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Rmu ja Ehto
HarMden Uhrw
Jolla ChnstOty Jumalanercen kanda Nljtoxet, an>

dextanomisct, toiwotuxer,
fa eftrucouM ltze cdcstanS
M kalckem ihmisten edestä:
Lucheruxen Rucous ■■ muo,
don jälken jorain awaram»
masti utospandu.

T. G.

MAeidan HErran lEsureli
.«»* Chrismxen armo, Isan
Jumalan rackaus, ja.Pyhän
Hengen osallisuus, olkou nyt za
aina minun ja kaickein meidD

Mnsamnie.Nimeen Isan,jaPo'
jan, ja Pyhän Hengen. Amenl

Lauptuden Isä, wuodata
minun ja meidän kaickein paal»
lemme armon jarukouren Hen-

opeta meitä henaesa za totu»
deja.smua kijttamäan, rukoile'
man ja palweleman, lEnr



ta hän myös autta meitä. Sftctf»
la on Jumala, Jumala ioka
autta, ja HErra, HErra joka
kuolemasta wapahtaa.

Hywa on'sijs HErra kiittää,
jakljtosta weisata sinun NilNcl»
m, siNa kaickeiu ylilitmäincn:
ackmln julistaa sinun arnwas,
ja Molla sinun totuuttas.

Scntähden minä kijtän fr
nua, minun rakas Taiwalli.
mi Isan, lEsuxenChrtstuxeusinun rackan Poikas tcmm
'.neidan Herram tyvWfc Hewänä, ttt&t Minun luonut m y'
iöspltänyt, lunastanut ja an-
tuari tsbnyt> pyhittänyt ja loh-
duttanut; ja lijatengtn, ettäs
minun tana cdesmennenä yö«
iu\ (päiwana) kaikesta hlnnuist'
sta maarasta ja wahw^dsta- ar»'
lnollistfti warjellut, ja sinun
lwwchclläs ylnbari pljrlttänyt
olet. Minä tunnustan ftidäm»
meni surulla, että minä itze-
ftarn olen epälukuisihill ptiitiU
'im sinun edesäs wikapää, wi«
hiljainen kadotettu syndinen si>

iiywiin tekochis wå*'
nlabdotoi,
Mlcusiunan



ettäs armölHaures jälken,IC'
silxenWeristn maxon ja ansion
tähden f andexiannaisit minnU
len katcki minun perisyndiniwi»
at, kaickl minun tekosyndelni
rlkoxet, kaicki minun tietyt ja
tietämättömät erhetyxenl ja t>
litze käymiseni, jakaicki ne ran»
galstuxet, joita minä synneillä'
ni anftlnut olen: ja ettäs myös
tällä päiwänä (yönä) minusta
Isiillista murhetta pidaisit, mt.
nua wariellsit kaikesta simnistä,
onncttomudesta ja pahudesta,
ja annollas auttaisit, että, mi-
mm tekemistni ja jättämiseni
(nuckllmtstni ja walwomiseni),
kaicki minun ajatuxeni, puhcni,
taytöreni ja työni mahdais M.snxesa sinulle kelwata. Sinunannos haldun annan minä ihe.
ni, »uinun sieluni ja nmmini;
minun Kunlnganl,taicken hä,
.»en Kuningallisen Huonenö ja
Hallitllxens, jakoko Isän maan
kansa: minun weljeni ja sisare»
ni nffosa, jakoko Ehttstillisen
Seurakunnan, ynnä kaickelnsen Opettaj<

»mat»



nun lähimmäisenikalkisa sadut,
fä, kutzumuxisa ja tiloisa, wir-
kamiehet ja käskyläiset, parikun»
nat ia naimattomat, wanhein.
mat ja lapset, perhen halotat
japalkolliset, tutut ja tnndcmat»
tomat, -hywät ja pahat, yfta«
wat ja wiholliset, korkiat. ja
halwat, rickaat ja köyhät, (äV
hiset ja kaukaiset, kotona ja
matkaja olewaiset: minun mrnv
heni ja wiheljaisydeni
panit, surulla rasitetut, lestet
ja onvolapset, putosta, waiwa
eli waaryytta ja wainoa karsi»
waljet, kiusatut, heikomieliset,
sairat-, hadas olewaiset, kuole»
man kansa taistelewaiset: ja
kaickein meidän suruin,putoxem,
ja tarpebemme, meidän ustom»
me, jaluma-
lan palweluxemme, ineidan
rauhamme, terweydemme ja e-
latuxcmme, meidän ajallisen,
hengellisen ja ijankalkisen me«
nestyxemme, uskon ja lassen mi»
na, o leM)ifin Isä, sinun lu-
malallisibin sinun
rackaudes wartion, ja wakcwv'
des en ala. Sinun py>
hat s otfeti

whun^
- sta i



sta luopuko, ettei stpnha wiha>
mies perkele, kaiken tahkons
kansa minusta mitakau woit«
täisi: sinun hywä Henges wa-
laiffou, hallitkon ja wahwlsta.
kon lnlnua katuniuxeen, uskoon
rackantehell, toiwoon, lulnali>suteen, jakaickijn hywijn awui.
hin ja töihin; nijn että minä
sinun armosas kaiken elinaika,
ni kulutan, minun paiwäiui
lopulla lewollisestisisiille nukun
autuaalliseen kuoleman, ja niin
muodoin sinun wotmallas lEs
fuxen Chrtstuxen JumalanPo.
jauuffosa katketan riemulliseen
ylösnousemiicheu ja ijankaikise.
hen elämähän, Amen:
Isä meidän joka olet taiwasa,

Pyhitetty olkon sinun Nilnes:c.
O! Sinä minun uffollinen

Estrukoiliani ja Eoeswastafa»ni HErra lEm Christe., .täytä
'sinun täydellisellä jawoimalli-
sella ylimmäispapillisella esirn<
konxellas, lnitä minun köyhä.
st, la paitzi sinua, yutättönlasa
rukonxesaui puuttuu. Nllkotle.
sinä itze milmn ja kaiken mm
lunasti :dcstä, ctta nn
NU! \ iåftk

utum



SiNW kallihlmman Nimes
turwasa menen mlnä nybaa»
murukonresa päiwäni töihin
(ehtorukouxcja yöni lewolle).

Sinun siunatun Nimes wol»
masta toiwotan minä itzelleni,
jakaikille minun kanft Christi»
tuilleni, ja jokaitzelle minun la»
himmäiselleni sen Pyhän Kol»
mftiaisuden Laupian hywasti
siuttauren.

HErra hywässt siunatkon
meitä, jfl warjelkon meitä.
Herra walistakon kaswons mei«
dan paällem, ja olkon meille
armollinen. kändäkön
kaswons meidän puolem, ja
andakon meille ijankatkisen.rau'
ban. Nimeen Isan, ja Pdj»n,
ja Pyhän Hengen. Amen!

.WASASA, '??8.
Wilh.Londicerilda'.






