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Yhteisiä Kirkko-rukouksia.
Herra armahda meitä!
Kriste armahda meitä!
Herra armahda meitä!

Isä meidän, joka olet taiwaissa!
Pyhitetty olkoon sinun nimes!
Lähestulkoon sinun waltakuntas!
Tapahtukoon sinun tahtos niin maassa

luin tairoaassa!
Anna meille tänäpänä meidän jokapäiwäi»

nen leipämme! I
Anna meille meidän syntimme anteeksi,

niinkuin mekin anteeksi annamme meidän wel-
wollistemme!

Alä johdata meitä kiusaukseen!
Mutta päästä meitä pahasta!



4

Sillä sinun on »valtakunta ja woima ja
kunnia »iankaikkisesti. Amen.

Pyhä, pyhä, pyhä, Hcira Jumala Seba-
oth! täydet owat taiwaat ja maa sinun Hei-
rauttas: Hosianna korkeudessa! Kiitetty ol-
koon se, kuin tulee Herran nimeen! Hosi»
anna korkeudessa!

O Jumalan karitsa! joka pois otat mail-
man synnit: armahda meitä!

O Jumalankaritsa! joka pois otat mail-
man synnit: armahda meitä!

O JumalanKaritsa! joka pois otat mail-
man synnit: anna meille rauhas ja siuna-
uksesi

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle, ja py-
hälle Hengelle! niinkuin alusta on ollut, ja
nyt ja aina ijankaikkiststa ijankaikkisehen,
Amen.

Meidän Herran lesuksen Kristuksen ar-
mo, Isän Jumalan rakkaus, ja pyh. Hen»
gen osallisuus olkoon nyt ja aina kaikkein
meidän kanssamme!

Herra siunatkoon ja »varjelkoon meitä!
Herra »valistakoon kaswonsa meidän pääl-

lemme ja olkoon meille armollinen!
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Herra kääntäköön kaswonsa meidän puo-
leemme ja antakoon meille »iankaikkisen rau-
han! Nimeen Isän, ja Pojan ja pyh. Hen-
gen. Amen.

N.

Huokauksia pyhästä raamatusta.
n.

Jokapäiväisiä rukouksia.
Lasten kanssa rukoiltaa.

Aamulla.
Walista minun silmäni, etten minä kos-

kaan kuolemaan nukkuisi. Ps. 13: 4.
Awaa minun silmäni näkemään ihmeitä

sinun laistas.. Ps. 119: 18.
Anna paistaa kaswos palwelias päälle,

ama minua laupeutes kautta. Ps. 31: 17.

Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa,
maassa rauha ja ihmisille hywä tahto!

Hamasta auringon koitosta sen laskuun
asti olkoon Herran nimi ylistetty!
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Anna sinun pappis pukea heitänsä wan-

hurskaudella, ja sinun pyhäs nemuitkaan.
Ps. 132: 9.

Täytä meitä pian armolla, niin me lie-
muitsemme ja iloitsemme kaikkena meidän
elinaikanamme. Ps. 9U: 14.

Täytä minun suuni sinun kiitoksestaZ ja
sinun kunniastas jokapäiwä.

Hywä on Herraa kiittää, ja weisata kii-
tosta sinun nimellcs, sinä kaikkein ylimmäi-
nen. Aamulla julistaa sinun armoas, ja
ehtoona sinun totuuttas. Ps. 92: 2, 3.

Suo minun warhain kuulla sinun armo-
jas; sillä sinuun minä toiwon. Ilmoita mi-
nulle tie, jota minä käyn; sillä minä ylön-
nän sieluni sinun tykos. Ps. 143: 8.

Herra osoita minulle sinun ties, ja opeta
minulle sinun polkus. Johdata minua si-
nun totuudessas ja opeta minua; sillä sinä
olet Jumala, joka minua autat, yli päiwää
minä odotan sinua. Ps. 25: 4, 6.

Kiinnitä minun sydämmeni siihen yhteen,
että minä sinun nimeäs pelkäisiin. Ps.
86: 11.

Kellon lyödessä.
Herra opeta meitä ajattelemaan, että mei-

dän pitää kuoleman, että me ymmärtämät'
siksi tulisimme. Ps. 9U: 12.
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Kaikki meidän Palmimme kuluwat sinun

wihastas, meidän wuotemme loppumat pi«
lemmin kuin juttu. w. 9.

Kirkkoon mentäessä.
Minä iloitsen niistä, kuin minulle sanotut

omat, että me menemme. Herran huonee»seen, kiittämään Herraa. Ps. 122: 1, 4.
Minun sieluni ikäwöitsee ja halajaa Her,

ran esi-kartanoihin, minun ruumiini ja sie»
luni iloitsee elämässä Jumalassa. Ps. 84: 3>

Herra minä menen sinun huoneesees sinun
suuressa laupeudessas, ja kumarran sinun
pyhään templiis päin sinun pelwossas. Ps.
5: 8. ,

Puolipalloänä.
Herra on minun toiwoni ja linnani.
Hän marjoo minun sulillansa.
Etten pelkää yön kauhistusta, ja nuolia

jotka päiwällä lentäwät.
Sitä ruttoa, joka pimeissä liikkuu, ja sai,

rautta, kuin puolipäiwänä turmelee. Ps.
91: 2, 4, 5, 6.

Pohjan ja etelän olet sinä luonut.
Sinulla on »voimallinen käsiwarsi.
Wtzkewä on sinun kätes, korkea on sinun

oikea kätes. Ps. 89: 13, 14.
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Auringon läskeissä.
Päiwä ja yö owat sinun: sinä rakennat

walkcuden ja auringon. Ps. 74: 16.
Herra, minä aukseni huudan sinua, riennä

sinuas minun puoleeni. Kelwatkoon minun
rukoukseni sinun edessäs niinkuin sawu-uhri,
minun kätteni ylönnys niinkuin ehtoo-uhri.Ps. 141: 1, 2.

Kynttilää sytyttäessä.
Herra, minun kynttiläni sinä »valaiset,

Herra minun Jumalani walaise minun pi-
meyteni. Ps. 18: 29.

Sinun walkeudessas me näemme walke-
uden Ps. 36: 10.

Lähetä walkeutes ja totuutes minua saat-
tamaan, ja tuomaan sinun pyhän wuores
tykö, ja sinun asumises tykö. Ps. 43: 3.

Yöllä.
Ei pimeys sinun edessäs pimitä, ja yö

roallistaa niinkuin päiwä, pimeys on niin-
kuin walkeus. Ps. 139: 12.

Herran totuus on keihäs ja kilpi, ettes
pelkäisi yön kauhistusta, ja nuolia, jotka
päiwällä lentäwät. Ps. 91: 4.
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Lewolle mennessä.
Sinun käsiis, minä annan minun hen-

keni; sinä olet minun lunastanut, Herra sinä
totinen Jumala. Ps. 31: 6.

Minä makaan ja lepään juuri rauhassa;
sillä sinä Herra yksinäs autat minua tur:
wassa asumaan. Ps. 4: 9.

Minä makaan ja nukun, minä herään
myös; sillä Herra tukee minua. Ps. 3: 6.

Kaikkiwaltias ja laupias Jumala, Isa,
Poika ja pyhä Henki siunatkoon ja warjel»
koon minua. Amen.

lil.

Kirkossa.
Kirkkoon tullessas sano:

Kuinka ihanat owat sinun asuinsias, Herra
Sebaoth!

Oksi päiwä sinun esi-kartanoissas on pa-
rempi, kuin tuhannen mualla.

Autuaat owat, jotka asumat sinun huo,
neessas. He kiittäwät sinua ijankaikkisesti!
Sela. Ps. 84: 1: 11, 6.

Nyt olen, Herra, sinun yuoneessas, anna
minulle aimostas sinua oikein tiittääkseni
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ja rukoillakseni. Waljele minua »vieraista
ajatuksista ja pyhä Henkes auttakoon ruko-
ukseni olemaan sinulle otollisen, meidän Her-ramme ja Wapahtajan lesuksen Kristuksen
tähden! Amen.

Totisesti on Herra tässä paikassa! Kuinka
pyhä on tämä paikka! ei tässä muu ole,
kuin Jumalan huone ja taiwaan owi. 1 Moos.
28: 17.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyh.
Hengelle, niinkuin alusta on ollut nyt ja
ijankaikkisesta ijankaikkisehen! Amen.

iv.

Kirkkotarhassa.
Ruumista wastaan tullessas eli hau-

taus-paikalle päästyäs, ota laM
päästäs ja sano:

Minä kuulin äänen taiwaasta minullesanoman, kirjoita: autuaat owat ne kuolleet,
jotka Herrassa kuolemat' tästälähin. la,
Henki sanoo: heidän pitää lepäämän heidäntöistänsä; sillä heidän tekonsa noudattamat
heitä. Ilm. k. 14: 13.



11
Minun sieluni kuolkoon wanhurskasten

kuolemalla, ja minun loppuni olkoon niin-
kuin heidän loppunsa. 4 Moos. 23: 10.

V.

Kaikellaisissa MVisissä ja uiko-
naisissa elämän Vaiheissa.

Muiden seurassa.
Herra warjele minun suuni, ja warjele

minun huuleni. Ps. 141: 3.
Kelwatkoon sinulle minun suuni puheet,

ja minun sydämmeni ajatukset sinun edes-
fäs, Herra, minun wahani, ja minun lu-
nastajani. Ps. 19: 16.

Ahdistuksessa.
Lakatkaat ja tietäkäät, että minä olen Iu«

mala. Ps. 46: 11.
Ia kuin Hän herätettiin, nuhteli Hän

tuulta, ja sanoi merelle: "waikene, ole ää-
neti". Niin tuuli asettui ja tuli juuri ty-
wenceksi. Mlk, 4: 39.
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Kiusauksessa wihaan ja ynseyteen.
Ovpikaat minusta, että minä olen siweä

ja nöyrä sydämmestä, ja te löydätte lewon
teidän sieluillenne. Mth. 11: 29.

Kiusauksessa syntiin.
Herra auta minua, minä hukun! Mlh.

8: 25.
Kuinka minä niin paljo pahaa tekisin,

ja rikkoisin lumalata wastaän. 1 Moos.
39: 9.

Almua antaessa.
Muistakaat Herran lesuksen sanoja: au»

tuaampi on antaa kuin ottaa. Ap. T. 20: 35.

Maallisissa huwituksissa.
Vhtä minä Herralta anon; sitä minä pyy-

dän: asuakseni Herran huoneessa kaiken elin:
aikani, että minä näkisin Herran kunnian
Jumalan palwelukscn, ja hänen templiänsä
etsisin. Ps. 27: 4.

Koska sinua ylistetään.
Ei meille Herra, ei meille, waan sinun

nimelles anna kunnia, sinun armos ja to:
tuutes tähden. Ps. 115: 1.
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Koska pahat ajatukset kiusaawat.
Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on:

Herraa sinun lumalatas pitää sinun kumar-
taman, ja häntä ainoata palweleman. Mth.
4: 10.

Minun Jumalani on lähettänyt Enke»
linja, joka jalopeurain kidat on pitänyt kiinni,
ctt'eiwät he minulle mitään pahaa tehneet
ole. Dan. 6: 4.

VI.

luhlapliiwina,
lasten kanssa rukoiltaa ja tutkistelkaa.

1.
Kirkko-wuotta aljettaessa.

Herra, sinua minä ikäwöitsen;, sinuun,
minun Jumalani, minä toiwon. Älä anna
minun häpeään tulla, ettei wiholliseni iloit»
sisi minusta. Sillä joka sinuun toiwoo, ei
hän häpeään tule. Herra, osoita minulle
sinun ties ja opeta minulle sinun polkus.

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle ja pyh.
Hengelle, niinkuin > alusta on ollut nyt ja
ijankaiktisesta ijankaikkiseen! Amen.
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2.

Adwenttina.

Sanokaat Sionin tyttärelle: katso sinun
autuutes tulee. Silloin kuullaan Herran
kunniallinen ääni ja riemuitaan sydämmestä.

Kuule Israelin paimen, joka saatat Jo-
sephin niinkuin lampaat. Ps. 80: 2. Kun-
nia olkoon Isälle j. n. e.

Iloitkaat aina Herrassa, ja taas minäsanon: iloitkaat. Olkoon teidän siweytenne
kaikille ihmisille tiettäwä. Herra on läsnä.
Hlkäät mistään murbehtiko, waan olkoon
teidän anomuksenne kaikissa asioissa Juma-
lalle tiettäwä, kaikella rukouksella ja pyytä-
misellä kiitoksen kanssa. Fil. 4: 4, 5, 6.
Herra, sinä olit muinen armollinen sinun
maakunnalles, ja Jaakopin wangit lunastit.
M 85: 2.

Te taiwaat tiukkukaat ylhäältä ja pilwet
satakoon »vanhurskauden, maa awatkoon it-
sensä ja kantakoon autuuden. Es. 45: 8.
Taiwaat ilmoitrawat Jumalan kunnian ja
wahwuus julistaa hänen kättensä teot. Ps.
19: 2.
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3.
Joulun aikaan.

Ehtoona teidän pitää tietämän Herran
johdattaneen teitä ja huomena pitää teidän
näkemän Herran kunnian. 2 Moos. 16: 6,
?. Herran on maa ja kaikki kuin siinä
owat, maan piiri, ja ne kuin sen päällä asu-
wat. Ps. 24: 1. Kunnia olkoon Isälle,
j. n. e.

Herra sanoi minulle: sinä olet minun poi-
kani, tänäpänä minä sinun synnytin. Ps.
2: ?. Miksi pakanat kiukuitsewat ja kansat
turhia ajattelemat. Ps. 2: 1.

Meille on lapsi syntynyt, ja poika on meille
annettu, jonka hartioilla herraus on, ja hä-
nen! nimensä kutsutaan Ihmeellinen, Neu-
won-antaja, wäkemä Jumala, Ijankaikkinm
Isä, Rauhan pää-mies. Es. 9: 5. Wei>
satkaat Herralle uusi weisu; sillä hän tekee
ihmeitä. Ps. 98: 1. Kunnia olkoon Isälle,
j. n. e.

4.
Loppiaisena.

Jumala anna tuomios kuninkaalle ja wan-
hurskautes Kuninkaan Pojalle. Ps. 72: 1.
Kunnia olkoon Isälle j. n. e.
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Minä nojin Herrani istuwan korkealla
ja korotetulla wuorella, (Es. 6.- 1) ja kuu-
lin monen enkelin kumarten rukoileman häntä
ja sanowan: hän on mahdollinen saamaan
woiman, ja rikkauden, ja wiisauden, ja kun»
nian ja kiitoksen ja siunauksen «'iankaikkisesta
ijankaikkiseen. Ilm. Z. Riemuitkaat Her-
ralle kaikki maa! palwelkaat Herraa ilolla!
Ps. 100: 1. Kunnia olkoon Isälle, j. n. e.

Kaikki maa kumartakaan sinua, ja wei-
satkaan kiitosta sinun nimelles, sinä ylim-
mäinen! Ps. 66: 4. Ihastukaat Jumalalle
kaikki maa! Weisatkaat kiitosta hänen ni-
mensä kunniaksi; ylistäkää! häntä suuresti!
Ps. 66: 1, 2. Kunnia olkoon, j. n. e.

Herra, luudan tyttäret owat riemuis-sansa sinun hallituksescas. Herra on ku-
ningas, siitä maa iloittaan: olkoon saaret
riemuiset, niin monta kuin heitä on. Ps.
37: 8, 1. Kunnia j. n, e.

6.
Maarian kirkkoon ottamisen juhlana.

Jumala, me odotamme sinun hywyyttäs,
sinun templissäs. Jumala niinkuin sinunnimes on, niin on myös sinun kiitokses ha-
maan mailman ääreen; sinun oikea kätes on
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täynnä wanhurskautta. Suun on Herra,
ja sangen kiitettäwä, meidän Jumalamme
kaupungissa, hänen puhalla wuorellansa. Ps.
48: 10, 11, 12. Kunnia olkoon, j. n. e.

(>.

Paaston aikana.
Kuoleman siteet owat minun käärineet

ympäri, ja ZZclialin ojat peljättiwät minun.
Ahdistuksessani minä aukseni huudan Hei-
laa, ja minun Jumalani tykö minä huu-
dan; niin hän kuulee minun ääneni tcmplis-
tänsä. Minä rakastan sinua sydämmesläni
Herra, minun woimani, Herra, minun kal-
lioni, minun linnani ja minun Wapahta-
jani. Ps. 18: S—?, 2, 3.

Niin on Jumala mailmaa rakastanut,
että hän antoi hänen ainoan Poikansa, että
jokainen kuin uskoo hänen päällensä, ci pidä
hukkuman, mutta ijankaikkisen elämän saa-
man. loh. 3: 16. Herra sinuun minä
uskallan, ett'en minä ikänä häpeään tulisi;
Wapahda minua sinun wanhurskautes kautta.
Ps. 31: 1.
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7.

Paaston-aikaisena Maarian-päiwänä.
Hänen pitää Jaakopin huoneen kuningas

»'iankaikkisesti oleman, ja hänen »valtakun-
nallansa ei pidä loppua oleman. Luukk. 1:
33. Minun sydämmeni ajattelee kauniin
laulun, minä weisaan kuninkaasta! Ps. 45:
2. Kunnia olkoon, j. n. e.

8.
Martyyri-wiikolla

Pois se minusta, että minä muusta kers-
kaisin, waan ainoastansa meidän Herranlesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta
mailma minulle ristiinnaulittu on, ja minä
mailmalle. Gal. 6: 14. Sillä Kristuk-sessa lesuksessa ei ympäri-leikkaus, eikä esi-
nahka mitään kelpaa, waan uusi luontokap-
pale. Ia niin monta kuin tämän ojennus
nuoran jälkeen waeltawat, heidän päällänsä
olkoon rauha ja laupeus, ja Jumalan Is-
raelin päällä. Gal. 6: 15, 16. Jumala
olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä!
Hän »valistakoon kaswonsa aina meidän
päällemme! Sela. Ps. 67: 1.
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Minun Jumalani, älä ole kaukana mi-
nusta; minun wäkewyyteni, riennä minun
awukstni. Wapahda minua jalopeuran suusta,
ja päästä minua yksi-sarwillisista. .Minun
Jumalani, minun Jumalani, mitsis minun
hyljäsit? Minä parun, waan minun apuni
on kaukana. Ps. 22.

lesukscn nimeen pitää kaikki polwet hei-
tänsä kumartaman, jotka taiwaassa, ja maan
päällä ja maan alla owat, sillä hän oli kuo-
lemaan saakka kuuliainen, ja listin kuole-
maan asti. Senlähden on Jumala hänen
myös korottanut! Fil. 2: 8, 9, 10. Herra
kuule minun rukoukseni ja anna minun huu-
toni tykös tulla. Ps. 102: 1. Herra, ar-
mahda. Kriste, armahda. Herra, armahda.

9.
Pääsiäisenä.

Koska minä heräjän, olen minä wielä ty«
tonäs. Ps. 139: 18. Halleluja. Sinä pi-
dät kätes minun päälläni, w. 5. Halle-
luja. Senkaltainen tieto on minulle ylen
ihmeellinen ja korkea w. 6. Halleluja
Herra sinä tutkit minua, ja tunnet minun.
Joko minä istun eli nousen, niin sinä sen
tiedät, w. 1, 2. Kunnia olkoon, j. n. e.
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Hän nousi ylös, miksi te cläwätä kuol-
leiden seassa etsitte? Luukk. 24: 6, 6. Hal-
leluja. Muistakaat, kuinka hän teille sanoi,
w. 6. .Halleluja. Ihmisen poika pitää ris-
tiin naulittaman, ja kolmantena päiwänä
nouseman ylös. Halleluja. Halleluja. Sinä
kaunistat hänen kunnialla ja kaunistuksella.
Sinä asetat hänen sinun käsi-tekois Her-
raksi. Ps. 8: 6, ?. Kunnia olkoon, j. n. e.

Herra johdatti meitä maahan, kussa ries-
kaa ja hunajaa wuotaa. Halleluja. Että
Herran laki olisi sinun suussas. Halleluja.
Halleluja. Kiittäkäät Herraa, ja saarnat-
taat hänen nimeänsä, julistakaat hänen töi-
tänsä kansain seassa. Ps. 105: 1. Kun-
nia olkoon j. n. e.

10.
Helatuorstaina.

Galilean miehet, mitä te seisotte ja kat-
sotte taiwaaseen? Ap. T. 1: 11. , Halle-luja. Hän on niin tulcwa, kuin te hänen
taiwaaseen menewänkin näitte. Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Kaikki kansat pau-
kuttakaat käsiänne, ja ihastukaat Jumalalle
iloisella äänellä. Ps. 47: 2. Kunnia ol-
koon j. n. e.
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Ilmoittakaat ja kuuluttakaa! tätä. wie-
käät se aina mailman äänin, ja sanokaa!:
Herra on pelastanut palweliansa Jaakopin.
Es. 48: 20. Halleluja. Halleluja. Ihas-
tukaa! Jumalalle kaikki maa. Weisackaat
kiitosta hänen nimellensä kunniaksi, ylistä-
kööt häntä suuresti. Ps> 66: 1, 2. Kun-
nia olkoon j. n. e.

11.

Heluntainci.
Maan pirii on täynnä Herran Henkeä.

Wiis. 1: ?. Halleluja. Ia joka puheet
tuntee on joka paikassa. Halleluja. Halle-
luja. Halleluja. Wahwista Jumala, se kuin
sinä meissä tehnyt olet, sinun templis täh-
den kuin on Jerusalemissa. Ps. 68: 29,
30. Kunnia olkoon j. n. e.

Koska minä itsen! osoitan teissä, että
minä olen pyhä, niin minä tuon teidän pa-
kanoista ja kokoon teitä kaikista maakun-
nista. Ia priskoton puhdasta wettä teidän
päällenne, niin että te tulelta puhtaaksi kai-
kesta saastaisuudestanne. Ia uuden Hen-
gen anna minä teihin. Halleluja. Halle-
luja. Hes. 36. Minä kiilan Herraa aina.
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Hänen kiitoksensa on alati minun suussani.
Ps. 34: 1. Kunnia olkoon j. n. e.

Jumalan rakkaus on »vuodatettu meidän
sydämmihimme, pyh. Hengen kautta, joka
meille anneltu on. Nuom. 5: 5. Halleluja.
Halleluja. Kiitä Herraa, minun sieluni,
ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää ni-
meänsä. Ps. 103: 1. Kunnia olkoon j. n. e.

12.
Kolminaisuuden-juhlana.

Kiitetty olkoon pyhä kolminaisuus ja ja-
kamaton yhteys! Kiittäkäät ja kunnioittakaa!
taiwaan Jumalala, jokaisen edessä, että hän
teille senkaltaisen armon näyttänyt on. Tob.
12: 7. Kiittäkäämme Isää, Poikaa ja
pyh. Henkeä! Kunnia olkoon j. n. e.

13.

Johannes Kastajan-päiwänä.
Älä pelkää Sakaria; sillä sinun rukoukses

on kuultu ja sinun emäntäs Elisabeth syn-
nyttää sinulle Pojan, ja sinun pitää kutsu-
man hänen nimensä Johannes. Sillä hän
tulee suureksi Herran edessä, ja täytetään
pyhällä Hengellä jo äitinsä kohdussa; —ja
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monta iloitsemat hänen syntymisestänsä,
liuukk. 1: 13. Herra, kuningas riemuit-
see sinun woimassas ja kuinka suuresti hän
iloitsee awustas! Ps. 21: 1. Kunnia ol-
koon j. n. e.

14.
Mikaelin-päiwänä.

Kiittäkööt Herraa te hänen enkelinsä, te
wäkewät sankarit, jotka hänen käskynsä toi-
mitatte, että hänen sanansa ääni kuultaisiin.
Ps. 103: 20. Kunnia olkoon j. n. e.

VII

Rukouksia joka aikaisissa elämän
tarpeissa.

Aamu-, ehtoo- ja ruoka-luwut luettakoot
wähästä katekismuksesta, ynnä myös synnin
tunnustukset.

Tässä on wielä kaunis aamu- ja ehtoo-lukous lapsille.
1.

Aamu-rukous.
Nimeen Isin ja Pojan ja pyhän Hen-gen. Amen.
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Kiitetty olkoon jakamaton kolmyhteys nyt

ja aina. Amen.
Anna minun warhain kuulla sinun ar-

nioas; sillä sinuun minä toiwon.
Ilmoita minulle tie, jota minä käyn; sillä

minä ylönnän sieluni sinun tykös.
Oi Herra, jonka laupeus ei lopu, waan

on uusi joka huomen, sinulle tunnustan teh-
neeni syntiä ajatuksilla, sanoilla ja töillä.
Anna minulle welkani anteeksi ja tee minua
tästälähin uskollisemmaksi. Te minua nöy-
räksi ja kuuliaiseksi csi-miehilleni, ahkeraksi ja
ystäwälliseksi kaikkia, semMenki köyhiä koh-
taan, ja auta minua kaikkena elinaikanani,
lesuksenKristuksen meidän Herramme kautta!
Amen.

Oi kaikkiwaltias Jumala! ole minulle ar«
mollinen, anna syntini anteeksi, ja saataminua ijankaikkiseen elämään, lesuksen Kris-
tuksen, meidän Herramme kautta! Amen.

Isä meidän, j. n. e.
Siunaa, hywä Jumala, rakasta isääni,

hellää äitiäni, weljiäni (mainitaan nimel-
tänsä), sisariani, kaikkia heimolaisiani ja ys-
täwiäni ja kaikkia, joiden puolesta minun
rukoilla tulee, lesuksen Kristuksen tähden.Siunaa sielun paimentamme, jonkas meille
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lähetit, ja kaikkia sanan saarnaajia koko kris-
tikunnassa. Siunaa esi-waltaamme ja kaik-
kia, jolkas meille herroiksi asetit. Sinä,
joka et nuku etkä torku, wartioilse kaikkia,
warjcle niitä kaikkia, joiden puolesta me nyt
rukoilemme, waaroista ja synnistä, ja anna
heille elin-aikanansa sinun rauhas, lesuksen
Kristuksen, meidän Herramme kautta. Amen.

Minä uskon Jumalan päälle, Isän j. n. e.

sLue sitte wirsi eli muutama wärsy uu-
desta testamentista).

Sano sitte:
Sinun huomaas, Herra lesu, annan minä

luumuni, sieluni, tawarani, kunniani, ystä»
wäni, wapauteni ja elämäni. Te meille
tahtos jälkeen, ja nimellcs kunniaksi. Si-
nun pyhä enkclis warjelkoon ja johdattakoon
minua tänäpänä, kätkeköön minua maarasta
ja suojelkoon pimeyden mallasta lesuksessa

Kristuksessa. Amen.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja py-

hälle Hengelle, niinkuin alusta on ollut,
nyt ja ijankaittisesta niin ijankaikkiseen!
Amen.



26
2.

Ehtoo-siunaus
Suo minulle, Kaikkiwaltias Jumala, ke-

lvollinen yö ja kristillinen loppu! Amen.
Pidä minua, laupias Herra, tänä yönä puh»
taana synnistä.

Nimeen Isän ja Pojan ja pyhän Hen-
gen. Amen.

Ylistetty olkoon pyhä ja jakamaton kolm»
yhteys nyt ja aina! Amen.
, Luo minuun, Jumala, puhdas sydän.

Alä heitä minua pois kaswois edestä ja
älä ota minulta pois sinun pyhää Henkeäs.

Kelwatkoon minun rukoukseni sinun edes-
säs niinkuin sawu-uhri, minun kätteni ylen-
nys niinkuin ehloo-uhri.

Anna minulle ormostas oikea katumus
ja päästä minua synneistäni ja kaikesta
siitä, kuin minä taitamattomuudesta ja huo-
limattomuudesta sinua wastaan rikkonut olen
ja tänäpänä »vikaantunut. lesuksen Kris-
tuksen tähden. Amen. Kaikkiwaltias ja lau-
pias Jumala lahjoittakoon minulle ja koko
kristikunnalle armoa ja synneistä päästöä,
lesuksen Kristuksen, meidän Herramme kaut-
ta! Amen.
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Isä meidän, j. n. e.
Siunaa, hywä Jumala, «lasta isääni,

hellää äitiäni, weljiäni (nimitetään nimel»
tänsä), sisariani, kaikkia heimolaisiani ja ys-
täwiäni, ja kaikkia, joiden puolesta minun
rukoilla tulee, lesuksen Kristuksen tähden!
Amen.

Sitte lue. Minä uskon, j. n. e. Uu»
desta Testamentista l Pet. 6: 8, 9.

Ota mnös kaikki wirka-miehet suojaas!
Etsi, Herra, tätäki majaa ja tarkoita

täältä »vihollisen kamaluus. Pyhät enkelis
majailkoot täällä, ja warjelkoot meitä rau»
hasla, ja lewälköön sinun siunaukses meidän
päällämme, lesuksen Kristuksen meidän Her»
lamme kautta. Amen.

Sinun huomaas, Herra lesu, anna mini
ruumiini, sieluni, tawarani, kunniani, wa,
pauteni ja elämäni. Tapahtukoon meille
tahtos jälkeen ja nimelles kunniaksi. Ole
minulle, Herra, armollinen nyt ja kuoleman
hetkellä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja py»
hälle Hengelle, niinkuin alusta on ollut nyt
ja iankaikkisesta niin ijankaikkiseen! Amen.

Auta meitä malmeissamme; Herra, kätke
meitä maatessamme, että me walwoisimme
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Kristuksen kanssa ja «uhassa lepäisimme!
Amen.

3.
Syntymä-päiwan ci lue psalmi 139,

ja päätä se näillä sanoilla: Kunnia olkoon
Isälle j. n. e. Ia jos tahdot niin, lue. myös
tämä wähä nikous.

O Kaikkiwaltias Jumala, joka tahdoit
minun tänäpäiiä nimes kunniaksi syntymään,
sinä joka olet minun luonut ja tähän asti
yllä pitänyt, älä anna minun koskaan sel«
laista hywyyttäs unohtaa. Hlä muista
nuoruuteni syntejä, anna minun kaswaa niinarmossa kuin ijässäki. Anna minun lujasti
pysyä sinussa ja jokapäiwä kaswaa pyhässä
Hengessä, siihen asti kuin tulen ijankaikki-seen Kunnian waltakuntaas. Se lainaa mi-
nulle, o rakas taiwaallinen Isä, lesuksenKristuksen tähden! Amen.

4.
Kasteenpäiwänä.

Kaikkiwaltias Jumala, sinä hnwyyden
lähde ja kaiken armon alku, joka minun tä-
näpänä uudesta synnytit Hengestä ja we-
destä pyhässä kasteessa, sinä, joka minun
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tänäpänä otit lastes joukkoon ja teit ijan«
kalkkisen elämän perilliseksi Pyhäis yhtey»
dessä; minä kiitän ja ylistän sinun nimeäs
tästä suuresta hywuydcstäs minua ja kaik«
kia lapsias kohtaan. Anna, o Herra, mi»
nulle monet syntini anteeksi, wahwista mi»
nua Lohduttajan, korkeasti niistetyn pyhän
Hengenskautta, ja lisääntykööt sinun armo-
lahjas minussa päiwästä päiwään, nimit-
täin wiisauden ja ymmärryksen Henki, neu«
won ja wäkewyyden henki, taidon ja Her»
iän pelwon henki. Niin täyt» minua py«
hän pelwon hengellä hänen tähtensä, joka
seurakunnan ylitse wuodatti Henkensä, mei«
dän Herramme lesuksen Kristuksen tähden!
Amen.

6.

Wielä rukouksia pyhästä Kasteesta.
Sinä rakas Jumalan Poika, suloinen

Herra lesu Kriste, joka käskit tuomaan
lapset tykös, minun rakkaat »vanhempani
saattoiwat minun sinulle pyhässä kasteessas,

la kuin sinä, rakas Herra, siinä otit
minun omakies ja siunasit minua, ja kuin
minä wielä olen tässä mailmassa ja pahain
Henkein wihoissa; niin johdata ja M pidä
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minua ködelläs, anna minun lisääntyä sinun
tuntemisessas, sinua totuudessa auksi huutaa
ja ylistää nyt ja ijankaikkisesti! Amen.

6.

Rakkahin lasten ystäwZ, rakas Herra
lesu, jonka tykö lapset tuodaan, sinua me
kiitämme, ettäs meitä kasteessa pyhällä we-
relläs puhdistit ja meitä wiattomikfi lap-
siksi uudesta synnytit, ja rukoilemma si-
nua, ainoaa» wiattomuutemme lähdettä, woi«
massa pitämiään meitä sinun waltakunnas-
sas ja wahwislamaan Hengelläs, että me
rakkaudesta sinua kohtaan ja sinun nimes
kunniaksi uhraisimme, niinkuin wiattomat
lapset Bethlehemissä ') ja nuoret Makkabe-

tawaramme ja henkemme. Sinä
olet elämän ruhtinas, joka tahdot siunata
työmme ja kärsimisemme ja estää ne huk-
kaan menemästä. Ylistetty ole ijäti!
Amen.

7.
KiitoS enkelein Varjeluksesta.

Minä kiitän sinua, rakas Jumala, ettäs
minua rakkailla enkeleilläs hoitanut ja war-

') Wth. 2: lö. 2) 2 Makk. 7.
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jellut olet ja sellaiset taiwaaNiset ruhtinaat
meille wartioiksi asettanut, ja rukoilen si-
nua, tänäpänä pyhät cnkelis minulle lähet-
tämään, minua hallitsemaan ja johdattamaan,
suojelemaan ja opettamaan perkelettä was-
taan. Sillä sinä tiedät, mitä pahalla hen-
gellä on mielessä, joka minua kiljuwana ja-
lopeurana ympäri käy, nielläksensä meitä.
Lähetä siis pyhät enkelis estämään heitä!
Amen. T. M. Luther.

8.
Kiitos kaikista Jumalan hywista

töistä.
Minä kiitän sinua rakas taiwaallinen Isä,

joka et tahdo yhtäkään sinun pienimmistäs»
tään bukkuwan, ettäs minun luonut ja Poi-
kas kalliilla merellä lunastanut olet ja py-
hällä Hengelläs pyhität, joka myös olet rak-
kaita wanhempiani, opettajiani ja esi-mal-
taani käskenyt minua uskollisesti elättämään,
opettamaan ja warjelemaan, ja lupasit py-
hät taiwaalliset henget minulle palwelioitsi
ja wartioiksi kaikissa paikoissa. Minä ru-
koilen sinua, rakas Isä, woimassa pitämään
minua uskossa, totisessa awuksi huutami-sessa, kuuliaisuudessa, kurissa, nöyryydessä
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ja totuudessa, kaikilla minun teilläni, etten
minä murheelliseksi saattaisi sinun pvnää Hen-
tcäs enkä enkeleitäs ja heitä tyköäni pois»
tarkoittaisi ja pahoille hengille fiaa sydämmcs-
säni antaisi. Se minulle suo, lesuksen Kritz-
tuksen, meidän Herramme kautta! Amen.

9.
lokaftäiwäinen lasten rukous,

joka muinain jokapäiwä lapsilta rukoiltiin
kotona ja koulussa.

Warjele meitä, rakas Herra, Kristikun-
nan »vihollisista ja kaikista eri-scuroista,
ettei niillä olisi yhtään waltaa meissä, meitä
mielellä ja Vahingoittaa. Johdata meitä,
Herra, sinun totuudessas ja anna meille
syntimme anteeksi; anna elämän parannusta,
kärsiwällisyyttä ja lohdutusta ristissä ja kär-
simisissä ja wiimein autuaallinen loppu,
lesuksen Kristuksen, meidän Herramme kaut-
ta! Amen.

10.
Itsensä kieltämisestä.

Lainaa minulle, armollinen Jumala, ar«
moas kieltämään itseäni ja kuolettamaan
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omaa tahtoani. Olkoon lihani ia haluni
sinun Hengelles alammainen. Sydämmeni ja
jäseneni kuolkoot ja wapautettakoot kaikista
maallisista ja lihallisista himoista, että minä
alati wapaasti ja ilolla olisin hywälle tah-
dolles alammainen, meidän Herramme Ie«
suksen Kristuksen kautta! Amen.

11.
Herra tehköön meitä hurskaiksi.

Armahda meitä, rakas Jumala, ja tee
meitä hurskaiksi, että me nimeäs kunnioit-
taisimme, waltakuntaas lisäisimme ja tahtos
tekisimme! Amen. T. M. Luther.

VIII

Lasten rukouksia opetuksen (kou>
luu) ajalla.

12.

Koululapsen rukous.
Opeta, rakas Herra lesu. joka rakkaalla

lapsuutes-ajalla opetit Jerusalemin opettajia,
minuaki nuoruuttani oikeassa Jumalan pel«
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wossa »viettämään, hartaasti lukemaan, ru-
koilemaan, kuuliainen olemaan, itseäni hurs-
kaasti ja kunniallisesti käyttämään. Anna
minulle hywiä ystäwiä, jotka minua uskol-
lisesti oppimisessa auttamat, että minä täs-
mäisin ijässä, wiisaudessa ja taidossa ja tu-
lisin sinulle otolliseksi palweliaksi täällä ajal-
lisesti ja siellä ijankaittisesti! Amen.

13.
Tyttö-lapsen koulu-rukous.

Hy»vä Jumala lakas taiwaallinen Isä,
minä »viheliäinen, kastettu lapsi huudan puo-
lees sanas jälkeen, anna minun sanaas kuulla
itselleni autuudeksi, sitä sydämmceni kätkeä
ja wanhempiani rakastaa, heille kuuliainen
olla ja hywään taipua ja tarkaksi huoneen
katsojaksi tulla. Anna minun »vasta- ja myötä»
käymisessä, kurissa ja lewossa olla kunnial-
lisen ja ahkeran, uskollisen ja totisen, niin
kaunistaakseni kastettani ja kutsumustani ja
sinua minun säädyssäni kunnioittaakseni, ja
tullakseni »vanhemmilleni ja ystäwilleni kun-
niaksi täällä ja ijankaittisesti, kuuliaisen
Poikas, rakkaan ylläni, tähden, joka on ylis-
tetty ijankaiklisesti. Amen.
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14.
Turwattoman palkka-piian rukous.
Rakas taiwaallinen Isä, minä olen wi-

heliäincn ja köyhä orpo piika-kurja, jolla
ei ole Isää eikä äitiä elossa, maan yksinänsä
sinä Herra, joka olet kaikkein turwattomain,
kuin myöskin »viheliäisten palkollisten us-
kollinen Isä. Sinun tahtos jälkeen täytyy
minun nyt mennä palwelemaan; suo siis
minulle hywä paikka, auta minua hywiin
ihmisiin, jotka rakastamat sinun sanaas ja
uskollisesti walwowat palkollistensa etua.
Minä tahdon sinun tahtes palwella uskolli-
sesti ja ahkerasti, ja kärsiwälliscsti odottaa
sinun Poikas ilmestymistä, jolloin minun
palwelukscni ja surkeuteni loppumat ja minä
saan olla ja pysyä rakasten lastes ja peril-
listcs joukossa, sinä joka muinain puhuit
Hagarin kanssa ja lohdutit häntä suurim»massa hädässänsä, ja toimitit Siipalle ja
Bilhalle hurskaat emännät korkeasti ylis-
tetty ijankaikkifesti! Amen.

15.
Lapsen rukous pyhästä Hengestä.
Minä kiitän sinua, rakkain Herra lesu

Kriste, ettäs woimassa pidät hywän kirkon
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menon ja kurin, ja annat minuNenki ja ra?-
kaille wanhemmilleni armon, siinä kaswat»
taa minua; minä rukoilen sinua, hallitse mi-
nua pyhällä Hengelläs, että minä olisin us-
kollisille wanhemmilleni ja opettajilleni kuu-
liainen. Anna minulle oppimainen sydän,
että minä katekismustani ja muita tarpeel-
lisia tietoja oppisin, ja niinmuodoin jumali-
suudessa, »viisaudessa, ymmärryksessä ja muis-
sa awuissa hywin kaswaisin. Luo minuun,
lakkain Herra Kriste, puhdas ja kunnialli-
nen sydän, että minä sinua oikeassa uskossa
ja totisessa pelwossa palwelisin, ja kaikesta
sydämmestäni rakastaisin. Tukahula mi-nussa pahat himot, lahjoita minulle pyhä
Henkes, ahkeroitakseni totisesta nöyryydestä,
anna minulle kuuliainen sydän, sinun pyhän
käskys jälkeen kunnioittamaan »vanhempiani,
ja karttamaan heitä murheelliseksi saatta-
masta ja »vihoittamasta. Anna heille pit-
kä ikä, suojele ja »varjele heitä taudista,
pahasta ja »vahingosta. Ole meille «viimein
armollinen ja laupeas, siunaa meitä ruu-
miin ja sielun puolesta ajallisesti ja ijan»
kaittisesti! Amen.
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16.

Kouluun mennessä.
Ah rakas taiwaallinen Isä, me, wihell-

äiset lapset auksi huudamme sinua, rak-
kaan Poikas, Wapahtajamme lesuksen Kris-
tuksen nimeen, lahjoita meille pyhä Henkes,
joka opettaisi ja walaisisi meitä, luonnos-
tamme sokeita ja taitamattomia, ja saattaisi
meitä oikealle elämän tielle ja sillä meitä
taluttaisi ja pitäisi, sillä luonnostamme me
niin helposti siltä eksyisimme ja poikkeisimme
kadotuksen tielle ja sitä ijankaikkiseen peri»
katoon »vaeltaisimme. Armahda sentähden,
rakas Isä, meitä, ja warjele meitä sellaiselta
»vahingolliselta polulta. Saata meitä, pyhä
Henki, tasaista tietä, että me »vihdoin pa-
rannuksen ja uskon kautta ijankaikkisen elä-
män käsitäisimme, »välimiehemme ja puo-
lesta rukoiliamme lesuksen Kristuksen täh-
den! Amen.

17.

Koulusta palattua.
Me kiitämme sinua, taiwaallinen Isä,

meidän Herran lesuksen Kristuksen Isä,
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rakkautes ja uskollisuntes tähden, ettäs osoi-
tit meille ijankaikkisen elämän tien. N!a-
laise, walkeuden Isä, kynttilämme, ja tee
pimeytemme »valkeudeksi. Sinä käyt mei-
dän ohitsemme ja näet meidän weressämme
makaaman ja sanot meille: "teidän pitää
elämän". Niin auta siis meitä käsittämään
totista elämää, uskossa Poikas, Herrammelesuksen Kristuksen päälle, joka meitä ra-
kasti ja antoi itsensä ulos meidän siassamme.
Katso nyt jällen palajamme maallisiin toi-
mituksiimme: lukitse siis, mitä kuulleet ja
oppineet olemme, niin »voimallisesti, ettei
häijy saatanas, eikä ilkeä mailma sitä tur,
melisi, että sen kätkisimme hywään sydäm-
meen ja kärsiwällisyydessä hedelmiä kantai-
simme, että me pyhäin kaswois edessä hurs-kaasti »vaeltaisimme, lesuksen Kristuksen,
rakkaan Poikas, meidän Herramme ja Va-
pahtajamme tähden, pyhän Hengen »voi-
massa! Amen.

18.
Koulu rukous.

Me rukoilemina sinua, ijankaikkinen Ju-
mala, Isä, Poika ja pyhä Henki, ijankaitti-
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nen, jakamaton Kolminaisuus ja sanomaton
yhteys: anna laumas, kristi kansas, olla us-
kolliselle suojellukselles uskotun ja pysy mei-
dän tykönämme armollas ja totuudellas.
Vle meidän kanssamme, Herra meidän Ju-
malamme! piiritä meitä tulisena muuri-
na, hajoita kaikki, jotka sinua wihaa-
wat ja nimcs wainollisia owat. Johdata
meitä, o hywä Jumala, näkemään kirkasta
ja puhdasta sanaas, miltäkään ulkonaiselta
muodolta wiettelemätä. Warjele meitä, su-
loinen Herra lesu Kriste, erhelyksestä ja
määrästä opista, ja lähetä meille uskollisia
opettajia, jotka ahkeruudella seurakuntaas,
jonka omalla werelläs lunastit, kaitsemat ja
tahtos toimittamat. Anna meille kuuliaiset
sydämmet, että me, rakastettuina karitsoi-
nas, kuulisimme ääncs, ja täytä meitä »van-
hurskauden hedelmillä. Opeta meitä aina
tekemään suosios jälkeen; sillä sinä olet mei-
dän Jumalamme, sinun hywä Hcnkes saat-
takoon meitä oikeaa tietä, siksi kuin me au-
tuaallisen eron kautta pääsemme tästä su-
rullisesta elämästä, alinomaiseen riemuun
ja autuuteen, katselemaan sinun kunniatas
ijankaikkisesti! Amen.
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19.

?Z:desta psalmista.
O Herra Jumala, ylennä PoikaZ Kris-

tuksen, meidän Kuninkaamme, »valtakunta,
että se wolmallisesti läwealta hallitsis tuo-
miolla ja wanhurskaudella, ja auta »vi-
heliäisiä ja köyhiä rauhassa, ja tarkoita heistä
kauwas perkele, ja suojele kaikkia sen jäse-
niä. Perusta autuutes wahwaksi maan pääl-
lä. Sanas hedelmä lisääntyköön monenker-
taisesti keskellämme. lesukfen nimi olkoon
korkeasti ylistetty ja ulottukoon lapsista las-
ten lapsiin, että siinä kaikki kansat maan
päällä siunattaisiin ja kaikki maa olisi täynnä
sinun kunniatas. Kiitetty olkoon Isä, ynnä
myös Poika, meidän Kuninkaamme, ja pyhä
Henki! Amen.

Kuolewaisille lapsille.
20.

Sairaan lapsen rukous.
O Herra lesu, minä makaan tässä, enkä
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woi laulaa, enkä hypätä, en leikitellä enkä
lasten kanssa käydä kirkossa eli oppimassa.
Sinä olet lihas päiwinä »viheliäisiltä ihmi-
siltä ottanut pois heidän sairautensa ja ki-punsa, ja tehnyt, o hurskas Jumalan ka-
ritsa, termeiksi koska he sinua auksi buusi-
wat sanoen: Dawidin Poika armahda
meitä! ah, auta minuaki, sinä Da-
widin poika, ota pois sairaus, anna jäl-
len terweyttä, laske minua jällen riemulla
kouluun ja kirkkoon. Kuule minua, o ra-
kas Herrani lesu! Amen.

21.
Sairaan lapsen rukous.

Ah, Herrani lesu, minä olisin niin mie-
lelläni jällen terwe. Mutta minä en tunne
sinun tahtoas, sentähden en myöskään tahdo
itse-pintaiscsti pyytää terweyttä. Paranna
minua, jos se on sielulleni hyödyksi. Mutta
jos minulle parempi on kuolla, niin anna
minun hiljaisesti ja iloisena nukkua. Si-
nun tykönäs olla on ihanampi, kuin koko
wailmassa. Sinulla on wiheriäincn niitty,
ja siinä on elämän lähteitä, ja elämän wesi
juoksee halki taiwaallisen maas, ja sen ran-
noilla kaswaa monta suloista puuta ja
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pyhät ja autuaat riemuitscwat sinussa
ja sinä olet aurinkoa ihanampi ja suloisempi

ja teet lapses ijankaikkisesti alituiksi.
Sentähdcn, armas Herrani lesus, jos niin
tahdot, niin minä sinne menen. Tapahtu-
koon sinun tahtos! Amen.

22.
Kuoleman tuskassa olewan lapsen

rukous.
Joka uskoo sinun päälles, suloinen Hcr?

rani lesus, hän elää, ehkä hän kuollut oli-
si! Minä uskallan sinuun ja sydämmestäni
«kastan sinua; sentähden ei taida kuolema
minua pitää. Katso, herra, tässä on sie-
luni, minä annan sen, pyhän Stefaanin
kanssa, sinun käsiis, ota se wastaan ja
saata minua lewollifesti ijankaikkiseen elä-
mään. Wahän ajan perästä anna mi:
nun siellä olla, kussa ei enää sairautta ole,
kussa ei sillen yhtään syntiä eikä pahaa
omaa tuntoa ole. Anna minulle Henkes,
että minä sangen riemuitsisin ihanasta tai-
waastas, Mä minun tulee syystä iloita
siitä, ettäs minun nopeasti saatat tästä pa-
hasta elämästä ulos. Amen.
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23.

Jumalan Karitsalle.
Kiwlewan lapsen rukous.

O kärsimä Jumalan karitsa, joka kannoit
synteini rangaistukset minä wiheliäinen
syntinen kiitän sinua siitä: nyt ei minua sil-
len synteini tähden rangaista «iankaikkisuu-
dessa! Minä olen usein ollut itse-pintainen
ja tottelematon lapsi lyhyellä elämälläni:
minä kadun ja paheeksun, että minä niin usein
saatin wanhempani murheellisiksi! Mutta nyt
se on lohdutukseni, että sinä olit taiwaalli-
selle Isälles kuuliainen kuolemaan saakka,
ja ristin kuolemaan asti; sillä kuuliaisuu-
dellas sinä paransit minun tottelemattomuu-
teni, jota minä kaikessa ijankaikkisuudessa
en olisi woinut parantaa. Ellei sinua olisi,
jollet sinä olisi maksanut syntejäni, niin
minä olisin hukkunut! Sinua minä kiitän
siitä, että minä kuolen ijankaikkista kuo-
lemaa pelkäämätä: minä kiitän si-
nua, o Jumalan karitsa! minä kuolen rau«
hassa, niin, en minä ensinkään kuole,

minä seuraan Jumalan karitsaa, kuhunka
hän edelläni meni, ollakseni siellä, kussa
hanki on, nähdäkseni hänen kunniansa ja
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itse elääkseni hänen tykönänsä kunniassa ja
autuaallisessa rauhassa! Minä kiitän
sinua, o lempeä Jumalan Karitsa! ota
wastaan kiitokseni, ah ota minua ai»mossa ijankaittiseksi omaisuudeksesi Amen.

Hengen hedelmät.
(Gal. 5: 22.)

Hengen hedelmä on:
Rakkaus,

110,
Rauha,

Pitkämielisyys,
Vstäwyys,

Hywyys,
Usko,

Hiljaisuus,
Puhtaus.

Meidän Herran lesuksen Kristuksen armo
olkoon teidän henkenne kanssa, rakkaat wel-
j«t! Amen. Gal. L: 18.





Maksaa s kop.


