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HERran Ru co-us-.

NHASä meidän jo-fa olet
Tai-wais. Py hi.tct-ty
Okon fi-nun Ni mes

M hestulcon si-nunwal-da Km-
das- Mcon st-nunTah-tos/On.
Maa-fa/ cu-in Taiwaisa An-
na meilleMn3-päi'wä-nä mei-
dän jo-ca päi wAnen Lei-päm.
3a an-na mcwlemei-dcinsywdim
on de xi/ Mn cuin me an-dex an-
nammcidänwel-wolli<tem A-
la joh-da-ta meitä kiwsauMN-
Mmm paa-stä meitä pahasta.
«silM eMsinMa on wal-da-
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cun-da/ Woi-ma ja Lun ma/
yan-caic ti sc-sta nijn jjawcaiccki.
sc-hcn/ A-mm.

WM3-nä u-scon luma-lanFHW Ml-le/34an Kazc-li wal-
dian Taiwan ja Man Luojan.

Ia mi-nä u-fton lE-su ren
CbMuzcn paallr/ da-ncn ai»

dänHEr-ram
loca slkisi Wha-sta Hcnge,'
stä/ syn-dyi Ncitzy-cM Mari-
asta Mnat tin us GZ-
la tuxcn wal lan m can / Nistln
PM le. nau llt tm/ mo le ttt
tin ja hau da tm. Alas astui
h' l wc tin/ co! Man dc na Pät-
wa nä nou st vlös Luol lm sta.
A stui y lös Tai walM i ttu
Isän Iu malan Lmcriwal
dl an oi ki alla Kädcllcl
el da on m le wa duomitzcmanc l 6 wl tä ja cuol lci ta.

Minä
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Minä Uscon Pyhän hengen
päälle. LH dm pchänMristil-
llsen Seura cunnan/ pyMn Ih-
misten yhteyden. SyntzMan-
dcxi saamisen Ruumin ylös ncu
semisen. Ia tlancaictijeen Elä-
män/ Amen.
lumalanHymcnenKästySanat-

pidä pitämän wie-
ralra lumalita/ minun
cdcsäni.

Toinen
Eij sinun pidä turhan lausuman

sinun Hsrras lumalae. Niwe/M ei HErrapidähändärungai-
semata/zocta hänm N mens tur-
han lausu.

Colmas.
MMa ettäs pyhität Lepopäi-
wän-

Neljlls.
Lunnioita sinun IMjasinun
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Aitis/ettäs menestyisit jaolisitpit-
läijällincn Maan päällä.

Wijdes.

Ei sinun pldä tappaman.
Cu«de<,

Ei sinun pidä huorintekemän.
Seitzemäs.

Ei sinun pidä warastaman.
Cahdrxas.

Ei sinun pidä waärä Todistustasanoman sinun LähtmMäs wa-
stan.

Vhdexäs.
Ei sinun pidä pytämän sinun

Wimälses huonetta
Kymmenes.

Ei sinun pidä hitMtzeman sinun
ellhänen

Valwcliatans / Palckapijtans/
ltarjans/eli luhtans/taickamuu-
tacullshänm omansa on. Lalcki
Kaffysanat suljetan näihin satzom
sinun pttä racastawan sinun HTr-
raslumalatascaittsta sydämme-

nopqrsssttuvwxyz.



stäs/ ja caikcsta sinun Sielustas/
jacaikcsta sinun miclestäs/ja
sta sinun woimastas/ jasinunpitä
racastaman sinun lähimmälstäs
nijncuin itzias.

Sr luonollmen Lali sano: caicki
Mitä te tahdotta että Ihmiset pitä
tM tekemän / nyn te myös teh.
kat HMn. Belka Jumalala ja
pidä hänen Käffyns. Sillä sitä
tule caiclcin Ihmisten tehdä.

Sacramcnti-
MMEngät ulos caiHen Mail-
gcllumicaicktlleNo^We-

loca usco jaCastetan/se tule au-
tuop/ mutta jocaeij usco/se cadotc-
tan. Minulleon auettucaicki woi-
ma TaiwasajaMaan p.iällä/men-
gätMja opettacat caickia Lanso-
ja ja izastacat
jaPcjan jaPyhän ymgen saopw

t^'
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tacat heitä pltämD caickia nntä
minä olen tcillen Wenyt-Ia Mo
minä olen lcidan cWan ja tykö-
nänjocapäiwä/ mailmanloppun
asti. Ellei jomtulle sydynexiwM
stä ia Hengestä/ eizhäntmdätai-wan waldacundansisälle tulla

Se min on synoynyLihastasc on
Liha/ ja se minon spndynyt Hen-
gestä / se on Hengi.

RMEldäl! HENRA lEellS
Mristus sma Nona jona

HanPctcttin / otti Hcw
lUti mursi jaannoi opetlMMs
jasanot:Ottacatja syökät/tcima on
Minun Nuumin/ icca icldän l de-
stanulwosannctall/ fttehkatte
Minun muistoxeni.
OamallamuoloEhtolliscn jälken/
otti Hän myös Lalctm/ fijtll <

noi heille M sanoi ot taccu M juc^u
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tästä caicki tämä on Uden 3esta<
mendinLalcki Minun Wcresäni/
jocateidän jamonenitähoenulos-
wuodatttan syndeinandexianda-
wuxexi/se tähkät te/nyn usem cuin
tejMta minun muistoxenl.

RuocaLugm-
WAickcin Ejlmat wartioitze-«M wat sinun päällcs HErra /
ja sinä annat heille Ruan oili-
alla ajalla. Sinäawat sinunKä
tcs/ jarawitzct jvcaitzen Hengen
mielen noutcxi sinun häwästi fiu-
nauxcllas. Lunnia olcon Isän ja
Pojan jaPyhän Hengen; Nljn-
cuin Musta on ollut/ ja nyt jam-
na yancaickisesta nijn yamaiclse-
hen/ Amen.
3i<i meidän jocadletTaiwas/c:.

RuMcam.
asuina meitä janäitä llnunLahjoj :s jol-
<as metlleRuuminrawinnsfl mmollisc»
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stl» suonut olet Ia ana siniltt pnhäArmos,
että mecohl ulisesta jaelman nnnnMteles
ricoretta nijtä nautltMm j,tpaom oltap
sim.- Slnuu Poic islEmrcn Ehrlstuxea
meidän HErramcautta/ Amen.
DMEsulcnpyh>Nn nimchen Meastum
MM pöydän ctchcn Ia lnbjol iiellä nau-
-6tz»Wtlye,nEllm.u,d^meid^nlEsufcm

Kgtos Nuan jälken.
Hljtäkäm HERRA, slll^ettähänon

andias/ jahänen Laupiudensa ulstt»
tzancalcklsest, loca Rllannndapijocaihen
Hengen/jocaEiHndenrawindonsa anda
ja Corpin poillen >otca händä anxcnS hu-

Cuma olcon Isalle jaPojalle ja
pyhälle Hengelle/«.

!Isä meidän joca olet Talwais /«.
Rucoilcqm.

rijtsn sinua cacasTaiwallinenlss,
Christuxen meidän HErram

eautta, laickein sinun hywämtecMedcsta, j«
ltatengin näiden sinun LahjM edestä jotcame
nyt sinun Laupiudestas nautiM oicmma, ja
tucvilemsinunpyhäArmos, Mniincuinßu-
«is ombi Rawindonsa saanut, mahdajsmyös
Siclu simn pyhän Sanas cansa aina wir
wotetuxi tulia. Saman sinun, lc.

ja ylistetty olcon Jumalameidän ra-
cas Isäm, sekä sielun, että Nuumihin pe-

hcm edegl Jumala hänen almostanSPitatön
- Vallit
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lvielä cdcspäiu melstä Isällisen surun jamur,
hcn! Jumala hänen laupiudestanswarjclcon
meidän Christillista 3siwaldam! Jumala suo
con meille lewon jorauhan meidän elincaute-
nam, latumän elämän pcräst, audacon meille
ijancaickistn ilon ja autuden! Amen.

Aamu Rucouxet.
vyWNllM.sinäNlstiiiau-
HErra ICsu Chrisic mmä

nyt nousen sinä joca mlnuncallllla
Wcrelläs lunastlt,stnä mmua tenavan ja»
jocahetki hamhe/auta/ warjcle/siuna ja
anna bywä onni ja meno mi-
nun llsiolsanl ja tölsänlettä mmun elämä»
m>l Aiwotuxenl/ sinun Ktjtmrcs ja
Cuniaxes tulls wnhwMa mlnua myös
tlncW hnlyjH Tötdin tanäpän >a jocapäl-
wä la tämän onncttomanCl ämän peräst
johdata mlnua ijancaicktseen Clamän/A.
Mlna kijtan sinua/minun Taiwallinen

IsanlCjmenChrlstuxen sinun ruckun
Poicas cautta/ ettäs mlNUNtänaPöuäcuikcsta warasta ja wahingostn warjellut
olet. Ia rucollen sinua ettäs lMMTänä-
l älwanwarjelllitmlnua caikesta!ynlstä
j? pa idesta/ että sekä minun Elämän ja
calctl mlnun Työni sinulle kcl.«

. ~ silll, minä annan cheni/Sielun »a
llull / jacalckllyynnl/ culn minulla

om
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ombi, simm halaja buonM/sinun pn-

cuhungan minusta luopuco/ ctttl le paba
wihollinen Perkele lninusta mltäka»
wottmsi/ Amen.

Ehto Rucouxet.ktjtän sinua racasTai»
sinun rattau Pmcas

m.lnun tauäp ll-
wilna armolisesta warjelut oletpa l ucci-
len slnun/ ettäs minulle anden onduisit
calcklnununSyndml joella mmaTäua-
pälwän sinun mieles risonut olen jaet»
täsmnösTanäPönaminuaslnnollisestawasjella jaminusta mmhen pitä tahboM-
Sillä Mmä annan ltzeal,Ruumln jllßle-
lun/ jncaickl cutn ulinulla ombl ttnun
buomasjn SlnunpOaCaqeliso'-
con minun cansanl ja «Ukan int«
nusta luopuco/ettei jepahn wlhauucs mi-
Nllstli mttäk.m wotaisi/ Amen.
WAlwo HEna racas Taiwnlltnenl-!ä meldan ylitzem/ja waricle mciiä jll-
da cawalaldnKnlsajalda/ jx^nl,al)n'-
bän käypt etzMkcta han salp ylös niellä.
ÄnnalncllleArmoj.,s/ett^new^hwalla

l!a MlchuUljefti hcinda Mstan,elsol-
lMi/
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slm/ jatänä Pönä sinun pyhän wal jelu-
xes alla mmyewlna lewMm, sinunrac<
tan Poicas lEluxen Chnstuxcn meidän
HErramcautta/ Amen.

wähä Lasten Nucous.
WMERra Jumala Talwallincn Isti/
AWIH 'ne rucollem sinua/ sinunractan"«Ull Poicas lEfurtn Christuxen teh-
den luina mellle Pyhä armos/ että me oi-
tiala uscola/hywisäTawolsa jaOpsapäi-
wöpäiwälds ylös aswalmne jallfännyl-
simme. Ia etsä sinä mettä / meidän
Wan hemdan jaEsiwaldam tänäpälwlw
talckefta fynnlsta/ wahingosta jacaikesta
pahudesta armslllststa warieUa ja suo-
Ma tahdoisit/Amen.

Rauhan edessä.
SUo meille Rauba HErra nyt/ jaellal-

eanam auta/Eipä maan päällöota ke-
tän muut/ t»m Rydat aseta taita PM-
tzl ltnua l)h ä.

Anna Hsrraranha caickille maacunnille,onm ja ttlweysihecullengin säädylle.
Ruc.ilcam.

O HVrralumala/lolda pyhät halut/oi-
kiat ueuwot ja wanhurskat työt ulos»

tulcwat/anna sinun valweliotlles leMu«
haMchmaUma el anda talda että meidän

Svdä-
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sinun Käskzzs ala annetut
olisit/jacaicklwlbamlestenueuwotsckj /
että meidän Elämän sinun warjeUuxes
alla lewoia olls/ lEsuxcn Chnsiuxen
meidän HErram cautta/ Amen.
OlUta meitä walwoisam HErra / kätke
'" lneitä matesam/ ettamewalwoisim-
meChttsturen cansa/ja raunala lepälsim.
Sinun haldus HErra Jumala mmä
annan m<nun Hengcni ja sieluni ettäs
hända Chnsturesa, j m,'N meidän Elä-
män jaPlösnousemifeN/ijancaicföesl cuo-
lemaftawarjclisit. larucotlcmena sillä/
jocaiolinenWalkeusclct/ sinun armos
p«llsten minun ptmiCn sydlmmenl ulälle
wuodafalsit, sinun racka!' Polcas IE u-
xen <!hl istuxen meidän HErram lautta/
Amen.
<NUmala luo minun puhdas sydän/ ja

anna minulle uusi wahwa hengi/ Älä
heitä mmua pois caswos edestä ia älä mi-
nulda ota pois
wlsia minua taas awull.is/ja sillä wakc.
wälla Henaelläs tuke minua.

opeta minua tekemän sinun suofi-
«^osj'.ltenSillä li»a l)iet mlnunlulna.

l»,n
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lan/ sinun bywä Hcngcs wlckö« mi-
nua tasaisia tmä.
AAupms Jumala ja talwalltnen Isä /

jonga laupiudclla ei phtäu loppua ele/
sinä joca olet kärsin? Imen./ pitkämielinen/
ja caictt pahat teot/ ricoxet >a Synnit
suurest armostaCatuwaMe andcxi anat
Me slemma (scn plUieuibl tcftnet
spndlä meidän me olem-
ma wsärin lmnaialt-
omat / ja sinun lmelcs rickomet. Sinul-
le amoalle olemme »ynnä tehneet/ ja
sinun cdcläs vaholy tehneet: multa ala
muistele meidän endisia pahoja tccomm/
sillä me olemma jangen Wlheljatnxl
joutuneet. Auta meitä Jumala mei-
dän Wapahtajam / sinun Ntmes
Cunniau tähden/ wapahda lneita jaan-
na mellle caicki «neidan spndlm andcri/
la anna meille sinun Ppban Hcngcs ar-
mo parata mndan lpndlsta Elämätäm/
ja saada sinua cansas tjancaicklstnEla»
m'"/ sinunPoecaslEsureuChnstuxenmeidän HEtmm caulta /»Amen.

älä ranaaijc meitä meidän anst.
om , Ukcn Ala mnös costn meille

mndän wäärintccoimj'ken.
EHts
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Ghto ja joutu wisiistPlisi) tyköni ICsu"Christ/ Slnun sanas autunst wal«
keutta Älä anna tyköumn ulossumutctta.
Anna kessell hadas Cuoleman Sinul, 5.,-
nas loista Jumalan/ Ia wlmcmjälken
Cuoleman,Wle sielun talwaanCuimlan!

' hywastisiunatconjawarielcon
meltä/ HErra wallstlicon Caswors

meldan vaällem, j.i olcon meille armom-
nen/HErra mcldlw
puoleem/ jaandacon meille ijancaickisen
Nauhan! Nlmen Isän/ ia Pvjnn,a Py-
hän Hengen Amen.

andacon meille autu-
-8» alista hctke/ 6hristiliscsttl6

jaautuallsestcuolla/jailoistst
ylös nosta Amen.
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TUNUSA,
PraulMy/ Wuonna 1737.










