minua. Ei
ole terweyo minun ruumisani, sinun uhkaurcstao:
ja ei ole rauha minun Inisani, minun syndeini täh»
den. Sillä minun syndini käywat pääni ylitse;
nijnkuin rasta» kuorma owat he minulle ylön ra»
stari tullet. Minun haawani haisewat ja mätä»
newät, minun hulludeni tähden. Minä käyn kr»
märäsä ja kummarruxisa: yli päiwää minä käyn
murheisani. Sillä minun kupeni peräti kuiwettu»
wat; ja ei ole mitan terwettä minun ruumisani.
Minä olen ylön paljorunneldu ja lyöty rikki:mi»
nä myrizen minun sydämeni kirousta. Hcrra sinun
edesäs on kaikki minun haluni; ja minun huoka»
uren ei ole sinulda salattu. Minun sydämeni wä,
rise, minun woiman on minusta luopunut; ja mi,
nun silmäiniwalkeus ei oli minun tykönäni. Mi»
nun ystäwäni ja lähimmäiseni owat kohdastan»
minua wastan; ja minun omaiseni seisowat kau»
kana. Jotka minun sieluani etsiwät,ne wirittele»
wat paulat minun eteeni, ja jotka minulle pahaa
suowat, ne puhuwat sulaa pahutta; ja petosta jo»
kapäiwä ajattelcwat. Mutta minun täyty olla
nijnkuin kuuroin , ja ei niitän kuuleman; ja nijn»
kuin mykän, joka ei awaja suutansa. Ia minun
täyty olla nijnkuin se joka ei mitän kuule; ja jon»
ga suusa ei ole wastausta. Mutta minä odotan st»
nua Herra; sinä Herra minun Jumalanikuuldelet
minua Sillä minä ajattelen, ettei heidän suingan
pidä minusta iloitseman: jos minun jalkaniko««

bastui».
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Dfscaitta.
bastuls, nijn he kerskaisit sangen paljo minusta.
Sillä minä olen tehty kärsimään! ja minun kipu»
ni on alati minun edesäni. Sillä minä julistan
pahan tekoni; ja murhehdin minun syndini täh»
den. Mutta minun roiholllseni elawät ja owat
wäkewät: ne owat suuret, jotka minua sxyttömä»
sii wihawat. Ia ne jotka minulle maxaroat pa«
halla hxroän, asettamat heitäns, minua roastan,
että minä hywää noudatan. Alä hyljä minua.
Herra! minun Jumalani, älä ole kaukana minu»
sta! Riennä sinuas minua auttamaan. Herra mi<
nun autndeni!

Aamu»Rukous Kesklwljkona.
kaswois eteen pyhä ia armollinen

Jumala! heitämme nyt itsemme tänä»
aamuhetkenä, ei ainoastans puuttumatuin-
da hywyttäs kiittämään, sen sinulda mei!e
tänä yönä osotetun murhenpitos edestä, et»
täs olet auttanut meitä tämän yön pimey»
destä, ja andanut meidän ilolla ja raittiudensa nähdä tämän päiwan wa!keu.ta,waan
myös auMmtamaan sinun Nimcäs ja ru»
koilemaan sinuldaapua tUle nykyisesti alka»
neellepäiwälle, janijhin töihin, kuin meille
tänä päiwänä tehtäwänä owat. Anna meil»
le annos ja taito sinua oikein rukoilemaa»
hengesä ja totudesa. Anna meille rukouxen
ja armon Hengi, että me taidaisim oikcinsi,
nuasydämmestärukoilla sinun mieles jälken.
O Herra! anna lungin meistä sydämmisam,

me
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me sisällisen halun ja kijwauoen ruso»
«reen, eläwän uskon ja turwa'iisndeil rnko»
uresa ja sydammellisen lohdutuzen
man rukouresta. Herra! emme taida rukoil»
la nijnkuin tulis. Sentahden anna Henaes
auttamaan heikkouttamme ja sndämmisäm»
me huutamaan Abba Isä! sinä kuulet ruko»
uren, sentahden tule kaikki liha sinun tyg>ss.
Sinä olet andannt meille luwal, rukoi'a,
joka totisesti suuri armo on, sillä mnutoin
emme wil)eliäiset syndiset, lotka tuhka ia to»
mu, ruoho ja heinä olemma, rohkenis lah?»
siyä sinua, joka olet kuluttama tuli. Sinä
olet kaffenyt meitä kaikisa wrpeisamme ru»
koilemaan, olet myös luwan>mt rukourem»
me wastan otta nijnkuin uhrin, Inmalan
palwelureu ja kunnioittamisen, ja makuut»
tanut meitä armollisesti rukouzen kuulemi,
sesta. Kuinga siis taidaisnnme nijn armot»
tomat itsiamme kohtaan olla, että me oman
etumme laimin löisimme, m hukuttaisimmesen yywän knm meidän rukouxemme meille
saatta taita, se lestäen Nilnes.i «a le-suren esirukoureen perustettnim tapahtu?
lesnzen Nimehen ja lesurell tähden rukoi»
lemme siis nyt e»ssn, ettäs meille tahdoisit
andexi a»da kaikki syndimme ja rikozemme,
joita me tähäi, päiwciän asti sinua wastan
tehneet olemma MuMa, puheilla ja töiliä>

lie,
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tieten la tietämätä. Sitä likin rukoilemina,
että sinä Pyhällä Hengellos tahdoislt tänä
päiwänä ja joka päiwi niin ohjata ja halli»
ta kaikki aitomisemme ja edesottamisemme,
ettemme mitään tekis ia etemme ottais, joka
ei armos kansa yhte>n'owi. Pnhdista sydäm»
memme kaikesta siitä, joka estä sinun tekos
meisä eli joka sen hywän rukautta, kuin si,
nun armos meisä alkanut on. Warjele mci<
ta niin hywNl ulkokullalsudesta ia wiloilli»
sesta Jumalan pelwosta, kuin myös julkisyn«
neistä ia jumalattomudesta, jotka molem-
mat meitä armos nautitsemiseen sopimano»
myi tekemät ia owat kauhistus sinun pyhäin
za puhdasten silmäis edesä. Kaukana olkonse kawalus meistä, että me sinua ainoastans
ulkonaisesti ihmisten nähden palwelemme,
Jumalisen arwoa mailmalda woittazemme.
Paranna meitä oikiotzl waiw,.istri ia katu»
waisizi syndisiri, jotka häpiämme syndejäm»
me ja Publikänin kansa taambana seisoen
huokaamme: Jumala! armahda minun son»
disen päälleni, ettemme ikänäns wilpillsset
pyhät ja Phariseuret olisi. A«
lä ikänanna sitälllmalista menoa meisä nä>
kyci, joka ei sisäUisenä sydämmenlumalisu«
desta wuotais, mutta paremmin, loistakoon
totisen sydämmen u>fon walkeus elämäsäM'
me, että ihmiset taidaisil nähdä sen hywän,

kuin

47



Aamu.Rukous
kuin sinä meisH »vaikuttanut olet, tunbisstsen ei meid.ln omaxi, waan sinun työzes,ja
kunnioittaisit sentähden, ei meitä, waan I<
sä/joka on taiwaisa. Q Jumala! ios joku
awu meisä löl)tyis,joka ei-ole ujkon hedel»
mä, ei sinun armos watkntus,ei joku sinul,
da itseloä meihin istuttania wesa; nijn ar,
»nollas walaise meitä tundemaan sen kallai»sen awun oleman synnillä saavutetun, jonqa
tähden me mahdammehawtta sinul, kaswois
edesil, »lltse woitettnina, että mitl on liha»
sta se on ja mit.i me itsestämme ia luon»
domme lälkeii teemme on sondi. Herra! si-
nä kaikkein hywäin töiden waikuttaia ja e,
desauttaja, tee meitä oikein sydclmmistamme
lumalisizi. O lesn! stncl totinen wijnapu!
anna meida'n oxat sinnsa olla. Anna sinunarmos kautta meidän ei alnoastans pallon,
waan myös pciiwä päiwald.i aina enämman
ja enämmän hedelmäta' kandaa, silla paitsi
fi-iua emme wckhiudäkan woi tehdä muuta
kuin syndia', mutta sitä wastan, kaiken meil»
dä wottawan hywän me wonnme sinusa ja
sinun armoskautta, joka meitä' wäkewixi te«
ke. Anna meille armos sit<l syd unmisämme
u?oa ja tä.lck itse tyW kokea, että
me sinun taydeilisydestas taidamme saada
armon armosta, ja että sinun Jumalallille»
woimas lahjoita meMe kaikkinaiset, jotka e.
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lämään la Jumaliseen menoon sopimat, si»
nun tundemises kautta joka meitä' kunniaan
ja awuun kutsunut olet. O Herra! warjele
meitä sijs tänä päiwäuä synnistä ja kaikesta
pahasta; siuna meitä,a anna <ekä haln että
woima kaikkeen hywääu! warjeleKuuinyai
ja Kulnngaan Huone! anna Kuningaam,
me saada tänä paiwänä kokea kuinga hywä
on sinulda hallituxi tulia. Auna hänen löy«
ta sen palloa suloisemmaxi että sinua Palmel-
la, kuin koko mailmaa hallita. Warjele Chri«
stillinen Kirkkos, ettei satanan sawalus la
wiha sitä wahingoittais, eikä wihoUisten jul.
mus eli liehakoitsiain »viekkaus sitä turme»
lis. O Jumala! auta kaikkia, jotka sydäm»
mestä tygös käändyä halajnwat. Anna tar<
pellinen pelko tulla kaikkein niiden ylitse,
jotka ei wielä olcEvangeliumillcs kuuliaiset.
Armahda kaikkia, jotka synnin kuormalda
itsens raffautetuixi tundewat ja halajamat
tygös tulla! Herra! ojenna käles heidän
puoleensa ja wedä heitä sinun tygös! Va-
pahda sielu» ahdisturesa ja kiuiauxesa ole»
waiset! Surkuttele kaikkia wiheljäillä ia an»
na hyljättyin huokauxet ia kyynneleet
däs liikutta! Anna meidän ja meidän omam-
me olla myös sinun omas siuun lapses ja u».
kowaises! Anna nstäwäme olla myös sinun
vstawas ja sinuarakasta! Anna O Jumala:
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Aamu Rukous
wibollisemme mielens malttaa, ettei he e,
na-nbi tekis syndia sinlla waftan!Oluma<la! o!e armollinen kaikkia ihmisiä kohtan,sen suuren ihmisten rakastajan jawälimiehen
Jumalan ja ihmisten waihelja, lesuzen täh-
den, jon.qa weri, ansio ia esirukous tänä
päiwäna meil!< ja kaikille ihmisille hywäxi
tulkoon. Amen.

Isa meidän, ioka olet taiwaisa, Pyhitet,
w olkoon sinun Nimes, Lähestulkoon sinun
waldakundas, Tapahtukoon sinun tahtos
ni,n maasa kuin taiwasa. Anna meiNe tänä
päiwuna meidän iokapäiwäineu leipäm.
Sinä wijsas Jumala ja rikas Edeskatsoja;
jokaylöspidät kaikki eläwäiset, sinulle olkoon

kiitos joka leiwan palan edestä, kuin me tähän
asti Isällisestä kadestös saaneet olemma. O
kuinga monda meitä parembata löyty, joilla
ej likimmäringän ole nijn runsasta rawintzo»
ta ollut kuin meillä? Kuinga monen täyty
paljolla huolella paloians pyytä. Meildä si<
nä tähän asti et ole andanut tarwettamme
puuttua, Herra! me slemma mahdottomat
kaikkeen sinun armoos,ja taydyisimme l>iwe»

jos me olisimme taikka kiittämättömät
ftnun lueille tähän asti olotettua edeskatso'
nnstas kohtaan / eli epäuskoiset ja epäilemä»»
set murhen pidostas Ustä edes. Anna siis
meille edeökinpäin iokapäiwäineu leipäm,

nijn

50



RestiwiMffs.
ttljn että me taidaissm sen, jongas meille an'
nat, nalttita iloisella ja tytywällä mielellä.
Anna meille Christillinen Esiwalda, siunaus
maasta za merestä', yhteinen maan »rauha,
huone'wuha jarauhalliset ihmiset yhdes e»
laäremme, joitapaitsi iokapäiwäinen lelpäm
meille aiivan katkerani tulee. Anna meille
erinomaisesti tytnwcklnen mieli, ettämekij»
tollisesti sen leiman wastan otamme, jongas
meille annat. Warjele meitä kostan ajatte»
lemasia kiwia leiwiri tehdäxemme, eli meille
jotaan luwattomilla keinoilla toimittamasta,
eli ajallisten kautta kimeä omantundomme
pilalle lnffemasta eli myös enä kuin määrät»
tyä ojaamme halajamasta Jos meill? tah,
dot köyhyttä anda, niin anna myös karsi»
wäinen mieli: mutta josrikkautta, nijn lah,
jota ymmärtämä sydän sitä oikein käyttä.
Innck jokapckwäisenleiw.in kansa ruumiim-
me nlöspitämiseri, nijn anna myös meille
sielu» iokapäiwäista' lä ylönluonnollista lei-
pää. Anna armos työtä tehdchem ei ainoa»
stans sen ruan woittamiseri loka katos, »vaan
erinomaisesti sen.rawinnon saamiseri, loka i<
iankaikkisesti pysyyjonga ihmisen Poika mcil»
le andawa on, nimittäin sinun sanas, joka
on sielumme rawindo ja ustomme elatus.
Me kijtämme myös sinua sen leiwän edestä,
jonga sinä sillii hywili raketulla pöydällck,

C.» sinun
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sinun ehtollisellas meille walmistaliut olet:se» Iciwän edestä, joka ou alastullut taiwa»
sia ja mailmalle elämän anda. Tee meitä
oikein isowizi tämän atrian perään! Anna
myös meidän tätä leipää jokapäiwasydäm<
»nisämme nautita sMen asti,ettäs meitä pa«
»,et Abrahamin, Isachin ja Jacobin kansa
ijankaikkisesti leipää syömään Jumalan wal»
dakunnas. Ia anna meille meidän syndim»
me andefi, niinkuin me lc. (Lue aina lop»
puun asti) Amen.

Ehto. Rukous Reffiwljkkona.
s)lbba Isä:et sinä wielä nntkan ole wäsynyt
" meiUe hywä tekemästä.' wielä tänä edes,
mennehenä päiwänä on meillä ollut niin
monda merkkiä sinun loppumattomasta ar»
lnostas, ettemme nijtävlösluetella taida. Si,
nä et ainoastans ole pannut wielä tätä päi»
wä meidän päiwäimme lukuhun,joka tosin
zo suuri armo on niin muodoin, ettemme ole
äkillisesti synneisämme tääldä poiötemmatu»
izi tulleet,waan sinä olet myös andanut tä«
män päiwän meille yhderi armon ja au»
tuden päiwäri, että meildä käytettä sinun
kunniaxes, sieluimme ja työtck

päälle, yhdexi päi»
wäri, jona meidän pitä yhden astelen likem»
mHi taiwasta käymälä Jos emme tätä päi»
lvaa' nijhiu käyttäneet ole, siihen ei ole sinul,

l«
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la syytä, maan sy on meidän puolellamme,
jonga ylitse mahdamme hälvetä, ja tuta mei'
tämme ansainnexi ettei ena'mbi sinulda usi'
ambaa päiwää saada. Mitä paremmat olem'
ma me muita ihmisiäpä mitä olemma me e'
nä ansainneet,kuin muut?Kuitengin kuin<
ga paljo hywäcl olet sinä meille osottänut mo,
nen muun suhteen, jotkataitamat olla parem«
mat kuin me? Kuinga monen on tänä päb«
wänä täytynyt haikiasti leipääns ja elatu»
stans etsiä, jota sinä meille ilman suruta ja
murheta andannt olet- Kuinga monda on
täytynyt maata fuuresa kiwusa jatustasa tä»
nä päiwänä, kosta sinä meille terweyden l«
raittiuden suonut olet? Kossa muut tänä
päiwänä omat o'ieet fuuresa sodämmen smu»sa ia ahdistuxesa, olet sinä Jumala! sulasi»
armosta ne meistä poispoistcmut. Ei yhtään
erinomaista onnettomuutta ole meitä soh»
dannut, ci hätää päälle tullut, eikä yhtään
hywiu ansaittua synnin rangaistusta ennät-
tänyt. Toma kaikki on sinun armos ja to-
tndes, johon peräti mahdottomat olemma.
O los me näitä warinottamata ja kijttämä»
tä näiden edestä, rohkenisimme wuoteseem,
me mennä, nijn olis meillä syy pellvoija o»
dottn,että tulema päiwä temma pois kaiken
fttt hywän kuin sinä meille mm warinotta»
mattomille osottanut oletpa tuotta päällan»
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me sen pahan, josta sinä meitä nifn kiittck»
mättömiä tähän asti warjellut olet. Mutta
jos ne ajalliset hywat tyst, joita sinä tänä
paiwänä olet meille olottanne, owat nijn
suuret ja ihanat, O Jumala! suuri
sljs on se huwä, kuin sinä meidän sseluilem»
me aikoinut jatarinnut olet? Wiela tänä
päiwsnäolet andanutarmon owen olla mei»
dan edesämme awoimen: Wielä tänäpän
olet kolotetuilla käsillä odottanut meitä:
Wiela tänäpän olet andanut sinun Poikas
sowinnon ia pelasturen, weren ja ansion,
rauhan sa wanhllrffauden meille tarittaa.
Et wiela tänä päiwänä olemeildä sinun sa,
nas kyntilän jalkaapoisottanut,waan anda«
nut sen paistaa kaikille wastanottawille ja
sijtä waaria pitämille. Wielä tänäpäll olet
sinä andanut Henges muistutta omaa tun»
doamme, lljkutta sydändämme, kuritta mei,
tä sisällisesti pois harhailllrista, tolkutta mei-
dän sydämmemmeowella sitä awamaan,siel«
lä hänelle siaa walmistamaan ja andamaan
meitäm häneldä johdatetta ja talmetta, o-
petetta ja neuwotta. O Jumala! kuinga
loppumatoin on sinun hywydes, kuinga ih»
mellinen pitkämielisydes, kuinga lohdulli,
nen totubes? Tuhannen kertaisesti suuri
kiitos olkoon sinulle tämän edestä nvt ia
kaikeja iMkaikkisuudesa. Mutta paratkoon
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Jumala! kosta me nyt käänä«nme itsemme
toisialle katselemaan itsiämme jaansiotani»
me, nijn totisesti ei tämä tutkindo ole liki»
märinqän nijn ilahnttawa meille,- sillä, lie»
nemmakö me tämän sinun armos kautta
tänä päiwänä paremmizi tulleet? Ollema,
ko rakkaudesa sinua kohtaan lisandyneet?
Lienemmäkö siindia kijwaammasti wastan
seisoneet? Joka kärsiwällisydesa, knuliaisu,
desa, rakkandesi, ja nöyrydesä Slemma e«
nandyneet?E«. Herra! sinulle kunnia tulee,

mahdamme hälvetä. Me tMäm»
Me nyt itsemme tomuhun sinun kaswois e»
teen, ennen kuin lewolle menemme. Me
rukoilemme, me huokamme, ms huudan»,
me sydämmellisesti, anna, anna andexi,
rakas Isä! kaikki meidän sondimme: unol>
da kaikki se paha, kuin me tehnet olemma,
mutta älä meidän ikänäns anna unohta H»
tä hywää, kuin sinä meille olet osottanutoUnohda kaikki sondimme; mutta M unol>,
>a sitä Jumalan karitsaa, joka meidän lyn»
dimme kandanut on. Hänen tähteni o!e
meille armollinen, ja ota meitä mtdestans
tänä ehtonhetkena sinun armohos. Anna
tämän päiwän synnit olla meille andexi am
netut ja lesuren merellä poispyhityt. Ala
hnomena meille uudestans hywä tekemään,
M myös muuttamaan meitä paremmixi,

C 4 kuu«

55



lthto Rttko»»»
kuuliaiscmmizi, kiitollisemmin ia mielui»
scmmiri sinun palweluzeei, kuin me tähän
asti olleet olemma. Waikula itse meisä, et»
temme annaisi sinun armos meisä turhan
olla, paljoa wähemmin sitä haureuteen me»
taisi. Waikuta meisä yri sydän, joka si-
nulle kelpa, mi mieli sinun mieles muka,
Han, yn waellus kästyis j-älken, ja lisää se
lwwä, ionga sinä olet alkanut meisä wai<
kultamaan. Nyt olkoen sinulle, Olm
mal«! tijtos tämän päiwän edestä. Mut,
ta armias Isa! ann« meille yön, ni/nkuin
sinä päiwänkin andanut olet. Sinun ar»
mos, joka meillä tänäpän oli, olkoon myös
tykönämme tänäkin yönä! warjcle meidän
»sielumme ja ruumiimme, huoneemme ja
mitä sijnä on l.Wariele kaikki sukumme ja
<uttawamme.'Alä anna hämmästyxen, on»
nettomuden, tulipalon, warkan käden, wi»
HoMsen kawaluden eli muun pahan kohoa»
ta tätä asumista. Anna sinun laupiudes
suojella, ylöspitä ja siunata Kuningasta,
Kumngaan Huonetta/ tätä kaupungin ia
tätä maata. Sinun armos »varjelkoon
meitä, sinun kaikkiwaldiaisudes edeswcu
stakkoon meitä, sinun sijpeis warjopeitta,
föön meitä, sinun lembes winvottakoou
meitä, sinun tundos ilahuttakoon meilä.
Mn ussoliisuus siunatkoon lmitä, Pola n

Srmy
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armo pelastakoon meitä, Pyhän Hengen
lohdutus ylöspitäköön mettä, Pnha Hol.
minaisnus auttakoon mettä ajcna.ia i!an«
kaikkisudesa, tänä yönä jakattkina päiwi»
nämme, suolcmasa. Näillä aia»

lassomme nyt, O I<m! le»
pämään simln helmaas. Anna nämät am»
luret myös unesakin häälyä sisälnsesti mci»
dm? hengesämme, että me m,'ös huomena
täsa hartaudesa herätä mahdaisimme ,a sil»
loin sinun rakkaudelas la lohdumxesa» -<jl>
len wöhömme mennH. Kuule täti, Olu<
mola! sinun Poikas tähden. Kuule tälä,
O lesu!kuolemas tähden.Kuule tätä myöb,
O Pvhä Hengs totudeö täyden. Amen.

Dawidin s':ncs «li Neljäs Katumus-fsalmi.
humala ole minulle armoUinm s<nm! hvnwdcs tlh»

den: pyhi pois minun syndini fm»n suunn lan»
pnidcs tähden. Pese minua hynun wnärydlsiani; ia

minua synnistäni. Eiliä irinö tunleen ?, <«

leloni; ,« mimm syndm on ama edesäm. Ginua,
sinn« ai!N!<>t2 wassan minä syichiä tem, jaroW> ttin
sinun cdcjäi, ettäs olisit oilia sanoisaö, ja puhda«
duDiuilesas, Kutso olen fynuijä synvynyt, )«

Mliiun ätn on lynulsä minun sil-äiwt. Knlje, si.i
halajat totutta joka salaudes on! ja ilmo-M salätim
w!U''udl!!! minulle. Puhbisia minua lioMa, ricH
muä puboisiuisin: j,xsc minu«, että mua lu»!i
kiaxi tn isin. Anna minun kuulla iloa ia riemua: <i»
tä ne luut ihastuisit, jotlas särc-nyt olet. Peitä kai,
w°i MiIMN MncillsMi ja Pyhi i«is lailki pahat te.

3 z, lM»
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Jumala luo MINUUN Mhdai sydän! sa annit

minulle uusi »yahlva hengi. Ala heitä minua poissaswos edestä; »a ala minulda ota poie sinun Pyhää
chengees. Anna minulle taa< sinun autuudcs ,Io; ja
silla hywällä hengelläi tue minua, Mnä tahd,n «vaa-
lille ovetta sinun tiei; että syndllet tygös palaiaisit.
Päästä minua »eren «ioista Jumala, min,n nutun»
tieni Inmala; että minun kieleni yliftäis sinun wan,
hmffauttas. Awa. Herra minun b»!ileni; että minun
suuni ilmoitaii sinun lijtoxcs. Viliä ei sinulle kclpa
«hn, että minä sen andaisin; ja ei poltts-uhn sinulle
<nsinH«n kelpa. Ne uhrit jotka Jumalalle lelpawat,
»»at murhcllinen hengi: ahtzistcttua ja särjettyä sy»
»andä et sinä Jumala hyljä. see Zi»nille hywäsii si»
nun jälken: rakenna Jerusalemin muurit. Sil-
loin sinullekelpawat wanhurstaudcn uhrit/ poltto-uhrit

muut uhrit: silloin sinun altarillei härkiä »hratan.
Aamu-Rukous Tuorstama.

Laupias Jumala/ lembiss ja armollinen
lsalssnunarmos kautta on meillä taas

ollut M hywä ja lewollinen yö, jonga
kautta meidän ruumiimme on lepons ia
wirwoturens saanut. Sinun armos kaut,
ta me wielä elämme, taidamme nähdä
rvän walkeutta, ta mieluisesti mennä työ,
homme ja kutsumisemme toimiturml. 11,
man sinun armotas me epcklcmättömasij
olisimme hukkuneet, ja ratki hukas olleet,
Wähinnakl olis meillä paitsi armotas 01,
lut yzi wiheljäinen, waiwawa ja kauhiaVö. Mutta smu»! armos on meitä pelasta.

nut
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lint yön kauhisturesta ja kuoleman «vaara»
sta: sinun armos on warjeUut meidän eIH»
mZmme ja hengemme. Sinun armos on
poispoistänut satanan, hänen engelinss la
lahkonsa meitä waymäoittawasta ja ahdft
stamasia. Ia katso.' sinun laupeudes ei o»
le wielä loppunut, waan sinun armos ort

tänä aamuhetkenä uusi ylitsemme.
Sentähden kiitämme sinua sydämmemme
pohjasta tämän armos edestä/ sitä enäm»
män, kuin meidän täyty tunnustaa itsiM,
me ei ainoastans ansaitsemattomiri senkal»
laiseen armoon, waan myös sijhen mah»
dottomixi. Meidän synneillämme emme
muuta ole ansainneet, waan ettäs katuisit
sitä meille eunen tätä niin usein ia
kauwan osotettua armoa, ja sen moildä lo»
petaisit. Me tiedämme, uffomme ja tun»
nustamme siis, ettei se ole meidän täl)tem,
paljoa wähemmin meidän ansiom ja toi»
demme waan sinun hywydes ja ar-
mos tähden, joka on loppumatoin, kuin
myös lesuxen Chrisiuren weren jaansiol»
Uhden» on se tapahtunut, ettäs olet ollut
ja tästäkinlähin olla tahdot meille armoli(»
nen. Sijs nyt rukoilemme sangen nöyrä-
sti, saman sinun Ppikas meidän rakkaa»
Wapahtajamme weren ja kuoleman, so-
Willlion ja esirukoufen tähden, ettes ar.

C 6 NMs
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Aanm Rukous
woas meistä poiskäännckis. Ala' katso med
dän Meristen snndcime, waan hänen weri«sen kuolcmcms ja pijnans pääUe. Ola hy»
wuri hänen sowindons, jonga tygo me it«
siännne kalunaisilla syosmmilia ianä aa»
wuhetkcnä pidälnme ta yhderi aomu.uhiriri llstosa ctees kannamme stn Jumalankoritsan, kannoi kaiken mailman svno
nit> ja on teurastettu sekä meioan että ko<
ko mailman svndein tähden. Hänen we»
,ensä tehden ia ainoastans ustaUllfeia.H<i„cn ansiohons rohkenemma me nyt rll<
koilla armoa hengellemme ia sulullemme.Anna,O Jumala! tcmän annon pili,
n>anä ylöspitä meitcl alazlijesti m
incira' itsiamme kalkeiw onncttomudesta la
suuresta sydämmen surusta, meidän buon<t,
tam;a tawaratamme wahingoUisssta tapa»
unsta, nlndckn ruumistamme wahingosta m
faimudeila, mcidau mieltämme haikelldesta
ja micl:karwaudesta> ia meidän Kcngiämme
«kl!iisestä l« tapaturmaisesta kuolemasta.Mutta kossa meidän kaikkia tätä' lule eh.
dolia halvuus usto.i ja itsiämme tahfos ala
<mdöa, nlusc woilettuina, että sinä para-
hin tiedät wika meille hyödyllinen ja au<
tuallineil on; niin Hez^a.' täsa me olemme,
tee kansamme niinkuin sinulle hnwän nä«

imuil me tahdomme.
Mlt«
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Cl'«sÄraltt4.'
Mutta erinomaisesti me armoa rukoilem»
me sielullemme. ?lh Herra! armolias wa>
lalse meitä', että me zota kauwemmln sini
paremmin tulisimme tundemaan, seka mci»
dän wwclMyMämme ja sywäa turmelu»
siamme, ett,! myös armoas ja loppuma»
toinda laupinttas Pojasas lesuxesa
stuj'esa. Sinun armos waiknnakoon ja
wahrmlinkoon mcis.i uffon/ täydellisesi za
jokapälwaiftfi sm<dein andezi saannferi.
Emun armos puhdistakoon t.lmi pailrllnH
meidän sydammcmme kaikesta synnillisestH
hnnosta, kaikesta lihan m hengen saastaista
desta,täyttämään pnhyttH Jumalan pelwo»,
sa. Vlnun armos wanelkoon meitä täilck
puimana riettaalda wihollifelda, pahenda»
walda mailmalda ja omaloa pettäwäldH
lihaidclmme <a wereldckmme, nizn ettemme
yhdell«k.sn omalundoa wastan si»
nun armoas tuhlaisi. Jos myös inhimil"
lisesia heikkoudesta tänä' psiwäna johonku,
hun Mikaan l)orjahd<usimme; niin älä kuu
tengan.anna armos ia Henges meistä pois
klta. Hlä heitä meitä pois kajwois edellil.
Älköön myös sinun awios y!önandakom?i<
ta kosta horjumme/ettemme lanqiaisi. Tä»
ma armos myös ylösoiendakoon mcit.i i'!»
len kozka langiamine. Mutta Herra! ss,
tiun armos ryoipi nwöi meitä lalkesia lan.

2«

61



A«n«'Ruk«tw
zemufesia warjella. Paina siis tämä ar,
mos niinkuin wahwa sinetti sydämmihim-
me siellä uikon elämää ylöspitämään. Si,
nun armos olkoon lukku suumme edesck, et»
temme kielellämme syndiä tekis, sinun wi,
hottamiseres ja muiden pahennureri. Si-
nun armos olkoon sidet kättennne ymbäril»
ls, ettemme erehtyis kellengään wääryttä
tekemään. Sinun armos olkoon aita jal»
kaimme edesä, ettemme ylitse käwis nijtä
rajoja, kuin sinun käffys eteemme panneet
owat. Sinun armos hallitkoon meitä, ei
ainoastans tänä päiwänä waan niin kau»
lvan, kuin täsä surun larosa olemme. Sv
nun armos warzelkoon sielumme ja ym,
märryxemme, mielemme ja aiwoturemme,
kaikki ajatuxemme, puheemme ja työmme,
meidän sisälle ja uloskäymisemme,astumi<semme ja seisomisemme, tarkoituremme ia
toimituremme, ettei sillä riettaalla wiholii»
sella olls jotaan osa nysä, waan sinun an
mollas yxinins. Sinun armos käyköön,
sekä edellämme, että j.Neisämme. Hywydes
jalaupiudesseuratkoon meitä kaikkena elin»
kautenamme. Niin anna sijs nyt, Olu
mala.' sinun armos meille koitta, nijxkuin
ihana aamuruffo! Langetkoon armos mei»
dän päällemme niinkuin ckffen langenrut
aamukaste, joka itsens warhain lewinä ja

maa»
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ru«tetttw6.
maan tuoreutta. Mutta emme eukolle et.
rs sinun armos ulottuis atnoastans meille
ja meidän omillemme. O ei! sinulla on
armoa kaikille. Sinun kätes ei ole lyhet»
ty eikH armolles ole wahingoxi se, ettcks
monelle hynxia teet. Sijs anna armos
myös tänä päiwanä olla uusi Kuningasta
jaKuningan Huonetta kohtan. Jumalan
armo warjelkoonKuningasta, pidentäköön
hänen ikääns, siunatkoon hänen hallttu,
stans,onnestakoon hänen aitomisiani. Ei<
nun armos tnkekoon ja hallitkoon kaikkia»
Christillistck Esiwaldaa. Sinun armos y<
löspitaköön, edeswastakkoon, uloslewittäi
köön ja ihanan tehköön sinun kirktos. Si-
nun armos uffowaiset wahwistakoon,, hei»
dan lukunsa lisätkööl, jakutakin uffowata
sielua kaswattakoon täydezi.miehen Chri»
sturen täydellisen warren mitan jällen. Si,
nun armos kaikkia syndisick ja kllandymat«
tömia' nijn liikuttakoon, että he nyt armon
ajasa mahdaisit amtella, mitä heidckn rau-
haans sopi, ja mylläisit tulewan wihan.
Sinun armos kaikki tietämättöm.it walai-
stoon, murheliiset lohduttakoon, köyhät «

deskattokoon, ja ahdistetut doldokoon. Si»
nun arMos kiusatuille za sielun ahdisturesa
olemille auri ehtiköön. Ia sinun armos
kuolemat iMseen iloon wastanottakoon O

taiten
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A«mu Ruk«ll«
kaiken laupiuden Jumala anna meiFe s »p
dimme aildexi ja kuule meidän ruksufcm'me sinun armot ja lesuxen esirukouzen
läbden. Amen.

Isa meidän >oka olet tauvaisa, Pnhitet'
ty olkon sinun Nimes, L«!ihestulkon siilun
waldakundas/ Tapahtukon Sinun tahtos
nizn maasa, kuin taiwaisa, Anna meilie
tänäpsn meidän jokapäiwäinen leipäin,
Ia anna meille meidän syndimmc andexi.
Laupias, armollinen Isa! mitä' autta se
mett.l,että sincl meiUe lciwän annat, ia ios
wiclä koko mailman cmnaisit, ellet sinä
myös meille cmdexi anna mcidäil sy!lde<

Siiloin me yhtä' hywin ijankaik,
kisem onnettomat ollsimme. si>
na myös täsii rukourca olet näm<ll a»
siata yhteen sitonut silla sanalla: la,ko«
stas rlckoilla kässct: anna meMe leipci ia
anna syudlmme andezi. Ia ei suinaan i!»
maan sym<l, sills niinkuin emme jolapai,
waistä leipää paitsi olla taida; nijn wälts»
mattömasti me ntyss joka säiwck syndeim,
me andczl saamina tarwit<emme, jos meil,
le leipämme maistuman pitä. Anna meil»
le sijs welkamme andefi! wclan,
joka nousee kymmeneen tuhanteen leinMaän
j<> wiclH paljo korkiammalie, kosta yi)delle
PUyKn kaikki hyM js toiselle kaikki

paW
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Cuc»rot<n<»<l. s
pahat tekommme lastemme. O Herra! ck>
ltl rupia kansamme lukua laskemaan, emme
tuitcugan taida sinulle massata yhtä tuhaw
teen, sillä tämä welka nousee euälukuisexi;
mutta andexi anna meille tvelkamme, ei
jongun osan, ei puvlen ainoastans, ci, ei,
sillä ei se meitä auta, waan koko welka.
Tästä melasta emme taida yhtä leiwistätä»
kän maxaa, mutta lesus on tämän kaitein
täydellisinunästi matanut. Sijs hänen we»
rensä ja kuolemansa, häneu ansionsa/a sc>,
windonsa, hänen rukouxens ja esirukouxen»ja tähden anna meiUe welkamme andexi.
Jumala ole meille waiwaisille syndisiile ar«
mollmen! Gen me ainoastans tiedämme,
että me suuret syndiset olem na,ja sen aino»
astans ustomme> että on suuri Wa«
pahtaja. Anna hänen suuri armonsa mei»
dän suuret syndimme poispvhkiä. Me teem«
me snndick joka pöiwä, jakukin moninaisssa
puutumme. Anna sijs meille loka pnwck
andexi, ja myös loka päiwä laina meille
yxiwakaisutta itsiämme parata. Anna
meille welkamme andexi, niinkuin mekin
«ndexi annam meidän welwollisieln. Ei,
wandurffas Jumala! sills jos et sins toi«sm tahdo meille andexi anda, kuin me heil»
le andexi annamme, nijn me olemme huka»
ls. Ct, w«an gnna mcUie andexi, mjn»

tuin
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Aamußukous TuoreeMa.
kuin me tahdomme ja loimotamme meidsn
tlNtawamme nijlle andezi anda, jotka mei,
tä wastan rikkoneet owat, ja niinkuin me
tahdomme ahkeroida heidän rikostens an»
dexi andamisesta ja unohtamisesta. Sinck
olet Jumala, sangen hywä, mutta me to«mu, »a luonlwstamme sangen pahat. O
jos meildä tahtoa ja ahkeroitsemista andexi
andauuseen puuttuis, nijn emme rohkenissinua rukoilla meille anderi andamaan, sib»silloin itsemme wastan rukoilisimme.
Mutta sinä näet ia tunnet meldan aikomi»semme hywän oleman, ehkä liha on heiko.Sijs toiwomme, että sinä olet karsinoinenkansamme, ja kojka me andexi annamme
niinkuin taidamme ja meille mahdollinen
on; nijn sinä meille mnsö andezi annat,
niinkuin sinä taidat ja sinulle on mahdollj,
nen. Silloin myös meillä kyllä on. O
Jumala! ehdi sijs meille auxi. Ulosjuuw
tä sydckumistämme kaikki koston pynnds.
Warjele meitä katkerasta mielestä lähimmät,
stämme kohtaan, ettemme ikanäns annais
auringon lastia ylitse meidän wihamme.
Laina armos meille joka päiwä itsiämme
duomitsemaan, Mikojamme tundemaan ja
ajattelemaan näiden sanain päälle: andtfi
andakat, niin leillengin anderi annetaan,
ja älä johdata meitä kiusameen, mutta pää»
M lc. (Lue loppuun asti) Umen. EhtH
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Ehto Rukous Cuorstaina.
skaiken lohdutuzen Jumala ja laupeuden
*" Isä! sinun armos kautta me taas tä»
mön päiwän yli eläneet olemma ilman suur»
ta syvämme» kipua ja tunduwala wahin,
gota. Sinun hywydes kautta taidamme
myös tämän päiwän lopetta lewosa ja hik
jaisudesa, rauhasa ja terwevdesä,rukouze,sa. ja Jumalan aurihuutamisesa. Tämän
sinun armos,kuin myös kaikkein muiden o»
sotettuin hywäin tckois edestä, sielun ja
ruumiln puolesta, edeskannamme sinuUe
sydämmestä sisällisen kijtoren ja ylistyxen.
Sinä et ollut ainoastans niin hywä,kuin
päitvä on pitkä, waan sinun hywydes sen»
raa meitä myös wuoteellemme,ja warjelee
meitä yli yön, se pysyy yhdestä wUOdesta
toiseen, sugussa sukuhun, i/ankaikkisultdestaijankaikkisuteen. Tosin sinun hywydeson
nijn suuri, kuin sinä ilsekkin olet. SinH
olet sula hywyys, sula rakkaus- O kuin,
ga sokiat olemme, los emme sitä »vaarin
ota! Kuinga mykät, ellemme sinua kijtcksen edestä, ja kuinga armottomat olemma
itsiämme kohtaan, jos emme rakasta niin
hywää Jumalaa ja panekaikkia ustallustam»
me tämänkaltaisen äärettömän bywyden
päälle? siunattu olkoon siis sinun Ni,
mes, ettäs olet meidän andanut tämän

päi»
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<sheo Aukon»
päiwan niin sinun armosas ja snojeluzes
alla lopetta, ettei mikä» waiwa ole meNa'
kohdannut. Ehta tällä päiwällä on ollut
hänen waiwansa ja kuormansa, niinkuin
kaikilla päiwillä on tasa waiwalloisesa
mailmasa; nijn on kuitengin tämHn päi«
wän waiwa ollut woitawa jakuorma apus
kautta kewia': jonga tähden Nimes yWet»
ty olkoon! Meidän waiwamme ei kuiten»
gaan ole ollut wcrrattawakan meidän an,
siohomme, eikä kuormazi arwattawc» mui»
ben kuorman suhteen, jotka taikka pilkalli»
sellä tautivuoteella waiwataan eli wiholli»
silda ahdistetaan eli myös josakusa hädäss
owat- Jos sinä panet jokapäiwäkuorman
meidän päällemme, nijn sinä myös autat
meitä sitä kandamaan. Sinä blet ja pysyt
ainakin ?xi autuden Jumala, ,zi Herra,
Herra, joka aulta hädästä, ja kuolemasta,
kin pelastaa. Sydämmestä leppiäi Isä!
lisä tämä armos wielä toisella ylönpaldi»
semmalla, ja tee se wijmmeilien laupiui
meitä kohtaan suurcmmafi kuin ensimmäi<
nen, siinä ettäs meille andexi annat kaikki
syndimme, joita me tänä päiwänä sinua
wastan, ajatuzilla, sanoilla ja töillä, tie»
tei» ja tielamätä tehneet oiemma. Perän»
ojatellesamme tosin löydämme meidän syn,
dimme giwan monefi, mutta me tiedämme

myös
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myös ne ttsesäns olewan wielä paljoa u«
siannnat, ja että simm silmäs, jotka owat
kirkkammat auringota, löytäwst paljon u»
siambia syndeja meidän tykönämme, kuin
me ajatellakkan taidamme, silla erhetyxet
Herra! kuka ymmärtä? Anna meille nä»
mät kaikki andexi, sekä ne jotka me tiedäm«
me, että ne joita emme tunne.. Andexi an»
na salaisetkin rikoxemme. Anna ne kaikki
lesuxen werellä pois pyhityt olla. Hei«
ta ne selkäs taa, ettei ne ikän ena tulis kasi
wois eteen. Nyt ustaldain sinun tykouäi
olewan paljo andexi andamista, että sinua
peljstaisijn, ja että sinä walmis olet andexi
«ndamaan; nijn täsä uffalluxesa me tai«
damme turwallisesti panna meidän wuo,
teellemme ja lewollisesti nukkua, ei peljäten
yön pimeyttä eli perkelen pahutta, sillä ko»sa Jumala on meidän kansamme, kuka
taita meitä »vastan olla? Anna meidän
unemme olla siunattu, niinkuin Jakobin«ui, kosta hän näki taiwan tikkapuun, joi,
ta myiden Enaelit ylös ja alas käwit, ia
hän siunauxen sai Imnalalda. Anna mei,
dän nukkulsamme ajatella sinun päällcs.
Meillä unesa olla tekemistä sinun kansas, ja
sinun Engelis olla wartiana leposiamme
ymbärilla. Anna meidän unehen mennä
muistolla sinun armostas jaherätä ajatuxil.

l.«



Gbrs RukHlls
l« sinun uffollisudestas. Niinkuin uni oft
kuoleman kuwa, ja meidän wuoteemmeai»
na tule olla meille muistutus meidän hau-dastamme; min anna armos, O Jumala!että me walmisna löyttäissjn, jos sinä tah-
dot tänä yönä joko kuolemM eli duomiott
kautta meitä' täcklock poiskutsua. ja että me
silloin löyttaisizn sinnft, ja sinä meisä. Sil»
loin ei kuolema eikä duomio talda meitä
wahingoitta. Kuitenain enemmin rukoi»
lemma sinua, meitä äkillisestä ,a tapatur»
maisesta kuolemasta warjelemaan, että
meillä mahdais aika olla sinua wastanot»
tamaan, ia sielumme käslisandamaan.sinH
ustollinen Luvia l mutta jos hywän lewon
ja makian unen perästä lällen annat mei«
dän herätä ja nähdä päiwan walkeucta,
ni>n anna armos, että me kijnsaat ta wir«
kut olisimme ei ainoastans kutsumisemme
töihin ,a Mirkamme toimitnziin, waan e»
rinomattain mieluiset Christillisydemme
welwollismiin, mieluiset sinua ylistämään
la kiittämään, rukoilemaan ja auxihuuta»maan, palwelemaan ja tahtos tekemään.
Lisä meisä jokaisna elämämme päiwänä u,
stoa ja rakkautta, uffallusta sinun päälles
ja nöyryttä. Lisä meisä Jumalan tundoa
ta Hengen hedelmiä, että me päiwä päi«
wäldä/ jota wanhemmiri sitä paremmixi

ia
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CttotsraittF.'
ja lumalisemmixi tulisimme. Nyt sinä
Israelin wartia ja warjelia, joka et torku
<li maka, me annamme sinun käsijs itsem»
»m, sielumme ja ruumiimme ja kaikki mitä
meillä on. Warjele meitä kaikesta paha,
sta, meidän HelummL synnistä ja satanan
kiusauxista, meidän ruumijmme sairaude,
sta jakaikesta lewottomudesta, meidän huo»
neemme tulipalosta ja warkan käsistä. War«
llele Kuningan Huone kaikesta maarasta
ja wahingosta. Tee hywin ystäwillemms
ja omaisillemme. Tee hywin wihollisil»
lemmekkin. Jos me heille olemme waäriu
tehlieet,, nijn anna meidän sitä tuta, mut»
ta jos he meille/ niin laina heilleMn wää»
rndens tundo- Anna sinun silmäs awoin
olla tämän paikkakunnan ja koko maan
ylitse. Erinomaisesti siuna totisia lapsias
ja »vilpittömiä ustowaisias/ kusa packasa
he ikän mailmasa löytywät. Kuule heidän
rukouzens meidän edestämme ja meidän
rukouxem heidän edestänsä. Mutta edellä
kaikkia anna Poikas esirukous tulla sekä
heille että meille hnwäri. Nyt meidän Iu»
malamme! koffa kaikisa saamme uffollistakansakäynustä sinun kansas pitä; nijn met»
ds» waatteitamme poisrisuisamme, myös
kaiken murlxmme tyköömme sinun pääiles
heitämme. Me panemme itsiämme lepä»

mäckt,
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slhtH Rukous
mH<in, sillck sinä walwot meidsn ylilfem.
Me nukumme turwaUisesti, sillä sen kor,
keimman warjelluxen alla me asumme. Menousemme iloisesti/ tieten smusa löytäwäm»
me yhdenkallaisen ia yhtä' armollisen lu<
malan huomenna, kuin tänä päiwänäkin.
Sinä Herra olet koko meidän lohdutuxem»
me, ja ilman sinua ei meillä yhtään apua
ole taiwasa eik<s maan paallä. Mutta
kosta stnä myös meillä olet, niin meillcl
kolls on, ja emme mist.in silloin tottele.
Ole aina meidän Jumalamme, ia anna
meidän aina lapses olla, sekä taalla ajaja
.että siellä' ijankaikkisudesa. Amen.

Dawitzin ie>2:ncn cl» wijbcs Katumus Psalmikuule minun lulouxem: ja anna minun huu,
tom tygös stulla. Älä laswojas minulda peitä

hllbasa: kallisia korwas miuun puoleni: kosta min»
sinua rukoilen, niin kuule pian minun rulvul-cni.
Gillä linnun paiwaui owat kuluneet n«lnkuin faunin;
ja minun luuni owat poldetut nijnkuin kekäle. Ni»
nun sydämeni on lyöty ja kuinxttunut niinkuin heinä:
mjn että minä mnöi unohdan minun leipäni
Minun luuni tarttumat minun lihaani, minun hn»-
kauxeilani. Minä olen niiiikui» nioivonpänsiaia kor<
we>a: minä olen nijnkuM hyypia hawitctyisa kauplm-
gcisa. Minä walwon, ja olen niinkuin yrinäiuen l!n<
dn katon päällä. lokapäiwä häwälsewät minun wi»
holliseni minua, ja jotka minu« syljcstelewät, wanno»
wat minun kanttani. Villa nttnä syön tuhkaa nijn«
tuin leipää: ja sekoitan minun juomani itkulla. Si»
Min uhkauxes ja wihas tähden; ettäs minun ylös no,

siiOMt
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sianut olet/ ja paiskannut maahan. Minun väiwani
owat kulunet nijnkum warjo: ja minä lmwetun nln»
luin ruo,>. Multasina Herra pysyt ijankaikkisesti:
ja sinun muistos sukukunnasta sukukundaan. Nouse
sijc ja armahda Zionita - sillä aika on händä armahta,
j,a a,ka on tullut. Silla sinun palweljas halsjawat st<
ta ruktttoa, ja näkisi mielellans, että hänen, kiwcns ja

lltin.' walmijl olisit. Että pakanat H.rran Nime
pcikasit; ja kaikki Kuningaar maan päällä sinun kun»
niatas. Kosta Herra rakenda lionin; nijn hän näh-
dä» kunnlalanja. Hän käändä itsens hyljältyideu ru«
founn rul»Kcn; ja ej katso heidän rukousians yl'm.
Se piti f>rji,''!tttaman lulcwaisslle sukukunnille; ia set<:nsa kuin luodan, pitir kijttälnän Herraa. Sillä hän
katsele py/cha korkeudcstausa: hcrra näke taiwaasia
maan väällä hän kuuie fanaem huokauxet; j«
firwotta kuolem, n lapset. Että he saarnaw.it yerran
N»nc Zwnisa; ja hänen kijtostans leru!alemisa,
fia kansat ynnä kokonduwat, ja waldakunnat, Herraa
pa wclcmaan- Hän nöyryttä ticsä mini!» woimani:
hän lyhendä minun päiwäni Mma sanoina minu».Inmalani, älä mnnia ota pois minun kesti ijäiani:
sinun ajastailas pysywät sugusta sukuhun, Sinä olet
muinen maan perustanut! ja taiwaat owat siuun käsi-
alas. Ne katowat, mmca sinä pysy!; n« wan<
hcncwat niinkuin watc: ne mnuttuwat nynkuin wate,kusta sinä hcitä muuttelet. Mutta sinä pnsot n>jll«
kuins olet; ja wuotcs Snun palwe»
liais lapstt pysywät; ja heidän sikiansa sinun edesäsmenestywät.

Aamu Rukous perjantaina.
5We .waiwaiset snndlsel idunset lvmgiam,

me maahan sinun etees meidän tai,
D wa^i»
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Aamu Rukous
ivallinen Isamme, tänä aamuhetkenä, ss«
sällilcllä kijtorella seka' sen armolla täyte»
wn vauvan edestä, kuin silmumme nyt nä-
kemät, että myös sen Isällisen muchen pi>
los tähden,jonga sinä meille jakaikille mei-
dän omillemme tänä yönä olettanut olet.
ja wielä senkin paljon hywän edestä, kuin
smä meille päiwät ja yöt ansaitsemattoma»
sti tehnot olet tähän aikaan asti. Mutta
itse päiwä, johon me nyt eläneet olemma,
muistulta meille yhtä suuremba hywä työ»
ta, itse perustusta ja lähdettä kaikkeen ar-moos meitä kohtaan. Tämä on se päiwäi
wi-kosa, jokia lesus meidän Wapahtajam»
me ja aumazi tekiämme on mailmcm luna«
stannt kalkeralla kärsimisellaus ja hänen
pyhän werens wuodatt«>>mise!la rillin pääl-
lä meidän ja koko wailman syxdein edestä!
O lesn! tuinga mahdaisimme tänä päiwä»
„ä olla sitä armoa mielem johdattamata,
jota ci ynkan Christitty ihminei: saa yhtän
päiwä eli hetkiä unohta, ia anda ajatnxi'
stans poislangeta, O mikä autuas päiwä!
se paras päiwä mailman alusia aina sen
loppnun asti. Ilman tämän päiwan tule-
wata olis meidän täytynyt syndymä päi»
wamme kirota. Silloin kaikki elämämme
päiwät olisit onnettomat olleet, ja kuolin
paiwämme erinomaisesti hirmuinen ja kau<

hm.
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perj.wraina.
hia. Mutta tätä päiwää me mahdamme
kiitofclla muijaa se» armon tähdeu, kuu:
me «oka päiwä lumalalda naulitsem sekä
hengen että sielun puolesta, muistaa sen
lohduturcu tcihden, kui" me ioka päiwä
löydämme lesuxen weresä ja esirukouxesa,
muistaa myös senwakuutuxeu tähde», kuin
meille kuolin paiwänämme olla taita ijan»
kalkkisesta elämästä ja autudesta. O elkö
meidän tänä aamuhetkenä pidais iloita sen
autaden ylitse, kui» tän<i wijko» p.iimäna
on kaikille kansoille tapahtunut. Mutta
niin iloa täynnäns, kuin tämä päiwä meil-
le on, niin raffas,niin waiwawa ia kau»
histawa on ie ollut sinulle, O lesu! O
kuinga Jumala siliä päiwänä on tehnyt
meidän etumme paremmaxi, kuin oman
poikansa edun, ehkä me ollmme syndiset, ia
häil se armosta rikkain Wapahtaiu sitä wa,
stan puhdas ja pyhä. Meille oiu ollut rau»
hallinen yö ja hywä lepo meidän wirwo-
tuxexemme Mutta O lesu! mingä kal-
lalnen yö oli sinulla edellä tämän perian,
tain? Tämä se yö oli, iota ennen illalla st»
nä kuoleman kansa sodit, sinun sieluö oli
muchelsans ja sinun hikes niinkuill weren
pisarat maahan »vuosit, että me siitä kau«
histuzesta ja loppumattomasta waiwasta ve«
lastettaisijll,jhla meidän muutoin olis tiy.
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Aamu Rukous
tlMvt helwetisa karsii. Se oli ehtona edel-
lä tämän vöu, jona sinä luoarelda pe»
tettin, fangittin, Ndottin, pois riepotettiu
nijnkuin pahointekiä, että me, ne otkiat
pahoinlekiät warazl pääsisimme, synnin st,
teistä kn-wotettaisijn ia ennne ikän mahdais
niinkuin teuras lambat helwesti!!'. poisrie,
potetuixi tulla. Tänä yönä, iona me nijn
turwatiuina Jumalan wamon alia nukku<
neet olemma, läydyi sinun seisoa, niinkniu
pahontekiä, anoa wasten suulas lyölää
nijnkuiu pilkkcna, anda päälles walhetelda:sillnillcs syljettää, otta wastan korwapuu-

ja kuulla kaikkein riettahimbia hä<
wälstns sanoja, meidän wapahlamisexem-
me kaikkein perkclitten a!inomaisesta,walwa«
misesta, pljnamisesta la häwäistyidstä. Tä«
män päiwän aamuhetki, jona me lewosa ja
rauhasa olemme saaneet Jumalan kansa
puhua, oli juuri se, jona sinä, O lesu,
warhan aamulla wietin Kaiphaxeu tyköä
raadihuoneseen, ylönannettin pakanainka»
sun, täydyit kärsiä nijn monda kipua,
kuulla nijn monda häwäistnstä ja wihdomsangen tuffallisesti ja häpiällisesti kuolla.
Ia kaiken lämänalla olit sinä alallas,
ystäwaUinen «a kärsiwäinen, niinkuin ka»rnsa joka ei suman- awaja. Mutta ah
kuinga wchä asia/kuinga pieni kärsimys

ia
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perjantaina.
ja wahin wastahakoisulrs taita meit? wai»
waisia syndisiä kowin tilkutta ia kärsimät-
tömixi saarta, ikän kuin ennue
kärsimistä ansainneet olis. O lesu! kir-
joita tämä sinun knwas nijn fywälll la elä»
wäsii sydämmihimme, ettemme milloiigan
sitä unohduis,waan että sinä aina meidän
silmäimmc edesä olisit, sekä niinkuin mei«
dän waoaktajamme, joka meille ijankaik-
kisen elämän ja autuden ansainnut on, et,
tä myös niinkuin meidän esikuwamme,
jonga astella meidän pitä noudattaman
ja ei arwaman sitä kärsim;scz'i, joka meitä
joka päiwä kohdata taita, eikä cmda sildcl
itsiämme häilittää eli sitä Jumalan rauha
kukilla, kuin si)dämmis'mme löytymän pi<
tä, ivaan että me itsemme,totutatslm me/
kärsiwämsesti kärsimään, tytywäisinä py<
symään ja siweyttä osottaaman kosta me
totudesa wäaryttäkärsimme. Olkoon sinuiie
O lesu! kijtos ylistns ia kunnia ajasa ja i«
jankaikkisudcsa, meidän ja kaikkein suista,
kaiken sen edessä, kuins tänä wilkon yönä
ja päiwänä kärsinyt ja ulosseisonut olet!
Ole kijtetty kuolemas edestä! Klttctto sen,
gin tähden, että sinä sen meille sanasas il»
mottanut olet! Ole sodämmellnesti Oiuet»
ty myös seutähden, että sinä tänä päiwä»
nä meille tätä Henges kautta muistutat.

D ; Suuri
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Aämn Rl,k'olts
Suuri kiitos sen meidän sydämmihnmne
lahotetun uffon edestä, ettemme »uuusta
ticda eli tietä tahdo autuderemme, ei muu!»
la itsiamme lohdutta eli muuhun u>kalda,
kuin ainoastans Jumalan wapaseel. ja an,
saitsemattomaan armoon, joka sinun kai«
lijn kuolemas ja sowmdos kautta ansaittu
on. O tämän kärsimises tähden anna ta,
mä perjantai meille olla yzi rauhan päiwä.
Sinä olet meidän hywäsä rauhasa anda»
nut tänä yönä nukkua. Anna myös mei»
dan tänä paiwänä maistaa ja nautita st«
Tiun rauhaas meidän fydammisamme ja
laste meitä wihdoin Simeonin kansa me-
nemään sijhen.ijankaikkiseen rauhaan ja
rauhan maioihin taiwaafa. Olkoon sinulle
O lesu! kijtos sen meille suodun kalliin
maan rauhan edestä! Lahjoita se meille e-
deskinpäin, ja rakkaasta Isamme maasta
sota ja kapina poispoista. Anna meidän
Kuuingaaliemme Hänen päiwinänsä rau«
ha, ja yli pitkällinen onnellinen ja rauhal-
linen hallitus. Anna Kuningaan Huone
kukoistaa rauhafa ja hywisä paiwisa. An-
na Kirkolles rauha, ettei se sinun ja lu>
malisuden wihollisilda tulis wainoturi, ei-
kä exytetyri wäärild.i lahgoilda ja lieha»
koitstoilba, määrän opin jawillityxenkauft
ta. Anna meille ttllinäinen rauha, ettem-

me
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perjantaina.
me itse, jotaan rijta ja tora matkan saata,
waan »iin paljo kuin mahdollinen on,pi>
dämme rauhan kaikkein ihmisten kansa, ja
el.unme nijlckuin Chrinitcmn sopi yrimieli-
siidesa'/rakkaudesa ja sowwnosa, ettei yri»
kään kiukkuinen sana mahda meitä wihaätt
ja wainoon sylyttä. Edellä kaikkia anna
meiUe oman tunnon «rauha, ettemme mi«
tään tee eli eteemme ota, ioka onnlle tun<
nollemme painoxi, lewottomudezi ja wai,
wari tulis. Chriituxen rauha, jonga hän
kuolemallans ostanut ja jo ennen kuolema»
tanssineille luwannut on asukaan meidän
sndämmisämme ia ajatuMmme, saman
Wapahtaiamme lesuxen yhtendesä. O Iu«
mala! tee itse meitä täysitotisesti hnrssoifi
sekä sisällisesti että ulkonaisesti: tee meitä ai-
na enämmin ja enämmin lumalisiri. Tee
myös meidän rukouzemme nijn ustollisen,
ustomme niin toimeliisen ja toimellijudem'
me elämäsamme nijn waikuttawaisexi,ettH
Inmala sen kailtta kunnioitetaan,
Weren woima meisä ilmoitetaan ja ettei
Pyhä Hengi ikän meildä mnrhellisez'i teh»
dyxi eli lahimmäinell pahennetun. tule.
Kuule ja tee tämä Isä Jumala.'Poikastähden, lesn! knolemas tähden ja Pyhcl
Hengi! ustollisudes tähden! Amen.

Isä meidän jokaolet tcuwaisa, Pyhitet.
D 4 ty
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Aamu Rukous
ty olkon sinun Nimes, Lähestulkon sinun
waldakundas, Tapahtukon sinun tahtos
nijn maasa kuin taiwaisa, Anna meille tä«
näpän meidän jokapäiwäinen leipäin, Ia
anna meille meidän syndimme andexi, nijn-
kuin mekin anden annamme meidän wcl-
wollistem,laal>) johdata meitäkiusauz-een.Wnsahin Jumala! smun sanastas me tie-
dämme ettei Jumalan lapsct taida kiusauxi»
sta wapaat o!!a;sentähden emme myös tah,
do rukoilla, että nijstä kokoncms säästettää.
Z)ldäkyllä myös hawaicsemme, että perkele,
mailma ja oma liha kiusa meitä joka päiwä,
ja.et'tä alinomainen sota on hengen ja lihan

S'.'s rukoilemme si>um, wahwijta
l'.:eilä urhollisesti sotimaan, auta, koffa me
kiusataan,ettemme kiusauxesa langeis, woi-
tctais ja makamaan jais. Nijn kauwan
kuin sinä autat, ja me sinun woimas kaut-
ta sodimme, nijn ei ole meillä hätää. Mut«
ta älä sinä itse johdata meitä kiusauxeen:
«lä wedä armoas ja kättäs pois meildä, ä»
!ä jätä meitä nojamaan itseemme kiusausjamme. Rukoile meidän edestämme O Ie»su! kosta sacan pyytä meitä seuloarensa nijn-
kuin nisuia ettei »neidän uskomme puuttua
mahdais. O ehdi, sinä lohduttaen Hengi!
meidän heikkoudelle» me auzi, koffa me ah,
diilemau. O Jumala! meidän pakotur»

wamme!
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perjantaina.
wamme.' sila' osota itsias hirmuisexi meitä
kohtan pahana päiwanä. Ia jos tarpellisefi
näkisit, kaswos peittä meiltä, ikän kuin,
sinä Herra! meidän ylönandanut ia unoh«
tanut olisit, O', niin ala anna sen kowin
kauwan päälle seisoa, eii ylön rastan olla,
kosta sinä olet ustollinen,joka et ketään sal-
li kiusatta ylitse woiman,waan teet kiusa,
uxesta lopun, että me sen woimme kanda,e-
rinomaisesti kuoleman hetkenä jona emme
muuta taida odotta,waan että satan lopuxi
kokee kaikki kuin mahdollinen on. O lesu!
joka itse olet kowin kiusattu, ettäs nijta kiu-
sattawia autta taidaistt, älä ole kaukana
meistä! Auta meitä silloin kilwottelemaan hy>
wän kilwotuxen, pitämään uston ja hywän
oman tunnon! Päästä meit, pahasia, sillä
sinun on waldakunda ja woima la kunnia
ijankaikkisesti. Zlmeu.

Ehto-Rukous perjantaina.
armosta rikas Jumala I mkollinen Isä!
me sydämmemme pohjasta ylistämine,

kiitämme jakunnioitamme sllula, ettäs myös
tämän päiwän loppuun asti olet meidän lu->
malamme meidän auttajamme ja meid e«
deswaftajamme ollut. Ntnckuin me sinun
hywydeskautta täh.w päiwäan elimme,niin
nwös sinun edeskatsomiscs kautw olemma
tämän päiwän Yli eläneet eltel miMn pana

D 5 vle
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Ehto Rllkölt»
ole meille tapahtunut sielun eli ruumin vuo»
lesta,waan sitä wastan olemme paljo hywää
saaneet sinun siunaurestas. O kuinga suu»
ret sinun tekoskohtaamme owat, kuinga mo-
net sinun hywät työs! Erinomattain taas
tänä päiwänä mielemme johdatamme siinm
kaikkein suurindä hnwä tystäs, Olesu! si>
nun kuolematas /a kärsimistäs, jotka, ehkä
ne sangen hirmnttawat ja peljättäwät olit,
sinä kuitengin niin mieluisesti ia karsiwälli»
sesii yhtenä perjantaina meidän syndeimme
tähden ja meidän pelastunemme ulosseiso-
nut olet. Tämä sinulle katkera perjantai on
kaikki meidän väiwämme meille rauhan päi'
lviri tehnyt. O kuinga hywä, kuinga lewol»
llnen, kuinga siunattu perjantai on tänä päi»
lvönä meillä ollut. Ia tähän tule meidän
kijttä sinun kärsimises ia kuolos perjantaita,
jona Jumalan wiha sowitcttu ja täysi syn,
deimme edestä tehty on. Olkon tämä per,
Mnwi siunattu kaikkein päiwäin lugusa, 10,
ka on tehnyt kaikki päiwät armon ajaxi ja
autuden päiwixi. O anna meille niin kijtol,
Mtsydämmet, ettemme yhtenäkän päiwänä
unohda, kuinga yzi perjantai on sinulle hir.
muinen ollut «a mitä se sinulle sinä päiwänä
niaxanut on että lunastaa meidän sielujame.
Anna meidän erinomattain joka perjantai?
uudista sinun pijntis ja kuojemas muistoa

Mtt'
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perjantaina.
n«idan ajatnMmme, että meidän rakkau-
demme sinua kohtan sen kautta sytytettäisiin
ja lisätäisijn. Zlnna, että nijnknin sinä kuo,
lit rakkaudesta meitä kohtan, me myös,rcn>
kaudesta sinun tygös, kuolisimme itsellem-
me, kuolisimme mailmalle, kuolisimme syn»
nille ja nijn mnodoin eläisimme nzinäns si-
nulle, joka kuolit edestämme, waeltain sinun
edesäs uudesa m sinulle otollisesa elämäsä.
Merukoilemme sinua sangen nöyrästi,saman
sinun pijnas ia kuolemas tähden, että sinäarmosa meille andezi annaisit kaikki synnit,
jotkame tänäkin paiwänä sinua wastan teh-
neet olemma. Älä anna näiden syndein seu-
rata meitä wuoteseennne sieluamme ahdista-
maan ia lepoamme estämään, waan hauta
ne kaikki ijankaikkiseen uniwtnxeen. Sen le-pos tähden, jongasinä O lesul sait hauda»sa yöllä, yhden niin hirmmsen päiwän ja u-
losseisotun päiwän kuorman ja helteheN jal,
ken; nijn anna meidän jälken tämän päiwän
tvalwan myös löytä suloinen lepo wuotec-samme, että me myös sen edestä sinua huo»
mennä kijttä jasinun Nimelles ylistystä wei-
sata taidaisimme. Nyt on ehto joutunut ?a
pimeys päällemme lanqe. Me olemme ai-
wan heikot päiwälläkin meitä auttamaan
kosta kuitengin silmiämme ja ymmärrystäm-
me kävttä taidamme. Paljoa wshemmin

B 6 me
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Ehtc> Rukous
me siis yöllä nsiamme warjella taidamme,
kosta pimeys sowaise meidän silmämme ja
uni estä ymmärrystämme, Warjele sijs sinä,
O Jumala! meitä kaikesta pahasta! Warje,
le niiden käsistä', jotka meitä wihawat, ja
mM kaikilda nijldä, jotka kawaludella eli
wäkimallalla meitä jollaan muotoa wahin-
goitta taittamat! Warjele koko huoneemme
la kaikki, kuin sinä meille andanut olet!
Warjele meidän hengemme ja ruumiimme,
meidän mielemme ja ajatuMUne. Mutta
edellä kaikkia warjele meidän kallisti ostettu
jakuolemalow sielumme, ettemme langiais
fyndiin, satanan kiusauM,,lewo!tomijn a»
jaturjjn, a!)distuj'eel» za epäilnxeen. Jota e»
uämmin se ulkonainen ja luonnollinen wal»
keus pakene meildä, anna sitä kirkkaimmastiarmos walo siiäilisesti loistaa meidän sielni-samme. Älä anna uffo>l kyntilän meisä sam»
mua, waan wahwistua jasyttyä, että meidän
walkeudemme/okapäiwätästäedeswalistuis
ihmisten edesä hywi'ä töisä ja nukdettomäsa
elamäsä,ja me paistaisimme niinkuin kyntti'
lät tämän mailman wijmmeisesä pimeydesä
yhden pahan elkisen ja nurian sukukunnan
kestcllä. Wedä O Jumala! meidän mirlem»
me ?a sydämmemmepuolees ja käännä sinun
wieles ia snd 'mmes.metdän tnyön!me.Kijn»
ntttl meitä sinunkätehes, ja taluta meitä neu,

ivdUas,
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perjantaina.
wollas, ettemme enämbi ezvis sinusta. Jos
tänäpäiwänä sinusta jollanmuotoa harhail,
leet olemma, nijn anna autuazi tekemä ar,
mos wielä knritta meitä kaiken jumalatto»
man menon hyljämään,jamailmalliset hi-
mot, ja täsä mailmasa siwiästi, hurstasti ja
Jumalisesti elämään ja odottamaan Juma-
lan meidän Wapahtajamme tulemista ja iha»
nata ilmestyzen päiwää. O Jumala emme
tiedä, kosta meidän Herramme tule meildä
tiliä maalimaan. Hän taita tulia niin hy-
win yöllä kuin päiwallä ja niln pian tänä
yönä knin toisenakin. Sentähden älä anna
meidän heittää itstamme lewolle, ennen kuin
me olemme saaneet syndimme andezi rukoil»
luzi ja itstamme walmistetuizi wijmmeiseen
lugnn lastuun, että los ylkännne rulis pnoli
yönä, meidän ustomme lamppu silloin löyt«
täisiin palawazi, me ilolla saisimme mennä
ylkäämme wastaan,ja sisälle käudä hänen
kansans siihen ijankaikkileen morsian huone»
Leen, ja nijhin ihanijn asuin sioin Jumalan
oikialla kädellä. O Jumala sytytä meihin si»
säi'inen ha!u sen ijankaikkisen elämän pe,
rään ettei tämän elämän suloisuus eli wihel»
jäisyys, m ötä eli mastoin käyminen meisH
tätä halua wähennäis, waan aina kaikisa
ehkä kuinga kawis, muistaisimme, et-
temme mnolMisesti ole luodut tMN/ waan

D 7 Yhteen
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86 Ehte» Rukous perjantaina.
yhteen iankaikkiseen elämään: että tämän
elämän ihanaisnus kato nijnkuinsawu ja on
ainoastans yzi silmän räpäys iiankaikkisu»
deusuhteenpa ettei tämän nykyisen ajanwai-
wat ole sen kunnian werta, kuin meille il-
moitetaan. Nyt Herra meidän Jumalammesinun edasäs on kaikki meidän halumme ja
meidän huokauxemme ei ole sinulda salatut.
Me rukoilemma sinua ei ainoastans itfeede»
ftämme,waan myös mmdeu edestä,Kunin»
gaau jakaiken Esiwallan, tämän kaupungin
ja maan, meidän sukul.: isiemme jaystäwäim»
me ia kaikkein ulkomaisten Jumalan lasten
edestä. Anna heidän olla sinun armos ja
wartios ala suljeut. Wihollistemme ja kaik,
kein jumalattomain edestä me myös rukoi»
lemme. O Jumala armahda heidän pääl»
lens,anna heille se hyödyllisin ja tarpellisin,
kuin toiwotetta taitan, nimittäin totinen
kändymys ia sinun armos. Sinun armos
tänä nönä auttakoon kaikkia wihel!aisiä,lol>'
duttakoon kaikkia sairaita, ymbäri piirittä-
köön kaikkia kilolin wuotees makawia,jaapF
mahda sinuas kaikkein ihmisten päälle.Kmt-
le meitä, Armollinen Jumala .'sinun armos
ja laupiudeH tähden. Amen!

Dawidin izomes eli Kuudes Katumus'Psalmi,
minä huuda»» sinua, Herra. Herra k»u-

le minun ancni: waarinottaklin sinun korwas mi-
«n rulsusteni aMss. Jos l>n« Herra lvunat syndia:
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Aättiu Rukonuo s.alw?antaitt<l.
Herra kuka siis pysy? Sillä sinun tykönäs on andexi
andamus; että sinua peljäta>sin. Minä odotan Her<
raa: minun sieluni odotla, ja minä toiroon hänen sa»nansa päälle. Minun sieluni wartioitse Herraa, huo-men wartiasia toiseen huomen wartiaan asti. Israeltoiwolan Herran päälle- silla Herralla on armo, jarunsas lunastus hänelle. Ia hän lunasta Israelin kai»
kisia synneistänsä,

Aamu-Rukous Lamvantama»
Aerra meidän Jumalamme! kuinga suuri

on sinun hywydes,jonga sinä nyt taas
meille o«ottanut olet. Sinä etainoastans ole
meiUe elämää ja hengiä lahjottanut, waan
sinä olet sen myös »varjellut ja nyt tkan kuin
uudestans taas meille annat. Sinä okt
taas saattanut mettä pimeydestä wasseuteen
ja andanut elää tämän wiikon wijmmeiseen
päiwään asti, että me tänä
taidamme kijtorella tulla kaswois eteen ja t»
lolla sinua ylistää. Sinä olet usiammalla
tawalla osottanut meille enä hymyttä, kuin
monelle muulle, ei että me siihen enämmän
mahdolliset olimma, waan sentähden, ettcisinä meille niin armollinen olet ja nijnmuo»
doin rakkauden ohjain kautta tahdot sytm'm,
miämme likemmän sinua wetä. Syystä
mahdamme itseldänime kysellä, mistä kaikki
tämä armo tulla mahta, ja mikä se on, joka
taiwutta sinua enämmän hymyttä meille 0-
sottamaan/ kuin monelle tuhannelle muille,

jotka
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jotka taitawat olla paremmat meitä, ja joi»
den tykönä sinä enä rehellisyttä löydät, kuin
meidän tykönämme; mutta emme siihen muu»
ta perusturexi löytä taida, kuin ainoastans-
sinun laupiudes pohjattomasa meresä, josa
Christus ikan kuin sydän on. Tästä lähte»
estä, nimittäin lesuzen armosta ia lesuren
tähden, tiedämme kaikkinaiset armon wirrat
tygömme iuoxewan. Ia ussalluzesa ainoa»
stans tähän lesuren armohon, rohkenemma
me myös nyt uutta armoa rukoilla. O Iu»
mala! älä anna meidän sitä rukoilla sinulda,
joka meille ei muun' kuin wahingori tulla
taita. Ia M ymmärtämättömydestä sen-
kaUaista rnkoilisimme, niln kiellä en»
nemmin kuin että sinä meille sen annaisit.
Älä sitä anna meidän saada, jonga si»
nä näet >ueidän käyttämämme, ei muuri
kuin muiden sortamisen. Mutta että wä«
kutetut olisimme, ettemme mitään tahtoas
lvastan rukoile;nijn anomme sinulda sisälli-
sesti ja sydämmellisesti ainoastans sitä, jota
epailemättömästi tiedämme sinun tahtoman
kaikille sydämmestärukoilemille anda, la jon«
ga wahwast ymmärrämme meille ijankaikki»
sexi ia parahaxi tuleman, ja
meille wältämättömästi tarpellisen ylewan.
Me rukoilemme sinua nöyrästi, lahjota ja
anna meille sinun Pyhä Henges/ jota sinäitse
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itse olet meidän rukoilla käffenyt, ia jonga,
sinä O lesu! oletwakuttanut, sinun taiwal,
lnen Isäs meille mielilisemmasti andawan,
kuin »okumuu Isä tahto leipää anda hänel-
dä sitä anomalle lapsellensa. Sinä olet sa,
nonut: jos te, jotka pahat oletta, taidatte
hywiä lahjoja anda teidän lapsillennä,pal,
joa enämmin tiedän taiwallinenIsänne an«
da Pyhän Hengen sitä anowaisille. Tämän
sinun armollisen lupauxes päälle rukoilem»
me nyt, ja emme laffe sinua, ennen kuin si>
nä kuulet meitä. O Jumala! anna meille
Pyhä Henges. Sinä tiedät ettemme paitsi
hänen awutansa ia waikutustansa olla tai<
da, ei mitan hywä ilman hänetä tehdä, ei
Jumalala eikä Christusta Hcr«
razl kutsua, waan kaiMPyhänHengen kaut-
ta. Ia joilla ei ole Christuxen Hengeä, ei.he
myöskän ole Christuzen omat; mutta kaikki/
jotka Jumalan Hengeldä waikutctan,ne o,
wat Jumalan lapset. O anna sijs ja älcl
kiellä melldä tätä Pyhää Hengeä: Tämä ar>
mon Hengi, jongapita meitä sinun armostos
wakuttaman:Tämä rukouren Hengi, jonga
piti opettama!, ja auttaman meitä rukoile»
maan jarukoilee edestämme sanomattomilla
huokaurilla: Tämä uffon Hengi, joka wai<
kulta, wahwijia ,a vlöspitä meitä totisesi» us«
kosas:T<imä rakkauden Hengi, joka sydäm»

mi,
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«nisämme todista sinun rakkaudestas meitä
kohtan, ia waikutta meidän sydämmisämme
totisen rakkauden seka sinun että lähimmät,scmme wgö: T'mi kurittamaHengl, joka
plitse woitta meitä harhailuxistamme jael-
len outa meitä oikiallc tielle. O anna meil»
lePyhäHengi johdattajan ja muistuttajani,
joka taita opetta meille kaiken lotuden soh-
vatta ia pyhittä meitä totudesa,muistutta
meille kaikki kuin lesus opettanut la puhu»
nut on,puhdistaa meitä' kaikesta sntä hänel,
dä lihallisesta )a turha,
sia, joka wielcl meisä kiinni rippu, nuhdella
meitä, kolta wä irsUä nella olemma, ja ta>
lutta mettä ijankaikkiselle tielle. Herra ope,
ta minua tekemään sinun suostos lälkeen,stl»
lä sinä olet minun Jumalani! sinun hywii
Henges wieköön minua tasaista tietä, Anna
meillePyhä Hengi huomen -lahjan, Juhla»
lahjan, pantizi iawakuturexi,että siuä olet
meitä kihlannut itselles armöfa ja laupiude»
sa. Anna meille Pyhä Hengi, loka meidän
hengemme kansa todlsta taita, että me olem»
me Jumalan lapset. Jumalan perilliset ja
lesuren kansa perilliset. Anna Pyhä Hen<
gi meille, jokameisä waikutta taita ne totiset
la oikiat Hengen hedelmät, rakkauden,ilon,
pitkämielisyden, laupiuden, hywyden, uffon,
siweyden,raittiuden. O Jumala warjele ar«

molli,
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mollisesti meitä sitä PyhääHengeä häwäise-mästä,murhellisexi jaattamasta ja wihstta»
masta, jokaainoastans meitä elämasä ja kuo»"lemasa lohdutta taita. Lisaa joka päiwä ar-mos ja Henges lahja ja waikutus meidän
sieluisamme, että me jota kamvemmin sitä
paremmin hengellisesti micldyneixi tulisim»me, Hengen uudesa menosa waellaisimme,
emme encimbi lihan jälken eläis, waan hem
gesä kaiken jumalattoman menon ja maal,
liset himot hyljätslmme ja tasa mailmasa si«
wiästi, hurjasti ia Jumalisesti eläisimme.
Katso, meidän Jumalamme! kaikkia tätä
me tarwitsemme, mutta emme wähindäkään
liäistä taida omin woimin matkan laatta,
waan kaiken tämän sinun Henges,se mi ja
totinen Hengi, se hywä ja Pyhä Hengi mei«
sä waikutta, sen tähden wdämmen pobiasta
rukoilemme sinua, älä kieliä meildä tätä lah-
ja. Lahiota tämä Pyhä Hengi ei ainoastans
meille, waan kaikille hänoä sinulda a>wwai»
sille. Taidon ia Herran pelwon Hengi le»
wätköön Kuninaaamme ylitftia ohjatkoon
kaikki hauen tiensä ja edesottamisensc», sinun
kttlnnafcs, kirkkos eduzi samaamme para,
haxi. Armon ja rukouzen Hengi lewatköön
kaikkeinKuningaallisten personain ylitse heil«
le lohdutuz-ezi, woimafi la siunauz-exi. ItsePyhä Henges hallitkoon sinun kirkkos ia e,

! itäköön
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stäköön kaikki erhettywäiset Henget, anti'
christuz'cn hengen) joka on mailmaan tullut
slnun "kirkkoas närällä opillansa eMta-
maän. Sinun Pyh.) Henges rlöspitäköön
ja siunatkoon kaikkia totisia ia uzkollisia E-

.vangeliumin palwelioita,että heidän työnsä'
sinun henges kautta menestyis, uffowaisien
wahwistuxeri ja jumalattomain käändymi-
sezi. Sinun PnhäHei.ges walai!?oon tyh,
mät,ylösherältäköön suruttomat, käändä»
köön lihalliset, wahwistakoon ustowaiset,
lohduttakoon kiusatut ja wirwottakoonwai»
watut sillä, että heidän ahdistuzensa pitä
loppuman, mutta Jumalan annon loppu,
mattoman oleman, niinkuin täma wnk-
ko ynnä täinän polvan kansa loppubunsa
ennättä,l!i!n ole sinä meidän Ilimalamme
ja auttajamme tämän wijkon wNlnmeifnä
päiwänä, niinkuin ensimmäisnäkin olit. Än»
na meidän uffosa wahwana pysyä, ei ainoa»
stans wijkon, waan myös elämän loppuun
asti, että me silloin uffomms. lopun sseluim-
me autuden käsnäisimme. O Isa'! O Poika!

'i? Pohä Henqi! armahda meidän paällem,
me meidänwijmmeisellä hetkellämme. Laina
meille armollinen ja Clmstillinen ero tästäsurun laxosta sinmniankaikkisun majois,ku«
sa tahdomme sinnUe Isä, Poika, ia Pyhä
Hengi sydämmeliä, suulla ja kielellä weisata:

Pyhä!
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Pyhä! Pyhä! Pyhä! meidän HerrammeI:l<
mala Zcbaoth. Hänelle nyt ja joka hetki
kunnia olkoon.

Isa meidän joka :c. Mutta päästä meitä
pahasta. OZarjele meitä smmin vahasta, to»
ka pahin paha ja si) kaikkeen pahaan on.le-suren tähden armahda meiräranqaistnren
pahasia. Koetuzen ia kilwotuxen pahasa,
sairaudesa, hadäsä >a muusa ahoistuxesa y>
löspidä meitä. Kiusauren pahana hetkenä
wahwista meitä. Ia wihdoin pelasta meitä
autuallisen kuoleman kautta kaikesta pahasta
ja aura meitä taiwalliseen waldakundaas,
jost» ei mikään paha meitä enä kohtawa ole.
Ia sentähdeu ko!?a wiimmeinen paha, se
wiimmeinen wihollinen kuolema tule, niin
auta O Jumala! sekin paha ylitse woitta»
maan. Sitten emme enämbi pahasta tiedä,
waan meidän silmistämme kaikki kyynneleet
pois pyhitään, meidän sielumme owat Iu»
malan kädesa, josa ei kuoleman waiwa l.ihe»
sty heitä,waan meidän ruumijmme lepäsan,
gen suloisesti; sillcknijn on kirjoitettu: autuat
owat ne kuolleet jotka Herrasa kuolemat, ja
Hengi scmo- Heidän pita lepäman heidän
töistänsä, janiin muodoin silloin kaikestapa»
hasta pelastetut olemma. Kuule meidän ru,
kouxemme, O Jumala! sillä sinun on
wal'oaeullda zq woima ja kunnia. Si<ns
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nä mahdat sen tehdä, sillä sinun on walda»
kunda, <a tämä sinun waldakundas ulosle-
wittämisexi sopi. Sinä yxin taidat tämän
tehdä'; silla sinun on woima, mutta me olem»
nu? »voimattomat. Sinä tahdot sen tehdä,
silla' sinun on kunnia. Kosta meidän rukou»
xemme kunltuzi tule,nijn kunnia ei ole mei»
dän, mutta sinun. Ellet sinä tätä tehdä tah-
tone meidän tähtemme, eli meidänrukourenl»
me tähden; niin tee se kuiteugiu itse tähtes,
sinun Nimes ia knninas tähde!»; sillä mitä
me rukoilemme, se kostee sinun Nimehes,si«
nun waldakundaas, sinuu tahtoos ia että
meidän rukouxemme kuullaan, se kostee si-
nun kunnwhas. O kuule siis meitä,, «nm
tahdomme sinua ylistä täällä aiallisesti ja
siellä iankaikkisesti. Amen! O Herral sa-
no sinämyös taiwaisa tähän meidän rukou»
fehemme amen, la laina myös meille armos
täällä amen sanoinaan sillä sydämmen ustal»
lmella, että se totisesti tapahtu mitä me ru>
koilleet olemme. Sinä olet itse sanonut! a»
men,amen,mitä ikänäns lennotta Isäldäminun Nimeent, niin hän nnda teille. Nyt
emme ole rukoilleet omaan nimehemme, sillä
me tunnustamme, ettemme mitään hywäole
ansainneet,eikä meille ole itse tähtemme mi'
tään hywää toiwottawana; wacm me olem«
me rukoilleet lesuren Nimeheu, hauen täh.

ttnsä,
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tensä, hänen sowindoonsa ja esirnkoureensa
turwaten, joka itse on amen, se ustollinento»
distaja, häneen, josakaikkilumalan lupauret
nijn za amen owat. Siis anna kaikki ruko»
uremme hänesä nijn ja amen olla. Amen!
tötisejU, totisesti, nain tapahtukoon.

Ehto Rukous Lauwantalna.
s"> iankaikkinen muuttnmatoin Jumalaa

sinä pysyt niinkuin sinä olet ja sinun
päiwäs ei lopu, ei ne wehene eikä lisänny.
Mutta meidän wiheljaisten ja kuolewaiste-»
ihmisten täyty aina waihetella yhden päi»
wän, yhden wijkon, yhden wuoden toisen
perästä. Meidän päiwämme kyllä nijn muo»
doin lisändywät, että me yhden eletyn pii»
wän toisen jälken ikäämme lastia saamme.
Mutta sitä myöden kuin neeuändywät,nijn
ne myös wähenewät; silla'täila muotoa ai<
na tulewa elämän päiwä toisen jälken meil«
dä wäheneeNyt taas olemme eiainoastans
yhden elämämme päiwän lopettaneet, waan
ynnä on myös yri kokonainen waelluxen
wijkkomailmasa meildä loppunut. O Herral
opeta meitänijn paiwiämme laffemaan,etta
me sydämmisckmmewiisaixi tulisimme ja huo»
maitsistmme,kuinqa meidän aikamme juoxe
»ninkuin mi«a,sihen asti että se ijankaikki'
suden pohjattomaan merehen putoa» Opcta

meitK

95



Ehro Ankeus.
meitck tänä wijmmeisna ftctkena' päiwastck ja
wiimmeisna päiwänä wilkosta muistamaan
ni,ta wiimmeisiä wältämättömasti evelä sei-,
sowia, nimittäin kuolemata, ylösnousemista,'
duonuota, taiwasta ja helwettiä Opeta nni«
tcl nim hellittämättömasti ajattelemaan mei»
d »kuolcmaramme,'että me s>' llsiamme
malmistamme ja, kostas meitä kaima tahdot,
"läldä eriämään mieluiset olemme. Opeta

tä me ioka paiwasl»un woi,
nialla synnistä ylösnousemme ja uuoesa el s-
mclsä sinunedesäs mäellämme. Opeta meitH
wijmmeiscn duomion ja tilin te.qon muistoja
joka päiwä duonntsemaan meirämme,ettem'
me mailman kansa duomitns, ja nija ka<
mahtamaan meitä sekä »ulkislsta että salmsi»
sta synneistä, ettemme stna päimänä häpiääil
tnlis, kosta kaikki ilmei tuleman pttä Opeta
meitä taiwaan muistolla
kaikkia mieldam ja halujamme sinne kaändä'»
maan, ia sila ikawöitsemään, ettemme mail»
malda sisälle otetals,iosa ei kuitenganmeila'
pyPwaistä kaupungia ole. Opeta myös
meitä helwettiä niin ajattelemaa!!, ettemme
ikänäns tieten tekis sitä, joka meitä tähän
tvaiwan siaan saattais,waan paljoa enäm»
min että helwetin pelko meitä synnistä estäis
jataiwahan halulumalanpelkoon kehota<s.

Nyt
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'Nyt Herra! me yhden wiikon sinun annos
, kautta lopettaneet olemma,ja nijn muodoin
meillä koko wijkon tlli tänä ehtonhetkenä
iaffettawana on. Mutta varoi en, että me
heitämme itsiämme tomuhun sinun jalkais
juureen ia kukin tunnustamme mettämme
welwoUistzi palwelioiri, lotka sinulle seka si-
sälle tulon että ulosannon suhteen knmme,
nen tuhatta ieiwistä welka olemme. Eikö si>
lmnstkä hengelliset että ajalliset hywä työs,
joitame tänä päiwänäja tänä lvijkkona nau-
linneet olemme nouseknmmeneen tuhanteen,
to>?a joka silmän rävsys on W hnwa teko,
joka usiambia hywiä töitä meille myötäns
tuopi? Eikö meidän tänä wijkona harjoite»
tnt fyndimme myös mahda nostakymmeneen
luhanteeen,koffa ne owat usiammat kuin lu-
kia taidamme? Ne kaywät päämme ylitse, la
mjnkuin raffas kuorma owat he meille ylön-
raffaxi tulleet. Nyt mitä vita' meidän sano,
maan <li mistä alkamaan? Emme tahdo
tä itsiämme jasanoa set» welallisen palwelicm
kansa: Herra! olekärsiwäinen meidän kcm»samme, me maxamme kaikki sinulle; siliä mi»
tä me maza taidamme? Me jotka ennengin
olemma sinulle welka itsemme kokonans, sekä
mitä meillä on, ja se kuin me olemme onwel»
kana sinulda, me joidenwelka joka silmin rä.
päys sinulle enänee. Kaukana on myös se,
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että me tänä tulemana yön,,' ja tulemana
miikkoim meidän welkaamme wähendä woi»sur.me, waan paljoa enämmin me sekä usiam»
hain hywäin tckois,että usiambail, syndeim«
me kautta uuteen suurembaanwelkaantykö»
näs joudumme. Äh! ei Herra!emme mazoasinulle luwata taida, waan me langiamme
maahan sinun jalkais juureenainoastansru»
koilemaan,että kaikki welka meille jälken jä»
tetyzi ja andez-i annetuki.tulla mahta lesmzen kuoleman ja weren, hänen sowindonsaia
ländellisen maxonsa tähden. lesuzen weren
pitä koko meidän kymmenen tuhatta leiwistä
maxaman. Tällä merellä tahdomme ustosa
zättä itsemme Jumalan armon ja laupiuden
halduun, joka koko welan ylöspanon saita
poispyh.kiä ja kuormamme rastaan painon
poisottä. O sinä lembiäs Isä! anna, nyt
lesurcn tähdenkaikki meidän syndimme,joi«
ta me koko tänä päiwänä,kokowijkkona ja
kaikkena elämämme aikana sinua wastaan
tehnee»! olemma, olla andexi annetut ja ha-
un, mäellänsä poispestyt. Olä anna mei«
däi» wanhoja si)ndejämmekansamme uuteen
wijkkoon wiedä. Sinä olet käffenyt, ettei
meidän pidä andaman aurinqon laffia ylit»se meidän »vihamme. Ah! älä myöskcin an,
,ia sinun wihas seurana meitä wuotcescmme,
waan anna meille st lohdutus sydämmihim»

me,
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me, ettäkaikki meidän syndimme owat meille
andezi anneiut, la sinun armos tygömme
jällens käätty;nijn taidamme huomena jäl»
len ilolla mennä' meidän Inmalamme pal»
weluz'een, hänen mielui-
sesti aika yhden nuden wijkon uudesa elämä»
sä uudella Henges woimalla. Ole nyt sy«
dämmellisesti kiitetty jasiunattu joka silmänräpäpren edestä edesmenneellä wijkolla,ettes
ole kostanut meille meidän syndeimme täh-
den, et rangaisnut meitä ansiomme jälken,
waan säästänyt meitä nijn armollisesti/war»
jellut nijn Isällisesti, ylöspitänyt niin run«
sahasti ja siunannut meitä nijn yldäkyllaise»
sti waatteilla ja rawinnolla, terweydellä ja
raittiudella, lohdutureu's ja wirwotuxella.
O Jumala! wiffko on loputta; mutta sinunei ole loppua ja sinun laupiudes
on joka htlomen uusi. Sentähden tee hy,
wää myös tänäkin yölicl. meitä kohtan ja
rupia taas tänä.uutena wijkkonasiunamaan
sinull palwelias huonetta. O koska meillä
nijn monena päiwänä, nijn monena «viikko»
na>a nijn monena wuotexa on tunmlsmcrk»
kejä ollut sinun uskMsudestas ja armahti
waisudestas, paitsi uijtä wakuutuxia, kuin
meillä tästä on sinun sanasas/ kuka sijs ei
tästä lähin tahdois
lembiän jc; armollisen Isän edeskatsomistnE- la
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ia murhen pidon ala. Sinun halbuus an»
namme stjs itsemme kokonans, meidän sie«
lumme jaruumiimme meidän huoneemme ja
kalumme, meidän sukumme ja ystäwämme.
OHerra! ei ineiUä ketään sinua etuisamba
ole,jonga pilalle uffaldataidaisimme,emme
myös ikänäns taida paremmin suojatut olla,
kuin kosta, me sinulle itsemme uffomme. An-
na ainoastans meille armos, että me oikein
sydämmestä jaei paljaasta suusta jätämme
itsemme sinun uskollisen ia usein koetellun ar»
mahtawaisudes ala, ja ettemme ustallaisi it-se päällemme ja omaan sukkelutehemme, eli
olisi suruttomat, ikcln kuin ei mitään waara
pellättawänä olis. Totisesti, Herra! aina
on waara satanasta ja hänen wälikappalci'
liansa ja syy on meillä myös aina peljätä
meidän ansiomme tähden. Ia muu surut,
tomuus ei kelpa, kuiu ailwastans se, jokape«
rusta itsens yhteen sydämmelliseen ustallu,
reen ja slsslliseenturwallisuteen sinun armo»
hos ja hywytees. Sys senkallaisesa ustal,
luzesa O Jumala!annamme sinun huomaas
meidänrakkaan Kuningaamme,Kuningaan
Huoneen, kaiken Esiwallan, tämän kaupun«
gin, paikkakunnan jatämän maan. Herralewitä armo-siipes kaikkein näiden ylitse ia
anna heidän turwallisesti asua sinunKaikki»
waldiaisudes warjosa.lansin uytlesuren

Nimeen
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Nimeen lopetamme tämän wijkon. Mutta
wielä lopuzi mieleeinme johdatamme, eitä
niinkuin wijkko nyt loppuu, me
waat,teemme riisumme ia lastemme mc
wuoteescmme; niin pitä myös meidän
mämme kerran loppuman, meidän sielulta
me tckmä sawi-maja pois riisuttaman, jamei«
dcjn ruumijmme hautaan laskettaman. O
Herralesu i kosta meidän elämämme wiikko
on loppunut ja me siihen määrään ennätta»
neet,kuin siimn edeskatsomises eteemmepcm-
nut on; niin anna meillesilloin lewollinen la
autuas hetki knollaxemme. Poista nyt edellä
päin meistä kaikki synnillinen mnilman

sitä wastan anna meille mielui-,
Neu ja iloinen sydän tääldä pois eriämään
ja pyhä ikckwöitsemys ilankaikkisen elämän
perään. Anna meidän aina seisoa pyhäU
wHlmisturesa. Warusta ja harnistoitse mw
dän sielumme wanhurffaudensota aseilla,us-
kon kilwellä ia autudenrauta lakilla,ettem-
me hilmmästyis kuoleman ia duomionedcsä,
jos ne jo tällä yönä meitä ennätäisit.O le'su joudu awUM,siil'aiall' kuollos kaut?a;
kans katso laupiast puolchen. Sun omais
joukkoon auta: en epäile sijt ensmMn slnck
woitlt pirlln ilkiän kans sindim synaiäl
maxoit. Nijn puhu lesu puo
duomolle tulet; sin Nimen tirMs kinoit.
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tan sun pyhäis parijn olet. Suo waldakuw
das sisa'llen ka'yn, heidän kansans naulitsen,
"t' ansaittuu suld autuut'. O lefu Christe

udu jo, wijmmeiset päiwäs tulkon! ta us-
willes apu tuo. sun tahtos kuiteng olkoon,

.' aika on, jo joudu, meil' ole duo-
mar' armoinen: meit' lesu! auta Amen.
Dawidin i43:mas ellStitftmöi Katumus-Psalmi.

luule minun ruloureu, ota minun anomiseni
korwi<s; sinun totudes tähden, kuule minua simm

wanh»rstaudes tähden. Ia älä käy huomiolle palwclias
lansa; sillä ei yxikän elawä ole wala sinnn edejäs. Eil-
!ä wihollincn waino minun fieluam, ia lyö minun elä»
mani rikki maahan «sn: hän pane minun pimeyteen,
«Muin kuolleet mai!n,asa. Ia minun hengeni on mi,

liusa ahdistettu: minun sydämeni on minusa kulutettu.
Minä muistelen endisitä a,koM: minä ajattelen laikki»
fnnn tckojas,ja tutkistelen s>nu« lättes töitä. Min»
lewit n käteni sinun puoleet: minun se!un jano Mua,
»ijnkuin karkia maa, Gela! Herra kuule unnua no<
piasii, minun hengeni kato: äla kaswojas minulda kät»
le; etten minä mjben laltaiscxi tulisi, jotka hautaa»,
menewät. Suo minua luulla sinnn armojas;
Mä sinuun minä toiwon ilmoita mnutle tiedota nu-
»a käyn; sillä minä ylönnän sieluni sinun lygos. Pe-
lasta minua, Herra, minun Vihollisistani; sinun lygös
mnä pakenen. Opeta nrnua tekemään sinun fuosios
jälken; sillä sinä olet minun Jumalani: sinun Hyws
Henges wkkön minun tasaista teitä.. Herra wirwtta
minua sinun Nlmes tähden; wie minun sieluni hädästä
ulos sinuu wanhurskaudee tähden. Ia teloita minun
wilMisen! sinun lanpiudes tähden: ja ladota kaikki jol-
la minun sieluani ahdistamat; sillä minä okn palwrliaL.
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tvirret jotka ypnnä edelläkäywäi.
stcn harrasten rukousten kansa sopi-
wat joka pälwaistn huone Hart
den ylsspltamlsexi

Sunnuntai aamuna. 3<
Me kijtoxen nyt sinullen 363
lesus onnen, osan oman 138
K»ll kaunijn tiedän kukkaisen »32
Autuas se kuin ei käyffele 24
O Herra ilo suuri 8»

Sunnuntai ehtona.Minun sielun kijttä Herra 77
Mikä silloin taita puuttu 38
O Pyhä Kolminaisuus 352
lells kunnian kruunun kanda 134Me'sinua Ehriste kijtamme 372

Maatlantai aamuna.
Tcknn Herra korwas kumar 343
Kiitän sinua Poikas kautta 356
Tule Pyhä Hengi Herra Jumal 175
Watitta waikiast mahdan 254
Ole armollinen minuU' Jumal 54

Maanantai ehtona.Ka'y nyt sielun kaikel mielel 375
Kaikk kuin maa päälläns kanda 374Joka korkeimman turwis istu 72
Sun tygös turmaan Jumalan 6;
Sun halduus rakas Isäni 245

Tijstai aamuna.
Kijtoxeu Herra sinuU 35 sNvt Näemme siunatun päiwsn 358



O hytvä Jumala jold 293
Kijtos olkoon sull Isa maan ja 300
"'nnal alina meidän Kunningaal 312

Tijstai ehtona.
paiste, kirkas vauva* 366

Vaiwä nyt ehti ehtollen . > 369
Sinun tygös Herra tulen 89
Sinun tygös Herra Christe huudan 235
Herra lesn Chrin! minun i;s

KcsiiwMo aamuna.
Hera sielun ja mielell, iloisell 362,
Mun silmän, ka'ten «wstan 84
Meidän linnam on Jumal taiwast s«
Pyhä Hengi sydämmellen 18^
Suo meille rauha Herra nyt, ja ;ii

Keffiwijkko chtona.
Auringo nyt on Laskenut 363
Tygös Herra lesu Christe 247

'moi: aitta 271
T> >al Mwöitsen aina 4»
Kuin ?owa kasis on 305

TuMtai aamuna.
.nalan sinua kiitän ain 34?

~ sil,ua Isä Jumal 359
Ah Herra Christ, synnit 259
O lesu korkein lohdutus 26,4
Pyhän Hengen armo 172

Tuorejai ehtana.
Jumalan Mdyn peristä 365
Nyt paiwä edes kuulun on 373
O Jumal anna minul armos 284
MMs mins Herm ul?allan 43



Sydämmest rakastan sinua 293Perjantai aamuna.
W on nyt meild edes mennyt 35;D Puhdas Jumalan Karitsa 146Kijtet olkoon lesuren Nimi 133
Ah Herra! <llck wihasas 23Me sinua lesu ylijtckm 149Verjaiitai ehtona.
Paiwä tyköm pois kulke 567lesu! sinun waiwas kowat ,47
lesus ystckwän on paras 252
O Jumal kenen edes walitan 255-lesust sielun halaa 270

lauwantai aamuna
Ehriste walo walkeudest ;s<,
O Laupias Isä, Herra Jumala »8,
Ah lesu minua armahda 385O Pyhä Hengi tule uyt tann 176
Tule Pyhä Hengi luoia 173tauwnntai ehtona.Christe päiwä on kadesäs 370Jumalasi en erit tahdo 287O lesu Christ Jumalan Poika 582Mitäs Jumal tahdot tapahtu 268
Kosta aikani tuUut jo on "' 388
Paitsi uloipanduja wilsiä taita se, joka hartauttons»lawiammin ylöipitä tahto, wiela muita wilsiä wir»

si-e!i muista Jumalisista kirjoista ulotwalita, jotk«
taikka nijden ainetten kansa yhteen sopiwat, kuin j»«
laitsefa aamu-ja ehto-rukouxesa edespandut »wat,<li myös hänln sitluni tilaan sopiwat.
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M Hengelmcn wivsi.
Nimi kallis, pyhä, M'un ai-

no kilpen, kallion, M'un ilon,woi»
man, toiwo hywä, M'un tawaran ka»
tomatoin. Sen kautta synnin, kuole»
man M'ä woitan, ja llniös satauan.

2. lesuxen Niineen johdatettu M'ä
olen joukkoon uffowmn; lesuxen Ni-
meen puhdistettu, 'M'a wioist syndein
kaulnain: Sun lesu pyhään Nimehes
M'a olen ruiunis jasenes.

z. lesuxen Niineen olen tullnt, M'a
yhteyteen Jumalan, lesuxen Nimeen
mun woidellut/on Hengi pyhä korktan,
lesuxen Nimeen wahwistet M'ä ussos,
toiwos pcrusict. "

4- Icsuxen Nimes on mull rauha,
Kans lohdutus ja lepo suur, Jos sata»
nasja knotlo pauhaa, lesus on Linna
luja juur,lesuxeu Nimi pelastaa,Kost'
kuolio kowln ahdistaa.

5. lesuxen Nimes ilo stmri Mull al»
la ristin katkeran; lesus sataman hy<
wä jumi, Kost' aallot wairoaan ahta-
han,Mun päälle kowin pauhawat, Ia
sielu parkaa waiwawat.

6. Ksuxe» Nimeen wapauden M'c



olen saanut orjudest; lesuren Nimeen
rikkauden M'ä löysin, paasin köyhydest;
lesuren Ntmes tuta saan, Ett omisti
mua Jumalan.

7- lesuren Nimeen lumalata, M'ä
oikein taidan palwella, Icsuxen Niineen
mailmata Pois kieloa taidan todetta,
Kans llhan ristinnaulitta, Ia walda»
synnin kuoletta.

8. lesuren Nimeen waiwaisuden
M'a köyhä tunnen itku suntt/ lesuren
Nimeen heikouden Muistan, walltan:
Herra kuul'! lesuren Nimeen autuan,
Elämän wletta tahdon ain.

9. lesuren Nimeen lahden raukka
Syndla wastan sotimaan; Sun apus
kans al' ole kauknn, O! lesu opet oti-
man Wastan siitanaa, mallntaa, Syn»
dia ja myös kuolemaa.

10. lesmvn Ninleen ltsen luotan,
Paall Luo»s Kaikkiwaldian, lesuren
Nimeen awun tuotta Se Herra kuin
on. Haldmn; lesuren - Ameen toiwonsen, Ett Jumal on mull arnloinen.
i'. lesuren Nimeen menenKirkkoon, Kckm

, Herran?lltarin,les»ls mun opettajan
<!, siunatkon weisun, Psaltarin -, lesurenMmeen ylö§ taiwaseen.



,3. lesuren Nimeen Ehtollisell M'<l tu«
len epskelwotoin: Ah! siultn>minua sillcl het'
kell, MunLunastajan wiatoin,Aut! Sinua
oikein naulitsen, O!le<u minun sulhaifen.

13. lesuxen Nimeen rukouren Wuodatan
eten Jumalan; lesuren Nimeen huokauren,
Tungewat lamts' Taiwahan; lesuren Ni'
meen toiwon sen, Ett Herra katso puolehen.

,4. lesuxen Nimeen ussoliisest Waelda
tahdon wirasan;lesuz'en Nimeen ta.tawai»
sest, Toimittan kaikki asia,,; lesuren Ni<
meell uffon sen EctHerrald' saan smnauren.

, s. lesuren Nimeen maata panen. Ia le<
poon me»en ehtolla,lesuj-en Nimeen
wän saanen Katsella jäUens aamulla, Ie»suren Nimeen nostuan M'a wirkan työt
kai kk' toimitan.

16. lesuren Nimeen Heroaa kijtän, Ede,
sta armons awacun; lesuzen minck itsen lii»
tckn, Hän o» mun varas tawaran; lesus
rikkaus kölchydes lesus Kunnia nömodes.

'7. lesuren Nimeen pHiwän päätän,
Maan poween menen lepämäcln; lesuren
Nimeen iloll jätän Tain wiheljaisen el<l»
msn. M'ua tue! wahwist Jumala,Kost'
kolniu pauhaa kuolema.
18. lesuren Nimeen ylösnousen Käyn eteen
Herran Duomion: lesuren Nimeen tulen
toisenEloon,long lesus ansain on;lesuxe:'
Nimeen Taiwasen Myn iloll ihanaisehen.






