


fa päästi. «l> Mutta 17 pillH nousi hälH
W meni yrinäns rukoilemaani. Silloin «

Mies, joka uli Itse Zumalaj, aam>
ffohon saakka, niin kowin hänen kantzans, eHhänen reisiluuns horjahtui ja hän rupeis Z
maan>. Ia koska tämä Mies näki, ette
Wb peräänanda tahtonut, niin sanoi Hähielle: 20 päästä minua; sillä aamurusko, n
lMutta Jakob wastais 21 rukouxilla ja k
leiliä:, Ost.K. 12:4. Enminäpäästä sinul

siuna minua, e) 22 Tämä Mies sanoi s
Dmä olet taistellut Jumalan ja ihmisttlftl'ja olet moittanutj. Ia 23 Hän siunais
bin siinä paikclsoj ja meni matkaans. TästH
Kulliststa tapanista ihastui se hurskas
niin sydämmelljsesti, että 24 hän pakahdu
nomaan: 'M!nä olen nähnet humalan
wosta kaöwshHn (liki ja selkiäsi!) ja m
sielun on sen kautta
MajnttruMies, .cli sNHias, muutti myös
saman asian tähden hänen nimens ja 25 t

' C 4
MitH Jakob yöllä nousi lehmään?

, yöllH paineli Jakobin kansio?l Mits Jakooill? tapahtui pnin.llesans?
M>t3 Mies sanoi, kuin ei Jakob p.räänan^,
Ruing» Jakob siihen wastais! !
Mitä Mies silloin sanoi?
MltH Mies teki Jakobille?
MitH Jakob ilosta pakahtui sanomaan?

,<R.uinga Mies Jakobin mmiN muutti?
Uskalluxcsa Jumalan päälle, ja kuuliaisudesass nm säännZllms käpttä kaikki luwa

» wälikappalect waaran estämisen ? Moi. K.
?) Mutta phtä hywitirukouxisa riippua kiini Luk. K. 22
Z Sillä muoto suurmain Mä ia tuska saa, jos ei
l ri aina iloisen, kuittngin- kcwiämmän ja Ypdlsm /



Kt. HasselqwistiN

Hengellinen

longa cantza
Vxi Fhristitty zocapHiwH
ja iom hetki, pyhän NaamMun
ja lEsurm Christuxen Pijnan Histo-

rian jalkcn, huomuxilla,
ylösherauä hänen swämsns toti-

sten lumalisuteen-
SIM siwus.

KärsimftN/ eli Pas-
sion Litania.

Ia -

Myn nlyös Wcn lisätyt

Mmw Ehto- ja MOMstA
wÄismt rucouxet:

Mcd Kon<!l. Mijus sälst'W nMiio UW,^.^

STOCKHOLMISA ''

Prändätty CumngallisHi Suomalaiftss,
PrandM, Wuoma 177^



Esq. 26: 9.

Minä halajan sinua sthmne»stän xöllä, minun HenZettValun myös minuja war»
hmn sinun tygös.

Psalm. 55: 18°
Khtona, Aamulla fa f)uoli-

päiwäna mM walitan ja
itken, ja nijn hän cuule mi-
nun anem<

Psalm. 63: 7,8, 9-

Costa minä wustesem lasten,
nijn muistan sinun,cosca minä herän. nijn mi-
nä puhun sinusta. SMstnä olet minun auttajani/
fa sinun sijpeis rvarjon alla
minä kerscan. Minun Oie-
lun rippu sinusa, sinun oi-tia tatts minun tuke.
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Mi Rucous armon edest, usein sy-
dänicliiM huocauxll! rucnilla

UH! Pyhä Jumala! armollinen Isä"!
että sinä olet opettanut ja kastenyr

meitä rukoileman, ja uiosltnvannut
cuulla meidän rucouxem, smcahden tah-
doisin minä mielellän tulla sinun Cas»
wos eteen, ja auxhuuta sinun PyhH
Nimees; waan minä olen (sitä pahem-
bi) luonost cangia sijhm, en myös tie<
dä cuinga ja mitä minun rucoileman
pitä cuin se tulis: sentahden rucoilen
minä sinua, anna minulle armon ja
Mcouxen Hengi, joca ylöslammittä
minun cangian ja kylmän sydämen, n»
lös walaise minun ymMärrMn, ia w'ä«-
kewäsä lohdutuxesa sinun rackan Poi,
cas lEsuren ChriMen ansion ja <si<
rucoupcn päälle, alinomaisen sydämen
huocauxen cantza minua oikein rucoile-
man otetta, ja joca mana hywä mit
nun edellän ulos sanomattoman huocai>
xencansta, ja lupa minulle Armon cuuk»
misen, sinun Pyhän Nimes cunniari jz
minulle ijancaickisexi autudexi, Amen.

lEsuxeu Pyhään ja hywä-
stisiunattuun ÄAineen, Ainen,

Cosca sini Völlä ylöshttät, nijn loh-
dut<» sinuas näillä S«noilla pimiäs:

on minun walistuxcn ja
autuuden, ketä miltä pelkän?
HERra on minun hengeni

«Mewps/ketä minä wapisen. Ps 27: i.



HellWine»
Ia waicka minä waellaisin pimiäsH
Laxosa, e>l minä pelkais mitan pa-
hucca, ettäs olet cantzani, Ps. 2;: 24.

Sun Enqelis meit wMioltcon
Ia meistä warin oltacli!:,
Ettei meit hucutais Pclkel,
M el' päiwäll HErr' meit cuuldel!

Cosca sinä huoMeneldain- ylös herät,
nijn ajattele cäickcjn ensin, suwmuon väal,
Ie Jumalan canha, ettäs hywalla Tun»
nolla taivalsit pniwän ilman synnit läpi»
tzcnkaydä, tällä tapa:

ole nlinulle mmolinen sinun
<x) hywydes tähden, ja pyhi pois
nun sondini sinun suuren laupiudes täh-
den. Pese minua hywäst minun paha»
sta legostani, ja puhdista minua mi-
nun Synnistäni, Ps. 51: 3, 4- Ju-
mala! luo minuun puhdas Sydän, ja
«na minulle uusi wahwa Hengi, älä heitä'
minua pois Caswos edestä, ja älä minul-
da ota pois sinun Pyhää Amgees, wah»
wista minua taas Vlwullas, ja sillä wäke-
«ällä Hengellä me minua, v. 12,13,14.
Wuodatat sinä Kyneleitäja itcupijaroi-

ta ybdcsi särjetysi syvam:st nijn ajattele: >
lTsu catzahda minun ilcuni jaky-'
nelemen puoleen, nijncuins eatzny>

tit sen jyndisen waimon puolen, pca
moja sinuld kerjäten jalcais edes ma-
cais, ja nijncuins Pietarin puolen cat-
zchdit, cosca hän sinun kieldänyt oli,
ja Ryöwärin tygö, jongas ilahutit;
nijn ole myös armollinen mmungin
,'canhani, Amen.
Sitten kijtä Jumalalarauhallisen Unen

edestä, ja että hän wiclä edes päin sinua is
sinua sin» M, ftnvdn»: IA
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Sydnwen HerMiä.
olcon kijtos ijancaickiscsi,

Hänen annons ja hywydens edesi>
loca minua wiriäst on warjcllut,
Tclnä yönä caikcst waarast.
Rncoilen w«l sinua lEsuxcn Nimeen,
O Taiwallinen Isä ja HERra!
Ettäs täxäpän ja joca hetki,
Tchdoifit mun suojellurcn olla.

Itcm.
«NsNua mun tai Miwä wictta,
<4> Etten wchoitais sua misän;
Mutta cunniarcs kayttZ,
Sijhen Armos mull liss.
Mun hengen, sielun, ruumin,
PcrlM caluncaick saaman,
Caick caitzc, warjcl waarasi.

Cosca sinä cuulec Cucon laulaman,
nijn rucoile:

HERra lEsu Chrisie.! sinä wia-
toin Caritza! joca puoli yön ai-

cqna, cosca cuckoi lauloi, josta Peta-
'ri cowin hämmästyi, olet seisonut sen
hengellisen Olkcuden edes lerusalemis:
Anna minulle sun Pyhän Henges ar-
mo, että minä, mahdaisin nijn hywin
hiljan, tuin warhain kijttä ja cunnioit-
ta sinua sen sun cackeran Pijnas ja cue-
lemas tähden. 2. Muistutta minullen
Petarin cauhian joca
colme kerta kielsi sinun ennmcuin Cuc-
koi cahdesti lauloi; ole sinä O caic-
lein rackain HERra lESU! minun
warjelurm combasiuresa, ja minun a-
pun langcmuresa, O HERra! wapah-
da minun Sielun. 3. Että nijncuin
sinä sanot sen meille olewan tietämät-
loman, cosca sinä tahdot tulla wijmeistä
Duomiota pitämän, taicka cutzua mßtä

tääl-
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F HenMinen
tääldä pois, Ehtona, Puoliyönä cof<"
ca Cuckoi laula, eli Aamulla,, mjn>
laina sinun Armos ja Henges oikein
walwoa, ja cosca cuckoi laulaa, aja<
lella sinun wijmeista Tulemistas, että
minä «xi kerta mahdaisin walmis olla,
rchkiast seiso snmn Duomio Isiuimesedesa. 4. Auta myös että minä oli«
sin nijden hengellisten Kircko-Cuckoin,
Sliari,c!Nuestcn ja Opettaittcn äänill
cunklainen, eteeni catzoisili minun «i-
-fani, ja kijrmaism minuani pitämän
sinun Sanas, Anien.

Isä meidän jora olet Taiwais, ie.
Cosca sinä rijsm eli mu<nat sinun pai»

tas, mj» ajattele:
ininä waiwainenMhchaMn

dincn! joca wiattomuden walkiat
roaauet, sen munin Jumalan cuwan
nijn cauhiast cadottanut olen, että mi-
nä nyt olen häwyllinen, alastoin ja curia,
Ah! woi minua! että minä nijn son-
dia tehnyt olen, ftntähden on minun sy«
dameni surullinen, jaminun silmäni pi-
miät. Multa minä kijtin sinua, O HEr«
ra lEsu! ettäs olet minun sun callilla ia
wiattomalla werelläs pefnyt minun svni»
stäni, udlsianut Jumalan cuwan, ja pu«
fenut minuil walkeisin waatteisin, eitei
Minun alasionmdeni häpy näy, auta että
minä jocapäiwa pesisin, minun waatttni
ja tekisin ne puhtaxi sinun Weresäs, sinä
wlatoin Jumalan Caritza! seuraisin si«
nua puhtaudes japyhydes rungas menet,
sen päälle, että minä mahdttaisin löyt-
ta saastuttamctttomana Jumalan Istui-
men edes, Ame». Csscq



SyLämcken 7
sin<? Wuotcst ylösnouset.

3spl-!ä kiitän sinua Isa Jumala!.v«- Poucl! ja Pyhä Hengi! sinunsuuren Armos ja Hywydes edesi, et-
tä minä olen terwenä ylösherännyt ja
raitisten jäscnitten can§a seison minun
jalcaini päällä, warjele myös tanapän
minun jalcani, nijn ruumillisest cuii!
hengelAsW langemurest. Auta että mi-
nä jocapaiwä ylösnousen svnnist, tou-sen Cacumuren ja Parannuxen cansia,
Uscollisis mcomis ja auxhuutamisis, sm
päälle, että minä wijmeisnä pcMväna
mahdaisin tulla Gämaan heräteHi, A.

.O IGsi: Chnsie wiatoin!
loca Uiyös olct nnbielvin,
Vl9si!ousc!uus onnellinen,
Suo lEsu! meill armollinen:
Wä syndij silloin muistele!

audek audcle!
Coscas näet Auringon walon:

HAAchmsmuden Auringo, Christus
ylöswaliscon hänen armons

loistolla, minun ja caickein Christinusco>
waisten sydämmet, että me mahdalsml
yl>d>s totises Jumalan pelgos, löytä
näpän ja aina suojelluren, tuen, awun
ja werhon, ja wijmein ijaneaickisen mv
tuden, hänen sijpeins alla, Amen.

S«js kijtos HERrall «ndaeam,
Ia cuiinia hanell cand^am,
loea meit sunnisi ja »vaarasi,
Mennen Muna päästi wahwast.

'Wcisa Wirsi alusi nijn loppxn asii.
Coscas otat Ruocket eli sMien paäsc««
zMlnä kijcan sinua TaiwaUinen Isä!

ettäs olet werho-nut tämän Naanc.
(ttNlZn, mun alastoman Hämyni, a>^

A 4



H Hengellinen;

minulle sinunP»hän Hmges Armo, että
minä midaisin minun heickouden, toimen
ja curmmn cantza werhma, ja royvttä
miunn cupeni totuden Raumrandella, et«
tä minä ciedäisin cama jyildiä ja lihan
himo, racasta Totutta ja puhua toden
Sydämestä lEfuxen Christuxen
ta Ameir.

Coscas kijmmwot eli wedäl sinun
ssNljncuin sii,a O racas lEsil! tätuän

lhockan e?.ntza myZtät stn ylim,
mäisen osan minun Munnustani, josa
sydän ja täyt pica Zlsmnsians:
Nijn pueta myös iniin.za tänäpäil wan«
hurscauden Hamella,cttänulnm sydame!,
ikawöitzis ja halais fl!nm wn'!hursccu!t'
tas, ja nijncuin Työllä on loppu, nijn
mcchdais inyös S«!u«a olla Lepo ja
Huojennus sinun lsikönäs taiwan wal-
dacunnas; Sinä Wirworus lähde! si-
nun Armos ja tsmdes, tähden, Amen.

, CoscaswcdätpM!lesSuckas,Kelv

sinä O Taiwallincn Isa!
mailla waatteilla,. warjelet minun

jalcam wilust ja pahinZost, nijn anna
myös minun lalcani tänäpan ja aina ol-
la kengitetty Rauhan Eow.Mliumilia, ja
suista minun lalcani RauhanPelle, että
minä mahdaisin elä. Nauhasa Jumalan
cantza, minun omammidomjaLähimaifm
<ansi, HERra osom minulle sinun ties,
ta johdata minua oikm polcua myöden,
ilmoita nnnulk tie, jota käyn, Man löy,
dälsin tien elämään, ja saisin täälda yl)^



Sydämen Httcktlaja.
den rauhallisen Lahdennön, uijn että mi'
na tulisin johdatttuxißauhan huoneseen,
turwallisijn Majoihin ja jaloonLepoon,
lEsurenminun Lulmsiajaniiygö, Amen.

Coscas vcsct itzcs:
2: 22. Silla jos sinä sinuswielä

<v) lipiällä pesisit, ja ottaisit paljo Sai.
pnata, cuitengin sinun pahudes näky mi?
nun edesäln,sono HERra, HERra. Hio<
binKirj.9: ZO, 31. la,HERra waicka
minä pesisin itzeni lumi wedes,ja puhdi-
staisin Käteni Saipualla, nijns cuicengm
pistäisit minunLocaan, ja minun Nam-
teni olisit minulle cauhistuxexi: Sentäh>
den auta, O r.icas Jumala Taiwalli'
nen Isa! että minä joca hetki, ajattelen
minunCasteni päälle, josaminä olen puh-
taxi tehty, sen Uuden syndymisen Peson
cautta, ja sen P. Hengen Udistuxen, mi-
nun syndeim saaftaisudefta. Anna mi-
nulle puhtauden Hengi, joca puhdista
minun omantundoni, caikista Cuolleista
töistä, lEsuren Christuren lumalanP?
jan weren cautta, paiweleman Elawää
lumalata,ctta minä jocaPäiwapuhtain -
mar, pyhemmät jalumaltsemmax, si'
nuli pawiluxesas löyttäisin, Aiuen.

Costäs cuiwat itzcs.
<"> Sinä caickein suloisin HENra

lEsu Christel joca walim sinu>>suunsa Waiwasas: Minun woima!?
on cuiwettunlit,, nijr-cuin Crunsin Mu-
ru, ja minun kieleni tarttu suuni lakeen,
anna acmojas, että josmmun markyden
pois cmwcz, ,nijncl!in se suwella cuiwa
yn, ctta minä silioin lybdutftism mmua«

A 5 ln
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Hengellinen

ni sinun Kärsimifestäs, ja odotaisin kär-
sinun wirwoustaS, sijhen otol-

liseen aicaan asti, ettäs johdatat minun
<läwitlen lähteitten tygö, ja poiscuiwat

kyynelet minun filmistäni, Amen.
Costas suorit eli harjat sinus

nijn ajatMe.
<-) Racas lEsu! joca sanot: caicki tei»

dän hiuscarwan on lucitn, ja ei yh-
täkän heistä maahan puto, ilman teidäl,
taiwallisen Isänne tahdota, nijn tiedän
mini, ettei minulle muuta wähcmbäkan
taida tapcchtu, ilm:n sitä hänen pyhä
«chtoans: Sentahdcn anna armos, et-
tä minä tänäpän ja aina mahdaisill
nuani sinun Jumalisin lahcos ala «G>
LyttH uscollisest rucsillen:

Mitäs lum.,!! tahdot tapaht» tott>Gun tahtos hywä on ijau,
chcilt armos, osotat «,?l,^
Cwn uscostas vysiMt ixjan^
Heit hädlis cnlt, Poieas pijnM cautt,

, Heidän tyköns <il,i pois cnlje,
He hmitawat. tygös turwawat,
Ett Wns HERra! hcit hy!j'. :e.
Varjele minila tuscast ja waiwast,
Gynnist ja tawast,
EttH mc hanett fclpaisim,
Is hänen mielens noutaiFm.Coscas päcillistt Waattet päallcs ntat.

5) Sinä caickcm Pyhin lEsu Ehri,
ste! werho tänäpän ja aina minun

syndinj, wiheljäisydeni ja ricoxeni si»
nun callilla Wanhurscauden haamellas
ja amuuden waanellas, että minä fi-
sällisest puhdas ja wuhitöin, mahdaifinsisällekäyda sinun Caswois ktt«n, cullai-
sisä Cau:'.istux!sa, minun Cuningan ja
minu» HERcan' Amm- Cssi
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Sydämen He>,itt<lja.
CojcasWetlM heität ch huojennat

sinuas mjn, ajattele:
Pyhä Hengi puhdistacon mmm

ja caiken Hänen OeureundWS
caikest Heiden ja Lihan Sastaisudest;
täyttämän Pyhyttä Jumalan pelgos,
jc» ylösnostaman pyhät Kädet, ja puh?
tan Sydämen caikis paico-is Jumalan
tygö, ilman wlhata ja wainota, lEsu-
pen hywästi siunattuun Nimeen! Amen-
Cosca sinä näin waatcetcttu olet Juma-lisilla ajatMlla, nijn weisa i. jocu luma»

lincn Wirsis 2. lue Ui cli cqri Capitlumi
jliricstäns Bibliasi; yfi Psalm jörjestäns
Psaltarist, r.ri osa Catechifmuxcst, ja MArtikcli NusbulHl» tunnustuxcsia, 3. lue sinunAamu lugns, 4. wnsa jällcns yxi wirsi. 5
catz» Almanackaan, cli Aicakirjaan. 6.wai-
,msta sinuas cn»!cmahan, nijncuin tämi
Panrä ulis se wijmemen, tällä tapa:

Minun caiEsin rackain ja kärsi-
wällinen HERrani lEsu Chrste!

jocasinun suuresa waiwasas.ristin pääl-
lä olet »valittanut itzes ylönannemxi
ja corkialla sinunHenges sun IsiHs Kassjn. Mnä huu-
dan nut sinun tygös, auta että minä si-
nun Armos jacallin Ansios tähden tu-
lisin kirjoitttuxl, niiden uloswaHttuidmsecaan. O HERra lEsu l minä anna»
sinun haldus minun Hengen, joca on si*
nun Henges, jongas luonut ja l«nasta°
nut el« sinun callilla la ru»
wilen nöyräsi, ettäs pesisit japuhdistaisit
minua minun synneistäni sinun WereS
cauca, niin että minun Sieluni, joca
,n sinun lnolemas ja w«r«s cautta luna<

At jkltu,
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Hengellinen

stettu, cosca hän eriä ruumist, nlabdais
uyhä japuhdas olla sun Duomio Istui-
mes edes. O HENra lEsu Christe! ala
ylönanna minua minun wijmeistsä Tus-
casani,jota Ijancaickisus seura.
ra! ole minulle armollinen Armon Aira-
na, ettes minuaöuoniitzis sinä cauhicma
Duvmio päiwänä. Ö HE3lra lEsu
Christe minun Lunastajani! me minua
minun wijmeisella Hätkellani. Cosca mi-
nä elän. tahdon minä kijttä sinua. O mi»
nun Wapahtajani! cuolen minä tänä-
pan cli huomen, hiljan cli warhain, nijn
rucoilm minä sinua. Sydammestani,
anna mun wijmeisella Hengeniriutumu-
>-cl!a ejmuuta toiwo, cuin sinua, ej muu-
ta halata cuin tätä: lEsu armahda mi,
nun päälleni ja ole minulle armollinen;
sinun pyhä tahtos tapahmcon minulle,
nyt ja ijancaickisest! Amen.
N:Costns Hytyrin, Lakin eliPäalinan

Päähns panct.
Mlnä kijtän sinua racas Tairoalli-

nen Isa! ettäs mun Pään uxchin-
gost, wilust ja tuscast, tämän werhon
canha warjella tahdot; pueta >myös mi-
nun pääni Auwden toiwolla, uhdcp Kil-
weri, etten minä ikänans epäilis sinun
Sanastas ja ArmoMpaurestas; waan
lumalisest sen itzelleni muistutaisin, että
HERra on totinen, ja mitä hän lupa,
pitä hän täydellisest. Ia waicka wielH
tusca olis cuinga suuri, mahdaisin par-
hain päin «jatella, sen kärsiwallisen Jo-
din cantza: Jos Jumala tahdois ja löis
Minunricki, japääsiäis Kätens sarkeniän

minua
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chodnmen
minua, nijn olis minulla wielä sittengin
Lohdutus, ja minä wahwistuisin minun

! sairvudesani. Minä odotanHEßraa,mi-
! nun Sielun odotta, jäminä taiwon hä»

ncn Sanans päälle; minun sielun warti-
oiheHEßraa,yhdestä huomen waniasta,

!, toisen Kuonien wartiasecn: Israel toiwo-,
can HERran päälle; silla HERrallaon

' armo, jarunsas lunastus hänellä, Ia hän
1 lunasta Israelin caikista synneistans.

Costas olat kindat cli Mussin Katees.
Mlla O Pyhä Hengi', että miuä ta-

näpän taidaisin Uscon Kilwellä u»
los sammutla caicki Sathanan, Mail-
man, minun Lihan ja weren tuliset lmo-

> let, ja ilman estet ylösnosta
dämmeni jaKäteni Taiwasen päin Ju-
malan tygö, kijnirippuin uscos ja hy<

> wäs omastmmos loppun asti, Amen.
Jos Mä otat sauwan kätcecs.

minä waellaisin pimiäsä Laa-
rosa, en minä pelkais mitän pa»

,'hutta, ettäs olet eanstani, sinun witzas,
ja Sauwas tukcwat minun caickena
minun elinaicanani, sijhen asti ettan
joudun Isan Maalle, Amen.

Cosca sinä ulos Owcst cli portist mcnet.
USalm. 12. Minä nostan Silmäni

Mäkijn pain, josta minulle Apu tu-
le, Minun Avun tule HERralda,
joca Taiwan jaMaan tehnyt on. Eihän
salli minunjalcani horjahta, eikasemaca
joca minua kätke, catzo! Israelin Mar-
lia, ei hän maca eli torcu. HERra kätke-
kön minua! HERra on minun warjon
Minun oikiallft> lMellani, ettei Auringo

A? minua
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HengeNnen.
minua poldaispaiwällä, cli Cun Pöllä.
HERra kätkekön minua caikesta paha-
sta hän kätkekön minun Ulos käymisen
ja sisallckäymistn, haman nyt ja ijan-
caickiseen.
Jos tila on, nljn älä finuas anna

estä Kircosia, crinomattain, jos sinä olet
Caupungisa, nijn wiriäst Rucous jH
Saarna paiwina kirws ,- sillä se on mercki,
ettäs olet nijden Ulos walittuiden scas:
sillä se joca on Inmalast, hän cunle Iu«
malan sanaa; waan se j?ca ci cuulc Ju-
malan sanaa, ei hän ole luinalasia; waan
Eadotettuin joucosta.

Costas ruvct tyZhos.
sss>l'ia kijtän sinua, O. P. Colminai-

sus! Isa! Poica ja Pyhä Hen-
gi Jumala! että coscas caickein pahain
himoin estexi tämän työn minulle olet
säätänyt ja määrännyt, nijn laina myös
Armo, että minä olisin wiria minun
eutzulusa Wirasani, ja cn hitosti sinun
työtäs tekisi; waan kärsiwallisest odotai«
fin sinun armos, apus ja hywasti»
siunaustas. O HENra! catzo alas si-
nun pyhast Taiwastas, sun Armonistuie
mcldas ja hywäffisiuna meitä ja maa>
ta, jongasmeille andmunolct. Ole meel-
le Laupias HERra Itlmala! ja hywä
Muna meidän Kattem wöt, meidän
kättem työt hywästisiunatcon hän,Amen.

Eli tällä tapa:

s> HERra lEsu Christel jonga ka,
sijn caicki on annettu sildä Taiwab

liselda Isäldä, joca.jlman emme mitan
ajaiclla eli tehdä taida. Minä rucoilen
suum, enäs olisit mimm tykönäni, sinun
waicuttawaisen ja työtäiekewäistn ar^

mos
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GiMnen Httättäjä.
mos cantza, ojcnna ja hamtze munomä-
ryren, Sieluni ja järkeni, wHhuani ja
wakeni, cäsä mun edesotttusa Päii»ätyö-
säni, että minä sen sinun Nimes Oinni<-
axi, mahdaisin ChristÄisest alca ja Au-
tuallisest päättä. Ole sinä minun Wäke-
wydenjaApun. Alcun.ja loppun, euä
minä kijtän ja ylistän suma ijancaickifesl.

Sinun ?,,öfts alatlclc !n!in:
Racas Taiwallinen Isä! sinun
Scmas ja Käffys jälken olen mi»

m ny: täsä minun cuhucusa Wircani
työsä, sentähden teen ininä sen ahkerasi,
ja annan uloskäymisen sinnn haldus: ru-
coilen ainoastans sitä, «ms tahdoisit
armollisesi smun apnas ja hywastisiu-
llaustas tähän lainata, Amen.

Ins sum w«lsnl työst.
HENra! että minä taidaisin

tehdä hywa, ja ei lväsya, candain
cuorniaa ja hellettä, mjn cau»

wan cuin Cuoleman ehto cule, ja uunun
Sieluni saa lewatä Abrahamin Hel-
mas; waan Ruumin wijmeiseen päi<
wän asti Rauhas ja lewos hänen cam<
mioscms. Aucuat owat ne cllollnet, jotca
HERrasa nuckunetowat; sillä Hengi sa«
no: he lepnwät caikist heidän töistäns,
ja heidän tecons seurawat heitä, Amen.

Cosca sinä vmlttt su» Työs-
kijcctty ja ylistetty

olcon Isa Jumala, Poica luma-
la ja Pyhä Hengi Jumala! jolda caicki
Hywyys tule, jollen myss ylitzen caic»
tein cappalden kijws, Cunnia ja Pli»
stös olcon! anna audex O Pyhä Co>

minaj»
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Hengellinen.

nnnaisus! mitä mmä iäsä olin tchnyt;
viisto se wähä eli paljon. Oicon st sinulle
kelwo.ninen, waicka cuinga wähä ja kel-
«Min se olis. Caicki mitä minä taidan,
anon eli pydän, olcon st sinulda siunat»
tu, jampahtucon sinun cunniares; waan
minulle ja sinun Christicyilles ajalliftxi
ja ijancaickisexi autudexi, Amen.

Rualla olles pitzä itzes siwollisest Chri-
siillises cohtudes.
Nijn Ehtön Huomeneldain pidä
rucoures, ajattele sun lupauxcs päälle, ja
mitä ikänäns sinä teet, nijn ajattele Loppua,

niju ett sinä coscan pahoin tee:
Cosca sinä rijsut itzes.

5> Caickiwaldias ijancaickinen lu>
mala! opeta minua ajatteleman, et»

ta minun cuoleman piiä, ja että minun
Hengelläni on yri määrä, jonga yli»
tzen en minä taida käydä; waan pitä
Pois rijsuman tämän ajallisen elsnnnon
,ja täälda pois crcaneman, cosca sinm,
pyhä tahtss nijn waan: stntähdcn suo
minulle yj.i autuas loppu, että minä
(cosca minun nämat mailnMiset pita
jättämän, ja minä taaldä nijncuin uri
Linnun Lendo pois temmatan) mahdai-
sin silloin minun wijmeiftsä tuscasani
rohkiast sinun tunnusta, ja sanoa: Iw
mala! ole minulle armollinen ja ilahma
minua sinun tykönas ijanccnckisest. Ah
HERra! auta sinun palweljatas, «ttä
minä aumari mlisin! Mnen.

lewäta panet wuoteses. ,
Ol)lincuin, sinä nyt, O Taiwaumen
tähän wuottseen: nijn anna myös mi^
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Gydämcn
nulle yxi suloinen Omantunnon Rauha»
ja andex anncwminulle lEsuxen tähden,
caicki mitä minä AjatuxiKa, sanoilla
ja töillä, tieten ja tietämätä sinua wa>
stan rickonut olen; ja cosca minun Ruw
mini maca, nijn anna minun Sielun ja
Sydämen sinusa aina walwoa, että mi<
nä wijmein sinusa (sinä ijancaickinen
Lepo!) saisin lewos olla Sielun jaRun»
min puolesi, ja ulospuhkea Dawidln
cantza sanoden: Minä macan ja lewän
juurirauhasa; sillä sinä HERra! yxinäs
autat minun turwas asuman. Sew
tähden minä macan ja mmm ja heran,
että HERra tuke minua, Amen.

Mc annan, meitckn sinun huomaas,
Ota meitä sinun suojas.
Nijn meidän käppi kyll hywin,
Enn nucu pahntcn sylvin:

Elicka nain:
Mc lEsurell incitnm anuaminc,
Cosc silmuunne lnni pamam:
Hän oloon ain aMn ja lilpemme
Pois pvistacoou caikcnwnwan:
Iloit mcit Jumal Taiwasa!

Costa, klappa eli wartio soi.
Jumala! ole minulle «nmollincn sinun

ren tähden, ja poiepyhi minun syn»
dini sinun suuren tähden, Amen.

Jumala Taiwallinm Isa!
armahda meidän Päällem, HER-

ra Imnnlau Poica! «nailman wapahm-
ja, armahda meidän päälleni, HERra
Jumala Pyhä Hengi! armahda meidän
päällem, ole meille armMneu, ama mei>
tä laupias HERra Jumala! caikesta
synnistä mikistä eMista, caikesta pa-

hasta,



hasta, Perkelen Morista ja juonista,
pahasta äWi!M Cuolemasta, Rutto-
taudista ja callista ajasts. Sodista ja
tappelurista. Capmoifta ja riidoista,
Rakchista ja waralliscsta Ilmasta, 3u«
lipalosta ja Mälkiän hädästä, ijancaic-
kisesta cuokmasta warjele meilä Laupias
HERra Jumala! Amen.

Jos sinl'.i!a on aica, nijn !ue eoco Litania
loppuun asu.

Encka näin:
<> Sinä P. Colminaisns! armahda

sinuas caickcin ihmisien päälle, jot<
c« sina luonut ja lunastanut olet, ja
erinomaisest sinun calllst ostetun Seura-
cuudas. Kaanna caicki catumatloniat,
ja pidl m wagat totises cuuliaisudes,
että me sitten sinun cantzas saisimwasa ijancaickisest elää, Amen.

. Eli ka näin:
Is« meidän y!l>,,l!' taiwas, zc.
Suo meille rauha HERra m>t,
lulnal anna meidän Cuningall,
HERra hywäsiisiilnatcon ja warjclcon

meitä >e.
Lila nämät Sanat tygs.

Psal. z6: 8. Cuinga eallis on sinun hywy<
des Jumala! cttH Ihmisten lapset sinun
Sijpeis ala nscaldawat.

Psal.s/: 2 Jumala lole minulle armollinen,
»le minulle armollinen; Sillä sinnun m'u„
Sielun ufcalda, ja sin»n sijpcis warjvn alu mp
Ns tulwgn.-sijhenasli ett<l paha käy ohitze.

Psal. 43: 3,4. Lähetä walkcudcs ja totudes
minua saattaman ja tuoman sinun P. wuores
tyqo, ja sinun Nsumises tygö. Ia minä sisälle ka,
lvisin Jumalan Alitarin tygs, sen Jumalan ty,
gö, j»ea minnn ilon j«rieiWN on; jakijttaisi»
sinua Cantzelcilla, Jumala! minun Jumalani!Cysca



Sydämen-HcräWn.
Cosca kello lyö, mjn ajattele, ettäs olet

yhdcn Hccken Cuolcmata, cuin
enncn, rucoilc c6!lä tapa:

Jumala audacou mcillc autlia-ilista hctke,
ChristCiscst clä ja gittuallisesl cuollg ja iloiscfiylösnosta, Aineu.

Cosca Kello Yhden ly3.
Sinä ijancaickiNen Juhala yhdes
olemudes! O sinä ainoa walimles

Jumalan ja Ihu.istm wäiillä Cbriste
IElu! joca oiet aiwgnut minulle yhden
järielljsen Sielun, opeca minua hauesta
ahkera waariottaman, wiriäst tutkistele
ma>'l ja ajatteleman, että M on seura-
cunda, yri Hengi, yri Toiwo, yri HER-
ra, yxi Ufco, vxi Caste, yxi Jumala, ja
caickei», meidän Isam, joca meisä caiki>
sii ja me-dan caickein ylitzem on. Phta
nnna slnnlda anon, sitä minä
pyydän: asuareni HERran huonesli caic»
kena clinaicanani, että minä näkisin HEr?
ra« taunii- Jumalan palwelupm, ja ha»
nen Tempi-äns etzisin. Osom «ninulle
HENra! sinul-, ties, waeldaxen sinun to-
tudesas; kijnnitä minun sydämen sijhen
yIM, että minä silsun Nimes pelkäjsin.

Cosca lyö.
,<> HENra Jumala racas Taiwalli<

nm Isä! joca olet andanut meille
cari cmnonlahja nimittäin: sinun rackan
Poicas meidän HENranlEsuren Chri»
stuxen, ia P, Helgen joca sinust ja Po»
jaft uioskaypi: ja samalla muoto anda-
nuc myös meille cari Sacramenti, Ca-
sicn ja P. Marin Sacramentin, sm
päälle, että me tu'ifim nhden cautta py»
huelyri ftkä sielun, «ttä ruumin puolest,

«aikest
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Hengellinen."!

caikest lihan ja hengen faastäisudest, ana
meille sun P. armos oikein tma jahywas
Arwos pitä sen TaiwaUijen Opin cari
Osa/ Lain ja Evnngeliumin: Laist op>
pia cari Cappalda: racasta Jumalalasen ensimm-isen, ja meidän kahimmäi-
stäm sen loisen Taulun jalken; Evan-
geliumist myös cari: seurata sitä ijan-
caickista elamäta uscon cautta lEsuxen
Ehristurcn päälle; ja cawahta mcitäm
Helwetist, joca seura epäufton päälle,
Amen. SananL. Zc>: ?,8/9- Cahta, minä
sinulda anon, eues minulda nijtä kiel-
dais, ennen cuin minä cuolen: Waarä
oppi ja walhe olcon minusta caucana,
köyhyttäja rickautta älä minulle anna;
waan anna minun saada määrätty osa-
ni rawmnosta, etten mmä (jos minä
ylönrawimxi tulisin) kieldäis sinua ja sa«
nois: Cuca on HERra? Eli jos minä
ylönköyhaxi tulisin, warastais, ja syndia
tekis minun Jumalalani wastan.

Costa colme lyo

<> Sinä Pyhä Colminaisus! yhdes
lumaludes, Isa, Poica ja Py-

hä Hengi! laina minulle Usco, Toiwo
ja Nackaus, ne colme Paäawut, että
minä mahdaisin sen ensimäisen Taulun
jälken sinua palwella colminaisella muo-
to, i Sydämestäni tuta, peljätä,racasta
sinua ja panna caiken uscatluxeni ja toi-
woni sinun päälles, 2. Suulla rucoilla,
aurihuuta, ylistä, kijttä ja cunniottta si-
nun 3. Itze työsäja menosapf-
tä Mm Eaizas pyhänä, mielellän sicä

mull^
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SydZmewHerattZjz.
cuulla ja oppia, nijn että minä hywin
tvarustettu nscosa, mahdaisin urhollisesta
wastan soti« nijtä colme PääwihollistaPerkelettä Mailmaja minun omaa tur-
meldua Lihani. Warjele O Pyhä Col>
minaisus! ne colme MH Sätya Mail-
mas, cuin owat se Hengellinen, Mail-
mallinen ja Huonellinen sääty, että jo«
cainen mahdais sijnä uscollisest waelda,
johon sinä hänen cutzunut olet, mielellMs
tutkia nijtä colme suuua Luonnon Kirja,
cuin owat, Taiwas, Maa ja Meri,
jotca Hallilan sinun wijscmdellas, ja »p-

-pia heistä tekemän sinun Wys jällen!
Ame».

Costa neljä lyö.
Sinärackain Sielun wartia HEr-
ra lEsu Christel jota Juvalaisten

tawan jälken jaat päiwän jaPon tasan
neljään osaan, ja tahdot, että me niiden
neljän Pyhäin Ewangelisteritten opin
jälken nijnä Aiwina walpalla sydämellä
sinun mlemistas odotaisimme. Laina
meille sinun P. Hcnyes armojoca pai»
wä ylösnosta sitä hmsewaifesta ssynnistä
(Lazaruren ensimerkin jälken, jom oli
maannut haudasa neljä' wuorocamta ja
haisi) jolla on neljä astin sia, alcain i.
Sydänusä pahoilla ajamxilla, 2 suostua
sencaldaisijn ajamxin, z. Seurata nijtä
töillä,4. edeswastata sitäpaha; Että mi'
na nijtten neljän pellon joucost löyttäisin
blewan se joca wastan ona sanan aiwan
hywällä sydämellä ja canda hedeliuän kär-
siwällisest: että ne neljä Elementi taitai-su, sinun lauoxes Mn, jouma minut.-
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HcniMnm
le hywäri ja ei ca?o:urm, cosca n,!nä
ajattelen nytten Neljän wijmeiston
te» päälle: Cuclcman, Buomion Hei-
wecin ja Taiwan waldacnlman, Amen.

C>'sca wijsi!ys.
<> P- Hcngi! sinä wtutttn johdattaja,

auta ja opeta minua se nslämän,
siten minä wijden Moftren Kirjan/ se
bn Lain: ei MM wijden ludalaistcn
Cirkelein. sitä wälMmm wijden
widin Lingokiwcn cantza; waan lEsu»

Christuxen Jumalan Pojan wijden
werisen hawan canha callist osieim ja
lunastettu elen, että minä aina ja erw
omaltain filloin sen päälle ajattelisin,essea tmnä näen minun wijsi Sormeni,
ja nijn käyttäisin minun wijsi järkeni,
etten minä nijden Wijden tyhmän Nei-
tzen cantza ulossuljemis; waan mahdai»sm kerran nizden wijden wijsaan ccmtza
olla walmisuscon öljyn cantza sisälle käy-
män Vljan lEsurm Christuxen Tai-wallisten Hääsalijn! Amen.

Costa cmisi lyo.
/3)lnä PyhH Colminaisus! Isa Iw

malä! Poica ja Pyhä Hengi!
joca cumena piiwanä caicki Cappnltt
aiwan hpwin loit, ja sen cantza tahdottietä anda, «tä Mattman Ikä, monen
luulon jälken, pita seisoman Cuusi tuhat»
t« Ajastaica, josta nyt se wijmmenen
Tuhat Lopulla on, ja nijn Mailman
Loppu jo täydellisest kasis on; Minä
rucoilen sinua caikesta minun sydäme»
stänl, ettäs tahdoisi minua ja caickia
ChnOtM epettt, oikein
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Sydämen Hrraftnja. 25
lie cuusi Christm opin
jaaiateleman.että Ihmisen Ikä on mu-
desta osasta, cuin owat Lapsuus, Nuo-
rus, Michuus, oikia Ikä, Wanhuus
jaWoimatconlus. Senrähden, että yxi
Christitty Ihmi.,en jocaitzes osas, mal>>
dais ei ainoastans yhdesä wilpittömasä
Uscosa ja rackaudes loista cuudesta
Laupiuden työstä; nuicta myss caikella
curiiia ahkcroita kellwoilisest ymbärins
lcicaca sinulle otollistri ne cuusi Pää-
jästnda, cuin owat: Sydän, Kieli,
Silmät, Corwat, Kädet ju Jalat. Ia
nijncuin sinä O rackainHEN»alEsu!
Caanan Galileas annoit cuusi kiwisiä
Astiata Medellä täytettä, jongas sittesu,» Caickiwaldian Wijsaudes cautta
yhdepi makiaxi Wijnari muutit; nijn
anna my,ös minun ja caiken Awiopa,
riscunnan meidän Awiosäädysäm sinun
Armostas, hywydestäs, ja Hywästisiu»
nauxestas osalliseri tulla! Amen.

Cosca seitzcmlln lyo.
5> Jumala! ,'oca lepäisit seilzl«

mändenä Päiwana japyhitit sen,
O lEsu Christel joca olet seitzemän
kerta uloswuvdattanut sinun callin we«res, ja puhunut seitzemän sana Ra-
stin päällä; O Pyhä Hengi! joca
annat sinun Seuracunnalles ne seitze<män Hengen lahja; Minä rucoilen sinuanöyrqst, ettäs opetaisit minun likin sinunrackauttas, nijden seitzemän käjkrn jäl,
ken toises taulufa näyttämän rackautta
lähimmäistäni wastan, caickena seitze»mänä PäiwänH wiicosi,. Nijn myös ne

seitze-



Hengellinen

scitzemän Rmousta Isä meidän Nucou-
xesMucoil man sinun tahtos jalkvn, enä
minä sille sun Christicundas cantza sen
cautta mahdaism saada lewätä stitze-
mändena Paiwänä Taiwan waldacun,
nasa, ja nähdä sinun Kivckauttas Tabo-
rin WuoreNa, cusa on hywä ol^Amen.

Meit armahda sua rucmlcm,
Ia iähct lahja scitzcmän,
Gun Henges am eautl lEsnpen,
Cuin Sicluill saacta auiudcn.

Costa cahdexan lys-
Caickiwaldias Ijaitcaickinen Iu«
mala, joca pelastit Noachin itzecahderandena arkis, cosca Wedenpai-

sumus sen ensimaisen Mailmau upot»
ti; sinä joca myös cahdexandena Pai<
wanä KM anda ymbänns laicatta
raiken Miehen puolen, minä rucoilen
sinua sinunrackan PeicaslEsuxen Chri-
siuxen Pijnan ja cuolemcm cautta, joca
caderandena Päiwanä ymbärins leic-
kamisesa sai sen suloisen lEsuxm Ni»
men ja ulos wuodatti hänen nuoret We»
riplsarans, ettäs lEsuren Nimen caut»
ta cahdoisit pois pyhkiä caicki minun
Sondini, ja andaistt nijden siaan ne
cahdexan Amuden Lahjaa, joistapuhu,
tanPyhäinMiesten päiwäiscs p»häs E»
waugeliumifa, Match. 5! elcä minä mah»
daisin Dawidiu cantza, Psalm. 6: Cah,
dexan kielten päällä sinulle Kijtost wcila-
ta, ja P. Cunmgan.Hosian Ensimerckiä
seurata, jocacahdtpandenaWuötenaiu,
peis.etziman Isäins Jumalaa, Amen.

Costa
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Oydamen Herättää.
Cosca yhdcx<zii lyo.

HENra lEsil Chr stc joca luda-
laisten lugun jalken, yhdexändcnä

hetkenä ylön.mnoit sinun Henges, ja
l janot,että Taiwas,; pitä fuuremdi 110 »«

lcman chdesta syndsse.>ä, joc. hämns p,->
rsnda, cuin yhdexastkymenest ja yheM
hurscast, jotta ei Pararnusta tarw>tze,
auta etten minä löyttäis niitten Mder m
kiittämättömän seast, jotca heid/n Puh.
distuxens jäckenEpiwlift ns ci pMnnet
7ta-aperinkiittämän sinua. Ma. Nkij oli<
MM makdaisin Petarin ja Eoncliu»
Ken canha yhdvännellä hetkellä ustu. y-
lös nijtten yhdexän TaiwauMn T
pU!tt«npaalle,lu!n owat tunnusta!nut<
!t)ettia,paastota,rucoillä,ltk!ä,kärsä,odot»
ta, sotia, jacawaht' minuani
nijsta yhd.rästä näitä wastatt sot!waisl>

Amen.
Cosca fyilimcilcn ly§.

' jayhden Maacunnan säälle Kolnmcnen
Wanhurscan tähde."., opeta minua sun
Pyhän Henges cautta nijsta kymmenist i
Käskysanoista ajatteleman ja

ttla minä olen s? sundinen palwelja,
joca olen sinulle welca kymmenen tudcma
leiwlstä, ja stntähden olenonsaitM t lai-
tetta fangluleen; Mutta sinun racas, vi-
casilEsus, on ftn minun edestäni mar,»-
nu r höncnWerclläNs Ristin päällä, jota
minä Uscos; minullenl muistutan/ cosca
Minä minun Kymmenen Sormeniristin-panemisella ulcsm alan wijsi Ristiä, ja

B etzin
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Hengellinen.

etzinlEsustaAndreaxencantza,loh>i:39,
kymmenellä Hetkellä päiwästä;ja oppisin
sitten kymenen kerta lumalisemax mNa,
kestellä nmrhetta ja waiwa, joca pääl-
le seiso kymmenen päiwä, Apoc. 22:10
Davidin cacha ylistä jakijtta sinua kyn»

.menen kieliselläHarpulla,ja löyltäisin kij
tollisna yhden miehen cantza nijstä kyni
mmestäspitalisesta, andain kynieneret i
loisesi sydämesi Saarnawiralle, että s,
jällens minullekymenen kertaisest Wan
hurscasten ylösnousemises maxetaisin
Amen.

Cosca yxitoistcfymmend<l ly§.
s>HERralEsu Christel mingcl cau

hian pahennuxen se pettäjä luda«
yxi nijstä yhdestätoistakymenest Opetus
lapsesta teki: Ia cuingapahoin, nämät y
xitoistakymmenda, itzens petit, silloin cos
ca he sumn kärsimises aicana ylönannoi
sinun ja pakenit; waancuinga suloisest si
M lohtzucat näitä yhtätoistakymmenda
nijncuin Josephhänen yhtätoistatymend<
Weljeens, silloin coscas ilmoitit itzes heil
le eläwäxi, jälkeen sinun Wsnousemises ; puhallat heidän päällens, ja sen sm
P. Henges/ Suus Hengen cantza, anna
heille Taiwan waldacunnan Awaimet
nuhdellen heitä istues Pöydän tykönä
hcidän Epauscona ja Sydämens cowu
den tähden, näyttäin heille sinun caunu
Taiwasen Vlösastumises; minä kijtän si
nuaHEßra lEsu! sen sinun suuren h>
wäncyös edestä/ ettäs olet meille andcmut
sinun Sanas, ja yhdellä loistakymme-
nellä tttkellä, wijmeisnä MailNM Ehw<

na,
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Sydämen HclMchz.
na, cutzunut meitä pacanoita sinun vhtei,sen wiMtarhaas, jotca seisoimme jouci,
lasna Satananja synninTorilla eli Pi-
halla. Ah an«a meille HERra lEsu! jo<
«apäiwa parannus elämään. Amen-

Cosca lyö
lEsu Christel sinä joca nij«

den cahdentoistakymmene". Jacobin
Pojan ccmtta, nijden cahdetoistakymme-
nen caiwon, cuin Israelin Lapset löy-
sit Corwesa, nijden cahdentoistakytw
menen callijnKiwen ylimmäisen Papin
Wiran Kilwcsä, nijden cahdemoista»
kymiuenen kiwen joista Aimri raketti»,
nijden cahdentoistakymmenen Harjän
cantza,jonga päällä Meri seisoi lerusale»
min Tempus, olet tahtonut edesmoda ja
ulosmalam sinun caritoistakymmendä
Apostolitas Uudes , sinen
cuin sinä yhden toisen, sen pettäjän Iu»
dan sian walinnut oltt. Minä kiitän si-
nua nöyräst, ettäs heidän Lucunsjälken
olet andanut sinun Seuracunnalles ne
Caritoistakymmendä Ufton Amkeli. Ia
nijncuinsina,O! caickcin suloisin lEsu!eoscas olit cahdemoistakymmenen Wuo,

Opettaitten seaslerusa»
lemin Templisä, mj» pyhitä ja
siuna myös nijn hywm Opetmita, cuin
Scuiancuulioita Kircois la Schouluis,
«tlä he wahdaisit canda hywän Hcdel-
män nijsä Cahdesatoisiamlnenesä Cuu-
caudesa Wuodesa; ia wijmein yhdesä
syödäElämän Puusta,joca jocaitzesaCuu-
caudesa canda cahdemoistakymmmen
kenaihn hedelmän- Apoc. 22:2. Cuin on

B 2 i.Tec-
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28 Hengcllineli

i. Tenveys ilman kiwma, 2. Nuo<
rus ilman ljäta, 3. Uudistus ilmat«
suuttumista, 4. Wapaus ilman Orjut«!
»a, 5. Cauncus ilmmi wuhttä
dutus iinlan murstetta, 7.sys ilman puutosta, 8. Nauhi ilmay

ttomus ilman!elMsa, 1^
Ticto?lman lvhmytta 1 i.Cunnia ilman
pilcata, 13. 110 ilman surua, Amen.
Namätj Rucouret Rijmixi tth'

dyt, jotta /aitan joca Hetken jäl« ,
ken Paiwalä wcisatta cu n:

Isai meidän yllM Taiwas, :c.
Cosca Kello lyo.

<»?l^H! rucoilen sydämmen pohast,
KM Suo Jumal Mull hetke autuast/.
Jos tahdot se wi)MeineN ott >

Ettän sitt saisin autuaN eron!
An sitä wiriäst Mun
Sek' sydamell,ett sull a,ätcll.

3?x Jumal on caicki cappalet luon,
Usco meill Autuu» portin suon;
wälimies on meit lunastan.
Hengi andan meill elämän,

)?r kerta si,«un täyty cl!olla;j
Hr elämä, jost tul? huolla.

Cari.
taxi armon lahja poica ja Heng',
tax Sacramenti HE)iraldscmmeng>
Car Osa HGRran Dpetus tuo,
Car taulu sull hänen kästyns suo.
Car osaa Auumis, Siclu, sinull';
tax siaa cuolon jälken <->jattel.

Coline.
Colm personat yhdes JuMaludes,
tolm päälahja sinun autuudes.

, «lolm kasty waati rackautcen,
«tslm wihollist lyö säkeyteen.
Colm corkiat sääty asctt Jumal,
Cölmest ot<: waari cairell «jall.
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S,!d'mcn Her<lttäjs.
Nelxl.

wartiat muista öin, päiwin,
tTeljä oppi Evangelifterein,
rkljä sn trapu sill häjyll' synntll',
iTelja peldo san>'n sieme^ell,

Elementi on luotu,
tTeljä r»ijmeist <sapp»ld sull suotu.
iVijsi Sikli painoit Esicoiset.
U?ijg kiwe Goljatin lingo»sit.
Lvijs haaroa Sielus paransit,
U),j«! järkes hyrvin käytä sit, -

Tvijs wijsast menit sisäll haatttpan,
Ifpijs tyhmä jäit iiäisen cuoppan.

Cuusi.
<suuten päiwän loi Jumal Mailman,

wuott pitä hänen stift>.man.
Luus osta monen elämall

rackauden työt sä tel! täall',
jäsend opi leickaman pois,
llo truusi, ett HERra sull sois»

SeitzemanSeiyemännen päiwänHGRra pyhitt,
Seiyeman Hengen l«hja lah:tt'
Seiyemän kerta werens wuodat.
Seiy«män Sanaa sun mielecs johdat.
Seiyemän läiky on ractaudest.
Seiyemän Ruocusi opi Isä meidäst.

Eahderan.
tahdexan Sicluu Arcki wapaht,
tahdexanden päiwän pilti leicatt'.
tahdexanhen paiwan sai lEsus
Cahdexan Autuut saat lautt «yens.
Cahderan candelt lohdut Davidi mpo«.
tahöexand,Muc>nn'lostas HERran löys.

hetken lEsus <uoli.
Ilhdexan lEsuxest huoli.

yhdexatkymmend harhailit.Mderännell Hetkell Hurscat huscailit.
rrapu Tawastn rvie.

Rhdexän wica cartta tied.
Kymmenen!

Rymmenen pyhä ei Sodomas löytt.
B 3 R)>«'
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HenMlnen
Rymmenell'täskxll' sinunhyödyt!
Rymmeneu tuhat leirvistä on
Rymmenen kerta ena IGsu pijnas.
Rymmenen kerta pyhemmax tule.
Rxmmenexet tawarastas lue.

AxitcistakyTMendz.
2?xtoistarymmend jälken Juvan jäit.
Axitoisiakpmmend IGsuxeu jätit.
IlhdelltoisikymenellChristus eläwäx näytt.

awaimet tuott.
näki hänen astuwan ylös.

hetki lunnia täys.
Caxi oistcikymmendä.

Caxtoistkymmend Cappaldannettu meill,
Cahdeldtyistkymmeneld Apostoleild,
tartoistkymmend Artikli ne swat.
Caritoisikynnnend kin»e suot.
Oahdeltoistkymmenell lEsus opett wuott,
Caxitoistakymend hyödytyst ne sul! tuott.

Joca heeki huocaten:
joca Hetki näin huocailet,

la Sydämesi Jumalalarucsilet,
Silloins päätät sen Christuxen Opin,
Ia löytä edestäns awun lukin,
Saa myös lumalald siunauxen,
Jota meill' suolon eautta Christuxe».

W-6H tojsin.
jos sinä tahdot joca helki tut?

kistella Lunastajan lEsuxen Chris-
tuxen Historian nijn se taita tällä muo-
to tapahtua: cosca sinä alst Ehtona wij-
dennell hetkell, silloin cuinlEsus Kihla-
tuorstaina mein kärsimän Jerusalemin
Caupungin, joca paäNeseisoi Perjantai
ehloseen kello Neljän löymän asti, co ca
hän haucaan pandin. Mutta täsä tule
waari otta, estä ludalaiset aloit yön Eh<
tona Kello Cuuden lyödes, ja jcwit sen
neljään Wwartian, joista jocainen sei-
soi päälle 3. helke, nijncuin 6. lyömast 9.
lpöinäan 9. lyömsst «..löpmään, 12. lyö-
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Gydame» Herättäjä.
mäst, 3 lyömään, 3. lyömast 6. lnöniään
asti. Ia nijncuin Wapahtaja lEsus on
jocaitzen yön ja Päiwänwartian aicana
kärsinyt,nijn on hän myöskärsinyt jocait-
zell hetkell, hänen waiwanspäällä seisoes.

Kihlaluovftain Ehtoil kell. s.
ANlna kiitän sinua HERra lEsu<"l Christel minun ja caiken Mailman
Wapahtaja; waan erinomattain nijttm
«scowitten,ettäsmielelläs tähän aican o-
lec mennyt kärsimään meidän edestäni.
Iarmoilen sinua nöyräst, anna minulle
sinun Armos, että minä mielelläni tah-
doisin wastan otta sen terwellistn Calkin,
ja caickein sinui, Lastes cantza julistaisin,

kiittäisin ja kunnioittaisin HERran Ni-
mee! Amm.
E»simäisn3 Pon Wartlana, Cuuden lys-

m«lst mjn seitzemän lyomann.
<> HERra lEsn Ehriste! joca tänä

Aicana Päiwäst söit Pääsiäis
han Opetuslastes cantza, ja näytit sinus
oleman sen Man Pääsiäis Lamban uh'
ramn meidän edestäm, jota caicki uhrit
wanhas Testamentis owat ennustanet:
sinä olet myös cohta asettanut sen P. Eh<
tollisen ja säätänyt sinun PyhänRuumis
ja weres, Leiwän jaWijnan alla syödä
ja juoda; Pejnyt Opetuslastes Jalat,
neuwoden heitä Rackameen; Pitänvtsangen caunin Manauren ludaxen tygö,
että han olistullm pois estetyxi hänen pa-
hasta aicomistlianS; Nijn mys saar.
nannuc Opetuelastes edes, pitäden hei-
dän edestäns yhden uscollisen Esnucou-
xen; Minä rucoilen sinua, O caickein

B 4 kain
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Hengellinen

käin HENra IE!u! laina minutl i finun
P.Henges,jonc,as sinun Opc:usla° Ms
luvat, että sitä nöyrällä sydum»
mellH taidailln minun Sieluni
ljancHickjsexi A,-tudexi!
Oeitzcmän lyömM nijn «hderan lyömän.

)E"'MlEftlChristel!o" tähän
Alcan rltt »Äos lähtenyt Zerftsale?

Mist,ja memcs Kidsynin Ojanyljtze tiel»
lä sowittanut sinun rijdan:
c-lca heisiä suurin piti oleman, ilmnm'
nu heille heidän erhctyxens, za Pemrin
cowan wijmein Dr«
ticarhaan Opecuslastes cantzn, cusa sinä
rupeisit murhettim n ja
roMM ä niellä ma li tman: minun!
Sielun on murheujnen haman cuole-
maan asti. Olet myös maahan langennut
colmekeroja rueoillutpoiwjllas, että ios
Jumalan tal?to nijn clis, ettäs Pipas
calkin jahetken wal'ä mioaisit. W luutn
Luondocapoale, yx! Engeli, on wahwlsta-
r.m finna hänen ?u>?ians,ja sinä olctwep
ta hicoillu! silloin, cosy s llijncui!', yxi mal-
mi stenu syndluhrj Jumalan Duomioi-
stujmen edes oikeudes seisoit; mi ä kiitän
sinua, O mcas Vapahtaja! tämän sinun
sywät? alendalnjses edest, ja huoman

j - werisen
hikes -nta meitä lmpi.s HER?
ra luma'a! me sinun mc?llifen neu-
wos j «tk n wahdaifimme walwoa ja m»
cöilla, siten me langeiskiusa^xeen' Am.n.

n'jn ohderckn lyömään.
<-> Rackain JM' jälken smun cam-

pauxes Luoleman cantza, tule lu<
das
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Sydämen
«a johdatta sinun wihollilM, joita

w staan sinä menet yhdellä hyw'llä eh--dolla, löyt heidän SanoUas maahan, ja
näytit sinun »mmas, coscas heidän Mens
ylösojensit; wapäxi leit Opetuslapses,
coscas petoxella ludan suun antamisellas a.etan wihollistes käsijn; annoit sinus
nljncuin padantMnkijm otta, sitoa ja
Icrusa!em,n Mens tMtta; silloin caicki
Opetuslapses sinun olönannolt ja pake-
nit; OHERralEsulminä olen imun
palweljas, smun palweljas olen minä, j«
si!Nln palckäpijcasPoica,sinun sitts cans,
sa olet smaccicki minun sicmi wsllallens
päästänyt, minun Sieluni
siiä sywästä Helvetistä ; Anna minulle
jacaikille IhmisilleArmo, tuta meitäm,
po!esPerkelen pauloist pelastetuxi, eltem
we Opetuslasten cantza mahd«is sinust
ikänäns pojes paeta; maan Uscon sitellä
sinuunkijmmetst seuraisim sinua Jerusa-
lemiin näkemään sinun Pijnas uloskäy»
mist, että me mahdaisim saada sinua seu-
wta cuhunga ikanässinä menet, ja olla
sinun tykönäs ijamaickisestl Amen.

Toisna Pon Wartiana, Phdcxän lyomlst
nijn kymmenen lyömään.

<°> Sinä caickein lepvllisinHErra lE<
suChrlste! joca JumalanNeuwost,

sisälle'lalutettin Lammas vwen cautta
Jerusalemin Caupungin, ja sen cansta
näytit, ettäs olet se oikia Jumalan Ca«
ritza, joca pois o ta Mailman Synnit;
Wietin sitte ylimmäisen Papin Caipha-
xen Apen Hannan trgö, Mgacalcha he
tah.)oil cunnioi ta sitä wanhaulcocullak

B 5 tua,
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Hengellinen -

iua, että l>e olit sen Capinan nostajan
Nazarechist fanginneet, joca

(ilman epällemäia,jä!ken pitkän ttttkiste»
lcnluxc' >) lähetti sinun hänen Wawyns
yli!näis.n Papin Caiphaxm lygö, cusa
sillä wälillä/ coco seuracoosa oli. Sinä o»
!er kästenyt sinun Sanasas, että yxi aino-
astans ylimmäinen Pappi piti oleman,
nijncauwan min hän eli; Mutta että nyt
caxi, cukin AjastajaUans heidän oman
Nsemrens jälren, hallitzeman piti. oli sij<
hm witzi Emustus, että sen Wanhan
Testamchdin ylimäsen Papin Wirca
oli Nyt lopulla, ja sinun TaiwallifenP-
limmäisen Papin , piti nyt sinun oman
Weres cautt/, sisälle käymän siihen caic,
ken Pyhimbäan, ja yhden uhrin cantza
täydellisexi tekemän ne ijancaickisesti, j»t«
ca Pyhät owat: Minä kijtän sinua nöy-
räsi, ettäs oletracastanuc minua ja wirut-
tanut minua, minun synneistäni sinun
Werellas; andanut minulle yhden Hew
gcllisen Pappeuden. Ama.että minä mah<
daisin julista sinunAwuas, joca olet cm-
zunlcminuapimeydest, sinun ihmelliseen
WMeutees, Amm-

Kymmenen lyZmäst nijn Phtcntoisia
kymmeneen.

Aana aicana OracaslEfu! seisoit sinä
Meudeza Caiphaxm Huonesa, kysel»

i'" sinun Opetuslupsistas ja opistas, jos
c>- sr a uucm Oppia myötas tuonut Ope»
tut')lpset ja Cansan wetänyc lygös, jon»
gi, tähden sinä wijmein tahdoit itzes Cu»

ja capinan matcan saat-
ta?lacoscaswastaten sanoit itzes einijn»

min
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Sydämen Herättäjä.
ruin capincm n staian salaiftsti, wa-n iu>
kisesti tuin yhden Sarnajan opettan. .n:
anda Malchus ylintäisen Papin A,l
welja,sinulleCorwapuustin kijwxeri,el
wähä ennen paransit hänen Corw?
jongaPielavi oli poishacannut,
wäryden tähden sinä myöskin c;
lvastat,waickas caikenmuunkäljnv .
kärsinyt olet,näyttäden cmnaa ftm. s >
di kijttämättömys on. Minä kijm, swv
HERra IE su! että sinä si"n!' p'', l-
Sanasedest wastannmokt, ja
häwäistystä, wäkiwaldala
nmMndini tähden: Anna mimi
Armos, etten minä minun si '

non jakijttämättömyden
sinulle Corwapuustijanda;mntm pu>
min Dlistä sinua kijtollisest, joca hctklscosa ia Pyhasä elämäkerrasa täN m
to: Kijtä HERra minun Sielun! m
tahdon kijttä HERra nijncauwan, cuj„
minä elän, ja ylistä minun luma!,uam
nijncauwan cuin minätäällä olen, Am°.

Källo ii. nijn 12.
<> HERralEsu Christel sinä

ncn Jumalan todistaja, joca sinun
wihollistes peMisten todistusten cautca, et
taitanut tulla cuolemaan wicapääiei;
Mutta coscas itzestäs ettäs olet
Jumalan ja Ihmisen Poica yhdesPer-
sonas; Etca sinä lEsus itze! joca nyt caiken
Mailman syndein edest seisoit oikeuden
desä aiwanylöncatzotmna, pitä yri kert«
tuleman Majestetis duomitzeman elawi-
tä ja cuotleita, clltzuttin sinä Hder luma»
lan Häwäisiäxi, ja DuMitlin cuole-

B 6
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Hengellinen
maan, nijncuin yxi Jumalan pllckaja, ja
cuintämä sinulle tcipahdui ylimaisen Pa-pin Salis, kielsi Pelari sinun pois silläwglillä esihuonesa colmekerta, ennen cuin
Cuckoicahdesti laulanut oli, jonga päälle
sinä cuiteugin cak tit laupiallisteni Sil»
mäis cantza, että hanläri ulos jaltklcat»
kerasti: Minä rucoilen sinä sangen nöy-
räst, ettäs olet duomittu nijncuin yri Iu»
«alan pilckaja, minun häwäistyxeni täh-
denParaMs, etten minä ikänäns mah<
hais sinua pilcala millän -amalla, ja jos
mini osaisin langeta johongun syndijn,
ettäs silloin »voimallisesi catzatail t minun
puolen» sinun leryllisten silmäis cantza,et-
lamlnäPttarin cantza caduisin, itkisin ja
rucoUisin andexi minun syndijäni, jc, pa-
rannaisin minun ss-lamäkmani lEsuxenpyhään Nimeen, Amen.

Colmas Yön Wattia, Kello 12. nijn
1. lyömän asti.

ttfOrkiast hywästi siunattu HErra lE<coscas nijlda hengelllsilda Isildälerusal.emin Consisioriumis Cuolemaan
duomitt!n,menilhe cotians jala'lititzensKpoon; mutta sinun he ylönannoi heidänhzpiullisten ja lumalatton,ain palwel-
joittens jafangiwartioittens kässjn, jotca
sinua wastan, sinä wiatoin JumalanCa-

ritza walteudmlsäl owat nälitänetcaic<
kinassa wastahacoisutta, wieckautta ja
pahutta, sen pimevdenPäämiehenPer»
kelen sisallealldamisen caucta, silloin sinäHERmIEsu! maroit tämän pimiän ja
jyngiän Wn, Pimeyden työt ja
iynnit PimeyvkstchöVtM owm häpiM-
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'Gyd«wlN HelHltZjZ.
sest pilcannet sinua sinä Tunnian Hkr-
ra! Kijtos olcon sinulle, Q caitr>'n rac»
lain Lunastaja! j«ca tämän sini n lewot-
loman Pimiän "Kös cantza olet w parta-
nut nunun Pimeyden wallasta,, Omnn-
tunon jaHelwctin ijäisest lewonamudest/
ja toimittanut Minulle Lewon Talwasa.
Sinä olet vilcanu, että minä ja caicki
Christin uftowaiftt mahdaisim sinun ty»
könäs ijancalckisest cnnnias ollut Au'a
että minä mahdalsin Pimeyden töitä
wältä,ja päälleni puke Walkeudea Aset,
ja wijmein »ähdä Walkeuden sinunwalkeudesas! Amen.

Kello i. niin 2. asti.
HERra ICsu Chrifte!

caicki pyhät Engelit,
Cherubim jaSeraphim halajamat näh-
dä, se on myös ulos walituiden suurin lls
nähdä sinun caswojas; ja, jonga caswon
edesttaiwasjamaa pakeneman pitä, au-
ringon ja cuun pitä nijncuin häpcmän ja
peittämän heidän walkeudens sinun Cos-wos edest; milttaah! se Jumalaloin lu-
dan joucko rohkene sylkiä sinun Pyhälle
C jwolles, ja svwaista sitä caickein su!oi«
semba Caswoo Ihmisten Lasten seas, hei'
dän saastaisen ja myrkyllisensylkens cans-sa: AdlHEßralEsu! O corkiast lau-suttu lumalanPoica! mikä häpiä, mikä
pilcka tämä sinulle oli>; mutta k'jtos olcon
sinulle, ole kändänyt sinun Cas-wojas pois häwäistyxest ja syljest, etten
minä, minun ansion perästä, mahdmsijancaickisest syljetlä, ja h y'ään tulla;waan «tä mlnä sinun Mo.siames cani)a

.B 7 mad-
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Hengellinen.

mahdaisin cunnias olla sinun taiwallisen
Isäs edes ijancaickisest. Perkelet ei nyt
Mnäus saa oxeta minun Sieluni päälle
tulda ja mlikiwe; Mutta josminä wielä
tasa Mailmasa olen, sinun syljenyin Cas»
wois caldainen, nijn minä wi§ist tiedän,
«ta minä myös siellä olen sinun kirckan
Caswos caldainen. Jota minä myös si-
nulda uscollisest Sydämestäni pydan! A-

Kello 2. niin z. lyöma» ast'.
! Sinä caickein suloisin HERra IE-su Christel sinä elämän JumalanPoicn,ne häpiälliset wartian Huowit ja

sinuakijni pidit, owat si»
nua ennen pilcannet, ja syljeffellet sinun
pyhimmille Caswoilles, ja sen sowaisnet
heidän syndisen ja myrkyllisen sylkens
cantza; mutta nyt ruprwat he lyömän ja
rusicoitzeman samasinun caickein kirckain-
daCaswoasilman lackamat,ja he teit si-
nunaiwan ylöncatzotllri ja rumaxi; Ah!
minäkijtänsinuaHERra lEsu Christel
ettäs olet hawoitcttu, minun ja coco
Mailman syndein!edest, japijnattin mei>
dän pahantekoiin tähden, nyl ei pidämi>
nun kärsimän cahdenkmaist lyömist, ja
rangaistust ijancaiffiscst; muua tulen wa«

lyöst, ja lautemx
sinun Taiwalliseen Waldacundaas; si«
nutle olcon Cunnia jaWoima sentähden
ijancaickisest! Amen.
Rcljäliden, Dön Wattiana, Kello 3. nijn '

4. Iyöm,w asti.
lEsu! minun ilon, O lEsu' minun
tawaran ja ylöswalaistuxen, ei sij»

na kyllä ole, että namät pahanjuoniset
pilc,
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Gydämen Herättäjä,
pilckawat, sylkcwät ja lyöwät sinuaCai>
woille, sinänäei sen; muttaPerkele pimit,
tä heidän enamin, että he sitowat Peitten
sinun Pyhäin ölrckast paistawaistcnSil-
mäis eteen, ia lyöwät sinua wielä Rusi,
coillans Caswoihin: Ah! O racasWa-
pahtaja!luda!aiset peittäw/lt sinun Sil-
mäs ja andawai nähdä sen, että siiloin)'»
rippui joca wielä nytkin rippu, peite hei-
dän Silmäins edes, he owat heidän E-
päuscons ja Syndämmens cowuden täh-
den joumnet yhteen suureen willityrcen
Walhetta uscoman, ja!peite rippu heidänsydämens ja silmäins edes hamaan ta»
hän paiwän asti, he faawat hirmuisesi
nähdä kecä hepistänet owat; Minäkijtän
sinuaOHErralEsu!ettäsoletlyötypei«
lttylNa Silminä, sentäden että minä wa-
pa olisin, jaawoimilla Casweilla catzoisin
sinunKirckatittas ijancaickisest: Minä rw
coilensinuaHErralEsuChriste!Sydam,
menipohjast, ota wielä peite pojes caic-
kein Epäuscoisten Silmäin edestä, ja >?«

löswalaise heitä sinun loitiseen tundoos!
Mutta erinomattain ylöswalaise minun,
jacoco sinun Seuracundas silmäl,ettem
me poisnuckuis Cuosemas: mutta mah<
daisim awoimilla Syndamen sitmilia nah>daihmeitä sinun Laisas, ja wijmem cat-
zclla sinun caswoas wanhurscaudes, ja
ylösherätä sinun Caswos caldaisna! A.

Kello 4. nijn 5. lyömän asti-
IElu Christel sinä caickein

ajatusten, Sydändm ja Luodoin
Tmkistelia, jonZa edes caicki cappalet o-
wat julki, ei myös yritän mrwitze sanoa

chänelle
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Hengellinen

hänelle Ihmisesi; sillä caicki mit < Ihmi«ses onM h 'nclle hywin kyllä tiettä. Ah!
catzolnämätp.hanjuomset, sinllnjaskieldäwäc tielämättömydelt
sa, jailman epailemlitä heidän sydämens
cowuLest wieckaudest, tämä,'! sinun wij-
faudestäydelliseen hestmowat,sit»
te cuin he olit sitbnct sinun silmas, jalyö
ne' sinun C> fvoilles: Arwa meille Chr-
sie! cuca se on, joca sinua löi? He ajatte»
livettä costa sinun Silmäs olil peitt'tyt,
fentähdcn ei sinun pitanytfitä näkemän:
Ia ei miplenrs johdattanet, että sinulla
ow2t Silmät kirkammatAilringo,ja nä<>
et pimeisiin Sodämmitten luuckosiin. Ai)

Silla «pa teke wielH
moni tänäpäiwänskin syudiä, ja luulepi
sitowons sinun Silmäs, colca hän lyö si,
nua bänen p-chan rmnons cantza Cas-
woilleS. Minärucoilen sinua, O racas
lEsuleltec sinä pojeskätkis sinun Caswo<
jas m nulda, taicka sinun Christlcunnal-
dak,ja ett annais meitä paatua jacuolla
meidän sonnisam; waan ättä me Pclgon
ja wopistuxen cantza mahdaisim cunni»
oittasinun caickitieläwäisyttäs, ja Da»
vidin cantza ulospuhjeta : Tutkistele mi-
nua Jumala! ja tiedä minun Sydämen,
ceetele minua ja näe, jos minä pahalla
Tiellä lienen, ja iohdala minua sille ijan<
caickisetle Tielle! Amen.

Kcllo 5 niin 6 lyomsn asii>HErra HEsu! cuca taita aikensen
"" wleck uden, wastahacojludcn, wä-
ryden jahäwäistUen tietä, tutka ja ulos-
p.h»a,cuinsmä ja pa»

han<l«
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ha ,e!kiseldä3anftlda oletkärsinyt? Cosca
he hidän pa!:u"esi!N' ja ilman epäile-
m täjheidan sinun
pitH oleman heille MMtlu
mapenkisins) owat heidän oman tobtonzsa p ken, salqisejliHuonsa niZn ahasti
siium cantzqs menntt, että ne P ivan»
geMen? surusta
sta, cu<n jkänäns haminästyxls silnin wai«
wasylitze, sinä wiawin luma an Carita
za! owat walkennet ja Mä lapa päältä?
net: Ia paljo muuta pilcka sanoit he hau,
dä wastan: Heowut pileannet, häwäislel
ja laittanet sinun corriata personas ja
Wircas. Ah! sencaldaist olet sinäkärsi,
wälliestkärsinyt. Cofta sinuakiwioin ett
sinäkiroillut wastan, jacosca sinä kärftit,
et sinä uhannut; annoit costo-l sil»le.joca oikein duomitze.Minakiistän sinua,
smäwia:oinlumalanCaritz!!!j ca et suu,
tas awannut: Laina myös minulle armo?,
t it.ittnrarsiwailisestkärsiä,!a lä«
pitze.i käydä c«iket minun Mhollisimi
wicckaudet ja catzoa sinun EsimerckiS
päälle, andain lumajaNe Cunnian: Ei,
tan sinua s urat ?eahdaisin, Rackaus sy,
dämmehen lisä Taiwallinenlsa tunnus»
t'sua taidaisinnijn alati loppuun asti! A-

Ensimmäinen P6iw<w W<mia, K«lll>
6. niin 7 osti Aamulla.

<") RacaslEsu!nyt piti sinulla lepo ole-coscas caikm yön olit
kärsinyt j,, työtä tchnyt siilircs murh?s, ja
ulLsftisoftnt Lyömiset jahosmusei; mutca
waickas olet was>M,nijn ei suulle cuiten-
gan annettu phläkän Helppo, Lcpo eli,

Muha,
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Rauha; waan nyt tulewat ne ylimmäiset
Papit ja Isätstä»ttämHN heidän murhal-
lista aicomistans. Nyt ottawat he sinun
jällens,O caickein rackain lEsu! tutkistel-
larens, ja ettet sinä taida itzeäs kieldä;
waan jällens tunnustat sinun corkian
Personas ja Wircas, nijn sinä jällens
cuin Jumalan pilckaja duomitan heiidä
cuolemaan; Auta,Ocaick«n uscoNisin
HENra lEsu Chrifie! että minä myöffin
coco Christicunnan cantza myötä ja wa-
stoinkaymises mahdaisin tunnusta sinun
oleman yhden totisen Ihmisen, syndyneen
Neitzest Mariast, ja eitäs olet minun
HERran ja coco Mallman Luxastaja
ja Duomari, sentähden että sinä myös
mahdaisit tunnusta minun sinun Isäs e-
des,jaminä sencaldaises Uscon tunnustu-xes loppuun asti mahdaisin pysywäinen
olla,seisoo lujasi minun mnnusturen päälle
ja autuas olla! Amen.

Kello 7. nijn 8: lyömän asii.
AsH! cuinga cauhja on se, O racas IE-

su! että icosca sinä parhallans toimitit
Lunasturen työtä, epäili sinun pettäjäs se
häijynelkinen ludas sinun yhteisesi Ansi-
vstas, mene pois jayircä itzens; jane ylim-
mäiset Papit joidenga tykönä ludas ei
yhtäkän Lohdutust löytänyt, ostamat nij-
den 30. Hopin Penningin edestä, joiden
ccmsta sinä minun lEsupeni! myytin, vh»
denSawen walajan Pellon, »vierasten
hamamus paicari. Mutta sillä wälilla
talutta coco joucko sinun
Poutius Pilatuxentyö: lukemat sen syn«
nyi Omaalundoa wastan/ mennäRao di-

Huone-
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huoneseen; mutta canda sinun paalles ja
wianomast cuoleman duomita,ei he syn-
nir lue; Onäiläulcomllatuitn! Sinua ei
nyt pitänyt cuolemtaman ludalaisten
tawan jalken; waan Pacanoitten »nuo-
dolla Ristin naulittaman, sencahden sinä
Pilaturen tygöwietin. Minärucoilen si-
nua nöyräsi, taiwum minun Sydämme-
ni sinun Sanaas, etten minäepaills,pal-
jo wähemimn epauscoon langeisin catista
Ansiostas; waan paljo mämmin lohdu>
taisin minuani sijtä, että yri Peldo on o-
stettu sinun weres Wierasten
hautamiseri,AH! HENralme olemme ou-
dot ja muucalaisesi sinun edesäs nijncuilf
caicki meidän Isam. Meidän elamam
maan päällä on nijncmn yxiwarjo, ja ei,
wijwy; Mutta sinä/ O suloinen lEsu! o,
let toimittanut meille ijancaickisen Ma-
jan Taiwasa, sinun weres cautta O Ju-
malanCaritzaljoca pois otat Mailmcm
Synnit, armahda meitä laupias HER-
ra Jumala! Amen.

Kello 8- !lij»9. lyömän asti.
nyt sinun päälles, sinä wiatoin

lEsu! petollisesi cannetan ludalai-
silda Pilaturen edes, i. Ettäs olet edesmo-
nut wäärän Opin;waicka sinä opetit
JumalanTien oikein,ja olii tullut Inma-
lalda yhderi Opettajari; 2. Mdert Capi-
ncm nostajaxi, jongapitikieldänen Keisa-
rille Wero andamast; waickas ennen olit
Menyt andaman Jumalalle se, cuiu Ju-
malan tule,jaKeisarille se, cuin Keisarin
mk. z.Ettäs olet ulosandanut itzes yhden

jaseisonmKeisarin Cruu-
nun
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Nim perän, waicka sinun Wildacundas
ei 011. r Mallm Kim; waanHmgcllineN/
nijcuin siuli nyt Pilutuxm edes tunnu-
siai, että sinä !etl3otudenCuiingas, jo»
ca hallitzet sinun Waldacundas Juma-
lan Sanan n cautt - jostaPila-
tus lunde sinun Wiatwmudes, ettet sinä
ylMä>, sta waidacunda ha-
lannut. Ia cui.l si un päallcs ylim isildHPapei da enammin cannetlin, lohdutit si/
nNhes oman ttm
ett wastanut ni den tyhm -in tyhmyden
jalken; W! minä kljtan sinua tämän si<
mm wiattomudes edestä, Ö sinaTajwal'
linenCuningas! Auta että minä olisin y«
xi oikia asiija.i sinun ja
tämän w eckan sugun kcstella täst Mail?masa Uscon ja yhoen hywm omantun«
non tallella pidsisin, rhdexi turwaxiDuo«
miopaiwsnä, Amem

Tyisna WwHn Wartiana, Kello 9 niin
,c> lyö>n<ln asti.

s>Smäuscollinen lunastaja! HERraChr!ste! loca yhden waärän
Duomarin Mö wietm toisen tyZö,Pi-
latllxen wkö, JerusaleminEaupungm lä-
pitze Cuni gas Herodexen lygö,joca hänen
Jumalattomain hlioweins can§a, ylön-
cahm sl!nm,ja pue!li sinun päalles yhden
Wa kian waatcen, jonqa can§a hänneetim tttömydest tiecc wchi teki sinun wi<
a , että sinä olet minun Walkia ja
punainen ystäwam! ja lähetti sinun jäl-
lens Bilatuxen trgö, rijncuin yhden Ih-mellilen cappalen, ja sinun t chtes se Pa-canaPil ms ,alu')Kl'inen Herodes tu-
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GydiUnen HnattZja. 45
lit vstaw p, jplltenwW ennen suri wb
ha oli ollut, smäOracas
lEsu! näytit ellet sinä oinoastans sowitF
tanut Juvalaisia ja Pclcanoita; mutta
Myös Jumalan sinun Taiwullisen Isas
Ibmifcnsucucunnancacha Weres caut-
taNNis päällä; ja siinchttäs
han heidän wälillänS,siit sinä itzelles to>

nijn hywinHe-odexen, euin sit-
ten P>l>turen tykönä, Aun wi tlomuves
stas, että sinä mahdetaan anda wallal»
lens Minäkijtän sinua lämän sinun kär-
siwälliftdes i«suurenrackäudesedeft, lu«
nastamifeo Juvalaisia jaPacanoita, mis
Nua jacaickialhuisiä: Za rucoilen tur-
wallistst,pue minua aAwalkialla wiat-
toM'.,den i)ani'l!a, että mmä llston cauttcl
harjoitaisin rackautta Jumalala ja mi-
nun lähimmäistäni wastan, ttculEsus
tnahdais olla MnuN ystäwän ja minä hä-
nen omans, sijben asti ettaPaiwä wilpe«
Ne,jawarjotpois Amett,

Kells io< nijn 11. lyömän asti.
AsH! racas Lunastaja Isin m

cowemmari jacowemmajii: sinäjoca olet elämän Ruhtinas; Juvalaiset
po eskielväw/!t sinun Pilaturen
«des, ir«
rallens anowatja cuin sinunpitäwät; Caicki sinun ylihes huutawat:
NisiinnaUiitze, r stinnaulitze, ota tämä po-
j-stieldä. Ah! minäja caicki Ihmiset o-
lemmc murhajczt. sinä olet ohettu pojes
Päiw'ldaja r»stinnaulittu, joca wimoin
slit,seu!ähden että mlnchjoca syöpää olen,
mahdaiM Fangiudcha päästettävä wa»

paxi
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paxi tulla. Catzo! sinä olet armottomasti
ruoskittu, semahden että minun sieluni
haawat mahdaisit sinun Weres cautta
tulla terweri. Sinä olet Orjantappurain
sella Cruunulla cruunaccu,cttämina mah-
daisin saada mtomattoman Eunnian
Cruunun! Sinäolet waatterettu wanhal»
la Plirpura Cacpulla; Että minämah»
dainn sflada Wanhurscnuden Hcuuen;
He »ncklt andcu,lt sinun kaiees ruowon,
langennet polwillens ja pilcatenterwettä«
n.et sinua yhder Mailmallistr Euniilgari;
Että minä mchdaisin periä Tanvan
Waldacunnai:!He owat sinulle corwa>
puusteja andane, jaRuowon cansja Or-
jantappura Cruunun sywemmasti sinun
Päähäslyönet; Ettasina sywälleminun
Sydämmeni sisälle mahdaisit wajota.
Minä kijtän sitmaOracasZEsulnaiden
rallein Taiwallisten Tawarain edest, cui»
sinä tämän sinml rascan Pijnas, kipus
ja waiwas cantza, olet ansainnut,OlE«
su! tämän sinunKarsimiscs tähden niju
ajattele minun päälleni parhain pain, ja
armahada minua sinun suurenLaupiudes
tähden! Amen.

KeNo Ii: Nljn 12, lyömsn asti.
Ihmist! Catzo llEsurenwai-

wattu ruumis, cosca hän meni ulos
ja cannöi yhtä Orjantappuraista Cruu-
nua ja purpura Caapua, ei taitanut Iu«
dalaisia saatta arnmhtaman lEsust,cat<
zo, caicki huutamat: meillä on Laki, ja mei-
dän Lakini jalken picä hänen cuoleman;
sillä hän on tehnyt itzens Jumalan Poja»
xi:Catzoi caicki huumwat: Päästät sinä
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Sydänun HMtttjä. 47
hänen wallallens.nijn «c sinä oleKeisa-
rin vstäwä; silla se joca itzenstekeCunin»
gari,hän on Keiftria wastan. Catzo! Pi-
latus enauibi pelkä Keisarin wiha, cuin
lEfuren Christuxen oikiata asia, nijncuin
moni, stll pahembi! wielä nyt teke. Catzo!
Pilatus-duomitze Christuren sijhen häpi-
älliseen Ristin cuolemaam Catzo! lEsu-
xen HErraus on hänen Oijillans, cosca
hänulostalmettinjacannoi Ristiäns, ja
ristinnaulittin cahden Nyäwärin keffellä.
Catzo! Pilatus pane lEsurm Asian hä<
nen lEsus Na-
zaretist lualaisten Cuningas; Näin fi<
nä riput, O caiken Mailman Lunastaja!
Ristin päällä nijncuin Kirous meidän
syndeim tähden, sentähden mä me saisim
hywästisiunauren, Ristinnaulitze smuas,
O rgcas lEsu! minun sydäinmesäni si«
nun Päälle kirjoitures cautza, ettes ika-
nans mahdais minun tyköäni pojes eritä,
auta että minä jocapäiwä ristinnaulitzi-sm minun Lihani, hänen haluns ja Hiemons canha. Ah! soticam nyt huikiast
Syndiä wastan; sillä hän on Jumalan
Pojan Ristlnuaulinnut, sentähden wihac-
camme händä, ja kijttakam sitä joca mei-
dän lunasti Murhest ja caickinaisist m<
siist, Amcn.

Colmas NiMän Warlia, Kello 12.
nijn 1. lyömän.

<>Smä pistinnaulittu HERra lEsu
Christe! armahda sinuas minunwai»

waisen päälleni, ja nijncuin sinä sijnä <n-
simmäisesq Sanasas Ristin päällä ru-
coilit simm wiholljstes ja coco Mailman

, edestä,



Hengellinen
edestä, nijn mana myös dywa minun>waiwmsen syndijenedestäni, sinun Taiwalllsen Is s tykönä. Ia nijnminfinä tl,,i!<s<
Hansas, pidit murhen sinun Pyhäsi,
Aitistäs Mariasta > jonga sinä annoi!
OpetUsläpses lohanneren halduun; nij>!
annawielä nyt caickein lestein jaOrmo'
lasten ja wiheljäiuen tusca käydä smm
sydämMetlcs. Ia nijncuiN sins sijnä Col!
Mannes Solia as lestin päällä,
sille catUwaiselle Ryönärille Taiwn
waldcuulmun; nijn käännä wielä nyt, L
Rac«, s Itzsi.! caicki «-ammattl mat
set smUn-lygös, cttähecartzani mchdmsi"
saaoaiHEßM muista minun paäueni si-
nun walducunnasas, sinun suuren läupiu>'
des ja hywydcs jälken, jocaMailwan
lUsta on olll>t, ala ajattele minun nuoru»
den syndiä ja yltzekäymistä; mutta muiM
Minun päälleni sinun hywydes tähden/

Sano minunSielulleni wij«
mei es Hengen wetamises: Totisest sa<i
non winä sinulle/ tänäpänä pitä slnuw
oleman minun catistani Paradisis. Awj
ta että me caicki sinun eantzas Taiwan.
WaldacunnaS saifim ela! Amcn.

, Kelld i nijn 2 lyömilan asti-,
yrikan naytänyl cachakärsi>

wällifytta lEsusta cohtc, n hänen
tuseasans Ristin päällä, fentahdm put!
Llmingo,» ylönluunnollisen Pimeyden
päällens njljnculn murhcwaaltm täydesä
Cuusa, ja häpej: ylitze Luojans suuren a<!
lendamisen ja Ihmisten suuren ylpeydm
ja pahudeu, jotca lEsuren Ristii päälle!
olit saattanet. Ah! OwcasMMitt»!meu«^
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mene sisälle Suruhuoneseen, ja murhebi
sinun Svndisylitze; sillä lEsus karsiNi»
stinpäalla,MuttaOracaslEsu!Oristin»
naulittu lEsli! cuinga cow«stPerkele)>i-
meydcn Päamits, sinua täsä Pimeydes
ahdista, eitä sinä tunsit Helwetin waiwan
Siclus jaNumuispuolesi, cosca sinä wai-
kialla äänellä sen ncljätten sinun Sanas
ulos huustt Ristin päällä: Minun luma»
la»! minun Jumalan!mtzis minun olet
ylöna-.danut! Sinä olet ylönannettu sen»päälle, enes minua ikänäns tahdo ytön»
anda.lsä meidän joca olet Taiwaifa!
älä johdata meitä kiusauxeen; mutta
päästä meitä pahasta! Amen:

Kello 2 injn z. lysmaän asti-
Mlk6cauhia pimeys oli ylitze coco

maan, kello 12. lyömäst, cosca lEsuSAutuuden Hertua ja Elämän RuhnnaS
risti, naulittin, kelloz.löymään Ehwlla:
cuitengin ne paatunet luuttat ei tä«
stakän itzians parandanet; waan wielä
«nämmin tulit pahcmmaxi, heidän pi»
meyden töisans: Että he wielä nyt sylke»
wät,häwäisewät japilckawat sitä wia»
toinda lEsustaristin päällä. Ah!miks yxi
pacuunucCansa! silloin nnn he kässewäthänen alasastuaßistm pääldä:Kijtos ol«
con sinul!e,O racas lEsu! ettäs Rackau»
destlhmistenLunamxeri olet jäänytRi<
stin päälle, ja tehnyt sinun TaiwaNisen
Ms tahdon. Minä rucoilen sinua nöy«

räst, älä anna minua hndein jawillityxen
Pimeyteen joulua; waan ota minua tä-
sta pimeyden lapost» ja anna minun cat«
zella kipcastAurinasla, nhn minun Sy-

C hsmm
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damen nlistä sinua, mi un Walkeudl,
ja Elämän ij nc uckiscst, Amcn.

Kcllo 3. niin 4, lpZmäuu asti.
Mr un caickein lEluxen
c- ä sinä paistcttin, nijncui:> ie olki

P''ä'l'ns Lammas Ristin päällä Julia
lcu, wchalda,Hel:ve:in mscalda, Liin ki
ro .d,>, nn.nm ja »aike' mailman smi
d. tahrii: ijn luyös s nomattomM
r-, lhmisten lunastuxm cygi
s cähden kärsit sinä sangen suuren jqumi
c>. scas puhuu wijdenmn sanan, Ristii

minä janon. Ah! mei
dän amuudtm peraan.Am.i että minä >

son ,c, ,a'on sinun wmhmseaudes ja sen
ijancaickistn amudetl perään. Ia sittl
cuins olit täynänyt cmken sinun kärfimi-ses lum Uonneuwonjälken lohdutat sinä
sinua»-en cuuöennen Sanan cantza Ri«
stiliväällä:se on täyteln).l inchtaKello
Z. jälkeähuusit sinä siiur:!!a aanlä.joca
oli le seitzemaslana:lsa sinun kasijs an»!
nau minä minun Hmgeni! minä kijtan
si maO IClu! ettäs cuolit meidän syn«
deim täh)en. Mua että minä nijn täyt»
täisin että se wij^
me: -.en Sana, cuin sinä Niziin päällä
pllhmt, myös oila wijmelncn
mnnunCuol,nanihe>keilä:lsä! minä alt-
nan minun He !gcm sinun kasijs, Amen.

K,'.!,> wjn s. asti.
ChristiM)! täsäonftm

ri HERra cuollut, jaettei yxikän le,
«tmawnis pitänyt lucua hänen Sanoma«

kelloistans, Ruumin jaarliasi ja haucami<
sestans, nijn Jumala toimitta sen nijn, et-

tä
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ta muut sen tekemän pnä; silla Templin
Esirippll halkeisi cahtia, ja sisälle päästi
seka ludalaiset, ettäPacanat, lEsuxen
Meren cautta siihen Pyhimdäan: Maa
järis jaMuom hnlkeisit, ma lEsuxen
Cuolema taiwutais meidän kiwiset sydä<
mem: Haudat aukenit ja monda Pyhä
ylosnuosit,etta mejoca Pnwä mahdai»
simmaahan haudata ja caiwa synmnja
ylösnosta yhteen hengelliseen ElamNn.
Yxi pacanallinen Päämies teki lESU-
xenRuumin Saarnan sanoden: wtistst
oli tama wanhurscas Mies ja Jumalan
Poica.la lEsuren aukipistetystäKylje-
stä iuori Wesi ja Meri, jotcawdistawat
että hän on meitä jallenspelastanm,ja
danutmielle cari Sacramemi: Casten ja
AltariN/ yhdexi lujari sswinlwn pandixi.
Joseph jaNicodemus hautaisit Wapah-
tajan lEsuren cunniallisesti ja hywjn.
Kijtos oicon sentähden sinulle minun ra,
cas Taiwallinen Isan!joca wisun waa-
rin pidät sinun Pyhistas, suljeminua si»
nunVstawytees ia Armohis,ja suominut»
Ruumilleni oikialla ajalla yxi lewollimn
lepo maasa;muttaSielulle ijancaickinen
110, sinun Poicas lEsuren Christuxen
pijnan jacuoleman tähden, Amen.

Walm-.stus sille Pyhälle Ehtolliselle.
lEsus Chrisius meidän Lunas-

tajam wäha ennen hänen kärsimis,
täns, ja juuri sinä Pöna, tuin hän petetä
tin, on asettanut sen Pyhän ja callin EH-
tollisen, sentäbden,euame tämän Tai»
ivallisen Atrian canha mielemme johda»
taisim hiinM cmkeran Pijnans ja Cuole»

C 2 mans
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mans,iota hän myös meildä itze AsetuS
Sanoisa watti, sanoen: Tehkät «se
minun nmistoxeni. Ia Apostoli Pawalisano, ettH nijn usein cui:i mesyöme tästäLeiwästä, ja juomme tästä Calkista, pnä
meidän julistamanHEßranCuoleman,
sijhen asti cuin hän mlee: Sentähden ne
Jumalisetwkrat tällä Ehtollisella «i tai»
dasuuremba Palwelusta Jumalalle teh»dä,cuin«tä he ajattelemat hänen werisen
Kärsimiseno päälle, jaustollisen sydämen
ean§a itzens sijhen luottamat. Sencaldai»
nen «rwellinen muistutus edespannan
meille täsä yhdes Litanian muodos: Chri»stus Jumalan Poica auuacen hänen cat-
kerun kärsimisens lähden, hedelmällisestajatteleman häneu cuolcmatans ja sen
syitä! Amen.

Litania.
Jumala armahda sinuas! HGr«»>I ra IGSU Christ! armahda sinuas,

HERra Jumala tuule meitä!
O Jumala Taiwallinen Isä!'
<d Jumalan poica meidän wapahtajam!
<l> Jumala Pyhä Hengi!
<V Sinä tolme yxinäinett Junwla!

Armahda sinuas meidän päallem! >

IGsu myyty colmenkymmenen Hopis
penninFljn,

lEsutäynnäne werista hike,
lEsu, petetty ludaxen suunandamistlla,
lEsu niwottu cowilla siteillä,
I«su ylönanettu!caikildaOpetuslapsitd<t

Armahda sinuas meidän paällem!
lEsu wttty ylimmäisen papin tygö,
lESU yhden torrvapustin cantza wastan
otettu, "

lESUvläärildätodisiailda päälle eanett»!
2GS«.lVlw«r«la pj,tanlda kielty.
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IGSU pilcattu, syljesteldy ja hosuttu.
Armahda sinuag meidau paällem!

IGsu ylönanettu päämiehelle Pilaturelle,
IGSU ylöncayottu Herodexen Howis,
IGSU waattetettu yhteen rpalkianwaat»
tesen.
IGSU arrvattu! iwemmäxi murhamiestä,
IGsu surkiasti ruostittu.

Armahda sinuaslmeidän pää llem!
IGSUlhawoitettu meidän spndeim tähden
IGSUlwattetetturickemällä purpuralla,
IGsu! Cruunattu Orjantappuralla,
IGsu! lyöty Ruoes - sauwnlla,
IGSU duomiu» Ristin cuolemahan.

Armahda stnuas meidän päallcm!
IGsu rasitettu ristin cuormalla,
IGsupaljax ja alasti riMttu,
IVsuRistinnaulittu!

Armahda tzuuas me'd<ln päällem!
IGsu juotettu eticall ja sapeA,
IGsu, ylönanettu Imnalalda jalhmisildH
IGsu jsca «icki olet täyttänyt,
IGsucuollut Ristin päällä.

Armahda sinuas meidän päällcm!
IGsu läpiyepistetty kcihälla ,

IGsu alasotittu Ristin pääldä,
IGsu pandn Hautaan!

Armada sinuas meidän, päällem!
Sinun Pyhän Ghtollise» kelwottsmafi

nautiHemiststa,
warjele meitä laupias HGRra Jumala!Sinvn surullisen Sielus tähden,

Ginu» RistinnaulitunRuumi» tähden
SinunPyhäin wijden hawais tähden,

Autc< meitä laupias HERra Jumala!Sinun Ristis ja tähden.
Auta meitä laupias HGRra Jumala!
Anna meille ,atuwaiset Sydämmet,
Rawlye meitä sinunRunmis cantza ,

Juota meitä sinun weres cansia,
2tnna meidän olla kelwolliset sinunpöy,
täs tykönä,

C 3 Kah»
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Hengellinen.
Lahjoita meitä sinun pyhällä Hengelläg,
«luule meitä laupias HERra Jumala!
Me rvaiwaisetsyndiset rucoilen, sinua,

Cayata meitä armollisesi!
lv lEsu, Christc Jumalan pojca! .

Arniohda sinuas meidän PMem!<v Inn:aZan Cariya! jdca pojes otatMa-
ilman Synnit,

Hywasti siuna meitä seka Sielun,etta Ruu<
min puolesta,

G Jumalan Cariyarviattomast euoletettu!
Älii meit' ylönanna miMn tnscas!

O Jumalan Cariya! teurastettu Risti»
päällä!

laina meilli' yri pysylväinen rsuha!
Christe cuule mettä:
HVRra Jumala armahda sinuas!

armahda Sinuas!
HERra Jomala sius pyhä Hengi!

Armahda sinuas mcWn päallcm!
Coscai näet Cansan mcnetvän HERran Ehtol,

lists.e, niin ajattele:

/^Aickiwaldias! laupias!,' ijancaickinen
llimala ja Isa! minä kijtän sinua

minun sydämenipohjasi, ettäs olet lähet-
tänyt ja audanm minulle sinun rackai-
manPoicassen parhan ja cailliman ta<
waran sinun IsaNiftnsydames corkiastar-
watun Cruunun yhxxi.wapahtajaxi,ja
aumapi tekiaxi! HERra lESU! mlnun
Omuden.lESU minun rackauden! lE<
SUminun ilon !lEsu minun ainoa mr«
wan!sinu!le olcon ijancaickinen Cunia ja
ylistys, mä siliä sinun
caickisLjtHelwetin pijnast olet lunastanut,
«ttä sinä sinun caickein Pyhimmän eallk
man Weres wlrran caut:a minua minun
Enneistäni puhdistanut, sinun Isas canftsa fowittssnut, ja sinun cackeran Nisiin

C^sle,



SMmssien HerZttäjs.

cantza ijancaiMest Cuolemast
luttastar-utjaojct minua auttanut yhteen
taiw «isecnilo elämään. O Jumala sinä
,A.,Hengi! sinä caickcin lukisin lchout-
tap! sinulle olcon sydämmellincn kijws,
«ttäs minulle sen mäkien jasm anl?a wir«
wottnwaisin t'r<w!r:aiw''o!et,
jo!g« cantzasina mnma n uhmsi >u t
jayHältä pidäc waiw>.'is ia aumon
ahdistuxes. O caickcin Pi^.n' .>rk ast
clumottenu!O
mmaisus! huwasti siunanu vicön sinun
Nlmcs ijftncaickistst co a' uxcu lyön
cd st, synnist, cuolemasi, Pcrl>!> Hel-,
wctist m ijancaicklsest C. nijn
myös wWhmlcandei: jaijanccucki sen Ela>
män IaIMN chesiä.joitten eKickci!!
na olei rehnyt caunijn mu»stl!'U'e,, sirm
pyhäs Ehtollists/finä >a lau-
pias O cmckeinPchiu! O corki-
ast cumuoimm!O oii ,<! stttty Pyhä
Colminaisusl alsamwtaman sinun chilin
w,ris-!i a>.'.siosminun waiwailul synd ftll
Päälläni, minun erlMyncn L n> n, nch
MN tarwitz waise- jaW IMWn Ma-
don päälläni, nyt m ci cosca-l mrha olla?
Amen. O caickein Pyhm! O suru'- fti
cunnioitctm! O corkiast ylistetty Pyhä
CoiminalsuslAmen, Amen.

Coscas näet Lasia Ristittään, nij»
ajatcle:

3Mmäkiitän sinua Isä? Poicaja PyhH
Hengi Jumala! ettäs mmua sen

P. Casten Sacramendin cautta, Tai-
wan waldacunnan ja ijaucaicklsen Elä-
män Perillisen tehnyt olet, and.xi anna

E 4 MNUI-
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56 Hengellinen.
minulle, OP- Colminaislis! caicki cuin
minä sinua wastan rickonut olen jamillä
muodolla minä,olen (seupahembi! iocau»
sein tapahtu) ylitzekäynyt minun Casteni
lijton;Laina minulle armoja ja Henge,et«
tä minä mabdaism Satlman, Mailman
ja minun syndism Lihan ja werm haluja
ja pahoja hinioja enämin ja «namin wi»
hara, caikis wastoin käymisis lohdumisin
minuani Casten Lijton! cantza / Uscosa ja
hywisä töisä loppun asti lujasti pysyisin,
ja ijancaickifest aucuaxi tulisin, Amen.

Vri caunis Huone (Ehto) Rncous,
«->HERra Jumal TaiwaUimnlsa!

ole meille waiwaisille ftndisille ar«
mollinen, suojele ja warjele meitä, ja ole
aina meidän tngönäm. Sinä Abrahamin
Jumala!sinä Asaakin Jumala!sinä Ia«
cobin Jumala ia meidän HErran lEsu<
pen Christuxen Isä! armahda sinuas mi»
«un päälleni,ja ole minulle armollinen, ja
lähetä minulle sinun pyhä Engelis awu-
xi, sinunP.Henges lohdumreri, joca mi«
nua aina johdatta, suojele jawarjele silda
pahalda Hengeldä, ja caikilda wihollisik
Va näkywäisildä janäkymättömildä,Nm«
maudildaja tapaturmaisest Cuolemasta,
jacaikest onnettomudesta Sielun jaRuli«
min puolesta; Ettei mitäkan paha tänä«
päiwänä ( yönä) minua cohtais, jocomi«
näwalmoneli nucun, nijn olcon sinun P.
Gngelis aina minun cantzani, caickia mi-
nun wihoUisiani wastan. Sinä cmken
Mailman Autuariekiä lESU Christel
tul< minulle waiwaisclle syndiselle awupi,
»le minulle nrnwllimn, ja pelasta minua

kaikesta



Sydämen HeratM.
caikesta pahasta Sielun !aRuumin puo-
lesta.O P.lumala! O wäkewä Jumala!
O ijcmcaickjnm laupias WapahtajalsmH
cuolematoin Jumala! ole minulle wai-
waisellesyndiselle armollinen, sinun Prtz»
Cuo emasjaPiinas >,'lö?pitäkön minua,
sinun P. wiattomudes mojelcon mmua,
sinun P. calkeraKarsimises,CuolemaS
jaPlösnousemises. tchkön minua aum»

oxi. Nimeen Isani jaPojall! ja Py-
hän Hengen! Amen.
Sen Pybän Eolminaisuden ty,
qö yxi ftldämellinen jocapäiwäinen,
Ru«us sy»dein andmsaammise», elämä»

parannuxen ja äutuallisen lo<
vun cdcst,

Sinä pyhä Colminaisus! O toti»
nen yhteys, sinä Jumalinen Ma»

jesteti, sinä ijancaickinen laupias IsH
Jumala! Poica Jumala! ja st Pyhä
Hengi Jumala! vxi tocinen lumalisus,
Colminaincn Perso»as ja yxi olemises,
3aiwa>: ja Maan Luoja, Catzo tänäpäi»
wänä(yönä)ja aina minun pahasti hm»
sewaisen syndisen tygöm, sinun Jumali»
sten rackaitten ja laupiallisten Silmäis
canha, joiden cantza sinä catzoit coco IH»misen Sucucunnan puoleen, coscasfftäensin ajattelit lunasta. Catzo minun tygö
ni nijtten samain sinm laupiallisten Sil»
mais cansta,joidenga canha sinä olet cat-
Mut monen syndisen puolen heidän cam»
mattomasa Elamasans täällä Maanpäällä, joidengaseasa minä,se>l pahembi!
en ole sewähin. O Minun HErran Iu«
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Hengellinen:
syndisen päälle», jaota minua tästä cmo<
waisesta waiwast sinun armois, ja ala
anna minun synnisani cuolla; mum ana
mmulle yxi järjelilnen ja autuallinen lop,
pu, ja älä rangaise minua minun asionMen: laina minulle yxi Christillinen ja
karsiwällinenGydän,sinunlsaUisestärac-
kaudestas, cuin si-ä meidän waiwaisten
syndisten tygöm täällä maan päällä ccm>
nat, Sinä laupias, ijancaickinen lumWlal OpyhäHumala ja Isä ijancaickisest!
armahda sinä minunfinunköyhan jawai«
waisen..luondocapales päälle, ja säästä
minua minun elämän paranurehen, osom
sinun Isällinen sydames minun cohtani,
ja tee minulle cuin sinun tapas on, hywää
pahan edest, etten minä synneisäni cuo>
lis. Sinä ijancaickinen laupias Lunasta»
ja! laita caicki minun elämän sinunImmalisen tahtos jälken, minun Sieluni
autuuder- O sinä ijancaickinen Jumala!
PyhäColminaisuslcuule wiheliaisen huo-caus jaRucouS, ja oleminulle waiwaisel-
le syndisillearmollinen jalaupias, armah»
dasinuas, O minun Jumalan! minun
erywäisen Elämäni päälle, tule minun
aureni, emn minä ijancaickisest cuolis;
«vaan Ma minä mahdaifin sinun tykö-
nas ijancaickisest olla sinun armollisen
Hywydes ja mittamattoman Laupiudes
tähden: Cuulcon minua Isa Juma-
la lEsuren Chrisiuren cautM/ sijna P.Hengen woimasa! Amen.

Ai

HttsMnen Äpclias,
S,
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Sydämen-Herättäjä
Se o»

Lyhykäinen Neuwo eli Opetus,
cuinga itzecimgin nile hanens oikein
ja ChrisMscst kilyttck lähin»-

mäisisns ja itzc händäns cohtan,
coottu stiirawaisijn C«P«

paleihin.
i.

E corkiast ylöswalaistu Apostoli
P. Pawali, edespane meidän
Christin Opim harjomxen col-mesa merkillisesä Sanasa, cosca hän ka-

ste mma elämän, i. Raittist, 2. Hurst
«st, 3. Jumalisesi täsä Mailmasa»
Tit. 2:12.

Se on:
2 Meidän pitä harjoittaman meitäm

Jumalan pelcoon Jumalala
Wanhurftaurta Lähimmäistäni
Raittiutta ja Cohmurca itze
sian.

1. Imnalata wastan.
3. Me olemme welcapäät osoctaman

Jumalalle colminaista: 1. Cunnian nijn
cuin meidän Caickiwaldialle HERral-
lem. 2. Rackauden, nijncuin meidän
hywälle Luojallem ja LunastajaNem. 3.Pelwon, nijncuin meidän laupialle I-sallem. Mal. 1: 6.

4. Sentähden cunllioita HERra Im
mala 1. Sydamesa, ettäs pidät händäCmckiwaldian Jumalan jaHERran e,
dest, joca tahto ja taita pitä caicki mitä
hän on Kuvannut meille hänen PähäsH
Sauasans, ja sentähden pane sinun us»calluxes ja turwas hänen päällenS cm»
kesahMsäs.M.26:4. ,_ , .

.2 6 5-CmO
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6o HenqcNnm
5. Cunnioita 2. Sanoilla et»

tä sinä Rucouxen cantza, sydämen poh»
ttst jocapäiwä aunhuudat händä, jakij«
lät händä caickein ajallisten ja hengellisten
vsotstmln hywäin tewin edest, Psalm.

6. Cunnioita händä töillä, nijn ettäs
«aiken sinun työsi ja menos käyttät Iu«
malan c«nniaft;nijn myös ykstä händä
yhden puhmn ja Christillisen elämäker»
ran canga, i.Cor. io: 31. Match. 5:
r6. löh. 15:8,

7. Racasta Jumalala nijn, ettäs pi«
bät hänen corkmmbana taickia Cappa-
lmta; l)änesä on sinun ainoauscalluxes ja
ils ;cuulet mielelläs hänen Sanans; ja
ustm yhdistät sinuas hänen ccmtzans sijnä
pyhäsä Ehwllisesa, ja ydes Päätöxes:
euäs noudatat ja etzit Jumalala caiki-
la. Dem. 6:s.Psal. 73:25, 26.

8 Pelkä Jumalala, nijn ettäs aina
pidät hänen Siimats edes, ja cawah»
dat sinuas wirjäst nijncuin Uicuuliainen
Lapsi, ettes ciettäwillä Synneillä wihoi-
tais tätä sinun laupiasta Isääs, jacosca
sinsLchan heickoudest osat langeta, että
sinä smcn jalles lapsillistn uscalluxen ja
toiwon cantza pakenet Wapahmjan
Chnftuxcn tygö ustollisella Rucouxella,
Dem. 13:4. Tob. 4:8.

Z.Nöyrytä sinuas
lan tahdon ala, ja kärsi karsiwallisest,
mitä hän sinun päälles pane, 1. Sam.
M. Luc. 21: 42. Heb. ia: 36.

10. Ajamle caikis pakois Jumalan
läsnäMnmstn, joca tietä ja pitä yhden

k<rmn



Apelms.

kerran duomitzeman caicki sinun ajcuures,
puhesjatyos/Psalm i6:8.i.C0r.4:;.

n. Pidä itzes, sinun sydämelas Ui
suurimmaxi syndlsexi, nijn cuitengin, et-
«s epäile; waan luotat, sinuas sinun
Wapahtajas lESUXEn Christuren
callijn ansioon, i.Tim.;: 16.

2. L himmatstäs wastan.
12.Lähimmaisiäs wastan, käytä sinuas

nijn, cuins tahdot että hänen pitö jällens
käyttämän sinua wastan. Match 7:12.

iz.Osota niille, jotca cvrkiammat si«
nua owat, cunnia ja cuuliaisus; sinunwertaisillesneuwojaapu, nijlle alimai»
sille usco ja rackaus, 1. Pet. 2:13,14.
Job. 29:15,16. Eph. 6.

14. Ole jocajsta Ihmistä cohtan, sy»
dämmesä laupias, sanoisa vstäwällinen,
käytöxisä suloinen, canstakäymisesä ja
mcmoisa nöyrä ja alimmainen, 1.
Pet. 3: 8. Eph. 3: 32.1. Cor. 13:5.Phil. 2:3.1. Pet. 4: 10.

15. Cawahda sinuas äkillisest wihast,
jacarta caickia sen tiloja; Ia josfiua m,
let wihalda ylitze woimuxi,, nijn ält
na Auringon sen ylitzey laffe,Eph-4:26.
lac. 1: 19, 20..!

16. Ole kiitollinen caickia wastan,
jotca sinulle hywa tehnetwwat,eiainoa«
stans sanoilla; mutta myös jos taidat
töillä, Syr. 12:2,3.

i?.Puhu mikistä asioistaparhain päin
ja älä wmttomast ketään panettele,
ma nmut mahdalsit parhain päin sinustajällens.puhua, Syr. 6:2,3, 4, 5.

is-Ala cadehti ken-ugän onne <li
C? M.:
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Hengellinen

joja; Mä me olemme caicki jäsenetyhdes
Ruumisa, i. Cor. 12: 26.

19. Se waärys, pilcka ja ylöncatze,
cuin sinun wihollises finulie saanawat,
karsi yhdestä siwiästä ja kärsiwellisestH
lydämestä ja ajattele, että se on yhdG
coemreri lumalalda, Rom. 12: 21.2.
Sam,l6: iv, 11.

2o.Aläyhdellengantee mitään mielen
nouttexi,jbca on Jumalan Sanaa jasu
nun tundoas wastan; silla Jumala hän
duomitze sinun nijneuins asainuc olet.Act.
5:29. i. Cor. 4. 5-

3. IWs wastan.
2i.ltziäs cohtan käytä sinuas nijn,

ettäs otat wiriästi waarin sinun ajamri-
stas, sanuistas ja töistäs. Syr. 1:34-

22. Waickas ajatteteletsinun Wircas
töitten pä«lle, cuitengin pitä sinun aja>
luxesjocapäiwä cocoon tuleman,ja nijn
cuin vxi Seijari hawaitzeman sen ajan
cuin culunut on, wiriäst ajatellen mitä
sinun Sielus ja Autuudes terweydexi
joutu. Psalm. 139:23,24.

23.Erinomattain pitä sinun e::sift a«
jatteleman, colmen edesmenneen Cap>
palen päälle: 1. Sen pahan, jomstehnyt
olet, ettäs Armon ajacana mahdaisitetziä
ja saada andcri.2. Sen hywän jongas
jättänyt olet, ettäs sen jällens caikella
Wireydellä mahdaisit löytö. 3,Man jon-
gas nijn luunpitämättömäst culuttanut
olet, ettäs ftn tästälähin mahdaisit pa>
rämmin käyttä ja sijtäwarin otta. Psalm.
25: ?..Syr. 5.8. i.Pet. 4:21.

34-Sixi toisti: pitä sinun ajatteleman
Colmen
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Apelias-'

colmcn läsl!äokwai!cn cappalen päässen.
Sm ajaUinsen eiämän lyhydm ja turbu»
den,2.Sensuuren Työn cuin on «ucuixi
tul!a,3.lasenwähanjLuconc!!inMelda
sitä cqicatietamyöden,jo:awie elämään,
Sor. 40 :i. Match?: 13 14.

2;. Sirj Colmannexi ajattele aina
Co men culewaisen cappalen päälle: 1.
Sinun cuolema hetkes, jota tiecämätto-
mänlbä ei ole. 2. Sitä wijmeistä Duo-
mioo, joia eauhiambl,a ei ole. 3. SilH
ijancaicklsta Helwnin pijna, joca ei ole
cackeramda, Eccl.Z: 1,2.1. Pet. 3: ic?.
Csa. 66: 24.

26. Cawahda sinuas caikestpahasta,
cuin on turhan cunnian pyynnöstä, yK
peistä, lMMlMsista, ahneista, wihaisi<
sta jacauhista ajawrista, joitten cantza
sielun rauha turmella». Match. 9:4,
15, 16.

2?.10s ylösnousemat pahat, ja ilkiat
ajamret Sydämmesas, nijnhillitze heitä
ajallWs, sen Pyhän Hengen awun cam-
ta, Nscollisten rucousten ja Jumalan
Sanan wiriästi tuikisielemisen cantza,
ettei he sais tila wahingoitta sinun Sie-
luas.Nom. 6: 12. i.Pet. 2: n.lac.
1: 14, 15.

28. Ota waari puhesta ja ajattele et-
tä sinun yhden kerran wijmeisnö Duo-
miopaiwana pitä lugun tekemän joccck-
zest turhasi Sanaft, cuins puhunut olet.
Match. 12:36.

29. Sinun sanoisas ole aina ajattele-
wainen, totinen ja ystäwalllnen.
l: i9.Eph,4:55. i.Pet.2:1.C01.4.6.^

30. Si«>
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HcngfMen

, 30 Sitä wasian, carta isoa puhetta,
»valhetta) sinun lähimmäiscs MMtele»
mistä, wieckaucca, haureutta ja hapialli-
siä Sanoia, lac. 1: 9. lac. 4: n.
Prov. l 2 : 9. Eph. 4: 26. Cap. ;: 4.

zi.Caikisa sinun töists catzo Jumalan
Sanan, sinun lahimmaises hnödywM
ja sinun oman auruudes päälle, 1. Cor.
12: Phil. 2:4. Match. 16: 27.

32. Hlä luota sinuas sinun ymmarry»
pes m woimas pä>"e; multa caikisa si<
nun edesottamisisas,auxihuuda jocapai»
wa wirjästi Jumalala; silla ilman hänen
apuins ja hywästisiunaustans, ett sinä
milänwoi,Prov. 3:5,6,7,8.10h. l< :5.

33. Pidä määrä caikisa asioisa, ja lai«
ta sinuas ajan jälken, Eph. 5: '9-

34- Hlä secoita sinun fydändäs nijt»
ten mailmallisten jaajallisten cappalden
rnckcuttem; waan etzi ensist nijtä Tai«
wa!!isia, Matth.6:Z3. l. loh. 2: 15.
Col.-2: l, 2.

aiwau valio murhedi; muna
heitä caicki sinun murhesHEßranpääl»
le, Phil. 4:6. l.Ptt.s:?Ps'lm. 55:23.

36. Carta tämän Mailman turhuna
ja murhetta, jotca tulemat ajallisten.cap-
palden puuttumistst, ja ei muuta saatamyötäns,cuin Cuolemanila äla ole yh«
dmgän cappaleu ylitzm nijn murhellinen,
cuin sinun syndis ylitzen, joca on yri
hengellinen murhe. Syr. 30: 22, 25.2.
Cor. 7:10.

37. Carta sinuas caikista wahingol-
lisistä Haluista, Herumasta, luopumu»
xesta ja muista fencaldaisista, jotca ei

muu
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Apelias.

muu ole cuinSielun myrcky,silä wastai»
h.irjoira smuas cohwllisutem caikisa. i.

10H.2:16. i. Thetz. 4: 3,4, Eph. 4:
18. i.Pet.4: 8.

38.D)dv siihen mitä Jumala sinullesuo, jakijiä Jumalalacosca hän enaman
anda haim, Hywäst: siunauxms caut«
ta. 1. Bm> 6: 7, 8.

39. Aamulla alapaiwä wirsiNä, Ru«
couxilla, ja Chrisiillisella aicomisella pa«
ra:a snmn Elamatäs, Col. 3:17. Syr.
18:22..

40. Päätä päiwä kij-
toxella, rucouxeUa, ja wirjän tutkistele-
misen cuingas sen päiwänwiettät
Nytolet, i.Thetz,s: i?, iB.Heb. z: 3.

41-Jos et sinä taida täydellisesti pa-
lvella sinun lumalatas täsä heickoudes,
cuin sun oikeutta myöden tuiis ja nuelel»
las tahdoisit tehdä; Nijn wiwo cuicen-
gin, mä sinä mahdaisit palwella handä;
Sillä sencaldaimn PyhäAlwotus ja toi-
mi , tule nahdyx lumalald«/ ja kelpa
hänelle hywin. Psalm. 19: 5«

42.10s tahdot cawahta sinuas synnist,
ja olla Hengellinen wijsas si-mn Sielus
amudexi,nijn ajattele aina loppus pääl«
le,Syr. 7:39.M1m.Z0: 22.

Muutamat.
Aamu-ja Ehto-Rucouxet.

Nijn >nyös.
Matcustawaisten Maalla

- ja Merellä.
Aamu-Nucouxet.
Pyhään NimeeS, MM

stin«
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AWU,

stumanlltlu HER" Cb' istel minä
nyt ylöönousui sinä joca nnuun callilla
wcrellas lunastit, sinä minua tä:',äpän
jaiocahnk' auta w. r-. MD
l>sium'!, ja anna hywäonnni ja Jumali-
nen meno !'!.Mn aswnani ja töisäni,, nijn
että E-aniänl ja aiwomxeni m"h-
dais ftnm ja cmmiaM ncka;
wahwistn minua,myös ccnckiju hywijn'
töihin tänapän ja jocapaiwa, ja tämän
o.netloman Elänän p rastä, johdata
minua ijancaickisten Amen.
§Mlna kljtän suma.. minun Taiwalli-

nenMnlEmxenCHMnpm sinun
racka?! Poicas cauna etkä?, minua tänä
«Vönä caikcha waarasta ja wchingosia
armollistsia warjellu: olet. Ia
sinua,eltäs nn ös länapan warjelisit mk
nua caikesta Sennistä ja p chudesta, mä.
mnmn työni mahdms sinullekelw -ta; sillä
minään ian itzcni, Eiuuni jaRuumi-
ni ja caicki min minllllaon siinln haidus
jahuomas,, sinun Pyhät Engelis ol'on
mi! ,un cantzani, ja'äikäncuhungan Minu-
sia!uopuco,ettti s? paha wchamies Per-
kele minusta miracä n woittaisi, Amen.

liancaickinm Jumala! caickiwal-

päiwanalcuun.sizunarmosmuna saat«
tanut olet, sinun woimallas meitä auta,
etten me tänäpäiwän yhce gan syndijn
horjabdaisi, engä myös yhtengän
goon sielun eli ruumin puolesta langeisi;
mutta että caicki meidän ajam«m, pu-
he n ja työm sinuu wanlM scauttas alati
McMit, ja cMs asiois sinun wieles.

Men.
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Ro wuxet.
jälkeneläisim, sinunjrackW Poicas lE-suxen Christien caum- Ainen.
ZME kijtam sinua TaiwaLinen Isä!

ettäs mennen yön annoit meille o!»
ta ternMsenMe rucoilemma ettäs myös
tämän caikenpäiwän tekesit meille onnel-
listi sinun Nimes Kijtoxexi ja meicäu
kelum autudexi.Sina jocg o!ec totinen
walkeus ilman lastemat», ijancaickm,'N
Auringo joca caickia wirgotat,, e!ck,n
ilautat: meidän sydämmem ylös wulolse,
ettemme yhtengänsi)nt)m langeisi; muna
<ttä me sinunwalistlxes eauttaijancaic«
kiseen e>ämäänmlisim,simmtackan Poi»
caslEsuren Christien meidän HER"
ram cautm, Amcn.
Mlnä kijtän sinua Pyh« HENm!
«">- caickiwaldiaslsä! ijancmckinenluo
malal ettäs tänä Vönä olee minua sinunsuuren laupiudes cautta warjellm, ja ru«
coilen sinun armollista hywyttäs, ettäs
myös tämän päiwän.annaisit minun cai»
kellä noyrydeLa, lakeudella,
puhtaudeUa, kärsimisellä, laupiudella ja
pelwolla nijnwiettä jaculutca, cttäcmcki
minMElämämja palwelupmi sinulZen?»
lis kelvollinen, sen cautta joca mlcw» on
duomitzeman eläwitä jacuolluita,Amen.

Caickiwaldias JumalaIsimn
dus,kasisjahuomasminä anan ta>

näpaiwäuja aina minun sielun jaruumi»
ni, elämäni, taitoni, ymmärryreni. ojatw
xmi, puheni jateconi. O sinä pyhä col«
minaims, cuule minunrucouxeni ja tana-
paiwäu caikesta pahudesta, synninpahen-
«UMst,Perkelenjuonista/jg petorista, ja

minun
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Aamu

minun 'wihamieyeni käsistä armollisesta
Minua estä ja »varjele, lEsuren Chris«
turen meidän HERramcauua, Amen.

HERraIEsu Christel sinun lau»
pindes käsijn annan minä tänäpäi»

wän minun Sielun, Ruumin ja Henge»
ui, minun elämän,men>'njakäynnsen,nu'i
nun työni», puheni, ja aiwomreni. M»
närucoilen, ettäs tahdoisit awata minun
sydämeni ja suuni, että minä sinun Ni»
«,ees,joca ainoastans Pyhä on caickein
muitten Nimein seas,mahdaisiukijttä,
ylistä ja cunnioitta. Ia että sinä minnn
luonut olet, sinun pyyhää Nimescunni»
Manian, nijn ole myös minulle Hwulli»
nen, että minä caiken minun elämäni
wahdaism tänäpän sinun kijtoxexes ja
cunniares käytlä,ja sinua oikiasrackau»
dis ja pelaos palwella, Amen.
<> HERralEsu Christel elämänlu»

»ualan Poca! pijnattu ja Ristin»
naulittu Ihmisten edestä, minä rucoilen
sinua. sinun catkeran pijnas jaPyhäin
Haawais tähden, ettäs tänäpän caicki
minun sieluni haawat terwexi «kisit,sa»
mallamuoto myös warjelifitminua tänä»
pan ja tästedes caickena minun «linaica»
nan suurista ja julkisista euolettawaisista
snnneiftä, häpiästä, kiusauxista, pahenu»
Ma ja caikesta sielun ja ruumin waara»
sta, caikista myös nijstä, jotca sinun miel»
däs mastoin omat. Warjele myös mi»
nua HERralEsuChristel tänäpäiwänä
äkillisestä ja tapaturmaisesta cuolema»
fta, caikista myös nijstä, jotca minua ca-
domxttn jaHelwetinmlcen saatta taidat»
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Rncouxet.
skOLaupias Jumalalanaminulle tänä»
pänja aina sinun armos, että minä nijtä
ymmaräisin, ajattelisin, puhuisin, tekisin
jataottaisin, jotta sinulle kelwolliset olisit,
ja silä wastan, wälttäisin, lamaisin ja
wihaisin nijtä, cllin sinun MieldHs wa<
stan owai,nijn etten minä ikänäns sinun
armostas jacunniastas pois eroitemxi m»
Us. Armollinen Jumala! laupias HER«
ra jahywalEsulsinun PyhäinHaawais
ja caikeran cuolemas tähden, anna mi-
nulle wijmein tästä mailmast lähttisän y«
pi su<oinen,onnellinen,autuallimnja rau»
haliinm ero.Anna minun cuolla pyhäin ja
wanhurscasten Ihmisten tawaNa, laina
myös sinun Pyhän ormos cau«a, euey
minä cuolis sinun unhomresas ja wiha«sas;mutta siun mnosas, ystäwydesäs
japelwosas.Ama myös, että minä sinun
Pyhän ruumis ja callln weres
wisella, oikiaila cammisella, rurouxilla j»
Jumalisilla huocaufilla minuanl siihen
«valmistaisin, ja että minä täyden taidon,
hywan ymmärryxen, oikian uscon, wah-
wantoiwon,ja täydellisen rackauden cans»sa täuldä läxisin, ja mm iloisesta sinun
tygös tulisin, ja sinun caswos edesä löy-
däisin ja saisin armos ja ijancalckijencun»
nian. Näitä caickia rucoilen minä sinul»
tza sinun Pijnas jaCuolemas tähden! A.
<> Caickiwaldias ja Armollinen Iu«

mala,että sinä nyt jälken yönja pi»
meyden meitä ternmiä tämän paiwän al»
cuun saattanut olet, sinun suurta laupiut,
las julistaman ja ylistämän, jamyös m«i«
däy Mmim ja jäftnMunen «mtta«r,

wexi»
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?u Uainu'
wexi, ja toöhön 'Mllens ssweljaxi telKiyl
o!et,nijn mc sinua seivedesilmeidä» woi,
man jälken kijtämjo cotkiast cunnioitaN,
rucoilem niyös sinua nöyrästi, ettäs wielä
nytkin aina, yöllä japäiwälla tahdoisil ft
nun silmäs anda awvi olla meidän y!it<
Wn jocapaiwämeitä warDa.cakismD
ja hiN)is meidän Apuni chnä,meidän aja«

neuwom,työm ia aiwotuxem hy>
tvasiisiunata ja mttw, nijn mK me seki
caiken tämän Päiwan jameidän elinai-
ram, sinun TahMjMn, ilman Lähim<
maiseni mielen ricoxeta wiettäisim ja cu>
lutaisim.Auta myösMämecaickia nijtä,
cuinsinunmieldas wastsin owat.wälttäi»
sim, japsisbmtälsim.ja sitä w astan nijta,
cuin sinulle kelwolliftt owat,cftikellaahk«»
ruvella, tekisim jarayttäisim, sinua myös
ainasilmäim edesäpidaisim, sinun päälles
mamlisiin, sinuarucoilisim ja
engä coscan sinusta pois luopuisi, meidät»

cauna, A.
>

gMlnä tunnustan sinun edesäs,Olu»
mala! Taiwan ja Maan Luoja!

caicki minun syndini, jotca minä hamcft
sta minun Nuorudesiani tähän asti tie-
ten ;a tietämätä tehnyt olen ja erino«
maiftsti, mirH mmä täriapaiwän sinua
wastan prlhellani, ajaturellani ja töillä'»'
ni rickonut okn: Sinun
ra! minä naita caikesta minun sydäm,
mcstani tunnustan/ja cadun myös, että
minä waiwainen nijtä tehnyt olen. Ia
tvoicka minun Syndili owat m«iet ja e-
pälucuiftt, mjn vmoilen minä cuitenM-



Rucouxct-
sangen nöVrästi, ettäs olit minuun ar-
mM-en, m' ki ne cnin minä sinua wa>
sian tänäpänvän tehnyt unho,
m'N, ja mmnileu anderi ann,isit. P»

>K mi.uun palawa rac<
kaus,nöywys ja pelco sinua wastan,, jc»
anaminuun armo, että minaminunM-»
mäni parata mahdaisin, ja päiwä
wa!'ä m?!>'. wanhmscammapi, lEsuml
Chri w'.en sinun rackan Poicas meidän
HERram cautca, Amen,
ANlna kiimn sinua, minun Taiwal-<"l linen Isan! lESUren Christuren
sinun rackan Poicascmma, ettäs minun
tänäpäwänä olet.
Ia rucoilen sinua, ettäs minulle andexi
annaisijt caickimmun sondini, joilla mi-
nä tänapän sinun m:eles rickonut olen,
jaettäs myös tänä vönä zninua armolli-
sesta warjellajaminusta murhen pitä »ah»
doisit. minä ana!-, iheni Ruumin
ja Sielun, jacaicki mn minulla ?n, sinun
huomas ja käsys, Sinuii E!Helis
vlcon mimm !-an§ani, ja älkän cuhun-
gan minusta luopuco, ettei se pahn wi-
h, mies minusta mitäkän woittaisi, 2lmen.

ljancaickimn luma-
la Pyhä Isa! minä kijtän, sinua et,

täs «linun cpakelwottoman palweljas,
ett nnimn ansioni jalkcn; mutia sinunsuuren Armos ja Lc?upiudes tähden ta-
näpäiwanä armollisesta warjMic oler. Ia
rucoilen, O laupias Jumala! sinun sa-
nomawinda hywyttäs, että siliä tahdoi-
sit ylitzen MKwan yön minua puhian
Ruumin ja sydämen cMa kätke sen
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72 EH to.
päälle, «tä minä mahdaisin lerwennä ja
ratttinajällens y!ösl.'tta,ja sinua wiM
edespäin palwclia, kijttä ja cunnioirm.
Sinun rackcm PoicaslEsurenChristwpen meidän HERram cautta, Amen.

nenwalkeus,joca pimeydesa wa«
laiset, sinä jocamyös si)nmn Mn, ja cai»
ken sydämen sumun jahämärän poisccw
cötac, sinua me rucoilemma, ettäs tah,
doisit ylitze mlewan Vön caikesta
Hengen päälle carcamisest meitä warjch
la.Plöswalaise meidän sydämem silmät,
«tten me coscan cuolemasa nuckuifi An-
na meidän Ruumim ja jäsenen: sinun
rauhasas lewät, että he cohtullifen unen
eauttajällens wirwotettaisin ja lulewai,
fin töihin soweliapi tulisit. Mutta anna
meidän sielum aina walppan olla, että
he sinun tulemisestas waarin ottaisit, jo
sinun jälkes aina iloisella sydämellä odo»
taisit! Amen.
HNlnä rucoilen sinua HENra lEsu

Christe! että finä tahdoisit tänä
Vöna minuntykönäni olla,nijn että cos-
ca Ruumis lepä, minun mmeni
mahdais sinun jälkes walwo, ja että mi<
M caikis pacois sinua minun sydamesä<
ni,ajaturisani ja silmäini edes pidäisinja
tällä muoto caickia ipahmta ja syndiä
raataisin. Sinun Pyhät Engelis warjeb'
con minua! ettei se paha wihollillen ml!
nun wgöni lähestyis! muna, että simHERrayrinäsminun tykönäni pysyisi!
Samallamuotoarucoilen minä, ectä sin«,
Uhdoisil sinun warjelMs alla pitä raick



Nucouxet.
ns cuin minun omani owat:ja nijn caic»
kia meitä ynllä suojella, caikesta pahm
desta warjella, ja nijn wilmein sijhen i-
jancaicklseen aumuteen armollisesta aui»
m, sinun pijnas ja cuolmws camta, A.

IElu Christel mailman
wavahtaja, Daiwallisen Isän ljam

caickinen sana, sinun cauttascaicki cap-
palct owat luodm, ja ilman sinuta ei ole
Män tehty, eikä myös paitzi sinua mitan
wahwana pysy; Silla etra wuosil audet
ja cuucaudet, päiwät ja yöt walkms ja
pimeys, ei waiwoin sinun cauuas ole
luodut; mutta myös sinun cauttas Halli-
lan, ylöspidelänKi muuman, me wai-
waiset Ihmiset, jotca meidän wihollisis«
tam emn« coscan wapat ole/ rucoilenp
me sinua armollinen HERra! ettäs tänä
«Vöna meitä sinun laupiudes sijpein ala
corjaisit ja meistä nijn waarin pidäisit,
etten me yhtengan pahuteen langeisi,
ga myös silda pahalda kiusaialda petery,
xi japeljätetyxi mlisi. Auta> että me pi-
meydesä sinun walkeudes näkisimme, jo?

ca olet se ijancaickinen walkeus, ia ynnä
sinun Talwallisen Isäs, ja Pyhän Hen«
gen can§a elät ja hallitzet yxi ijancaicki»

nen Jumala! nyt jaijancaickisest,Amen.
M>Alwo HERra racas Taiwallinen

lsä! meidän ylitzem, ja warjele
meitä sildä cuwalalda kiusajalda, joca
oina ymbarins käy etzein ketä hän sais y»
lös niellä. Anna meillen armojas, että me
wahwalla Uscolla mahdaisimme Urholli»sesta händä wastanl seiso, ja tänä Dönäsmun pyhän warjel!»xes alla murhewin-D NK
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Ehto»Rucourct.
na lewäta, sinun rackan Poicas lEsu»
xen Ehristurm caun'., Amen,
Muta mchäwaiwoisam! HERra kätki!

meitä maatesam! että me
sinim? Christllren ccuHa, jarauhasa w
läpäisimme, smun halduus HERra Itu
mola! annan minä minun Hengeni ja
Sielun?, ettäs handss Christuxesa, joca
on meidän elämän ja ylöo!!ousemisem,
ijancaickiststa cuolcmnsta warjelisit Ia
nlcoilcn, että sinä, Ma totinen walkeM
olec sinun Arnws paisten minun Pimiän!
sydämmeni sisälle wuodaisil, saman sinuna
rackan Psicqs meidän HERram caul<
la, Amen.

HERra Jumala!
ga säädön ia tahdon perästä yö japi»

meyS nyt lähene, nijn että me nyt lepooiv
ja uneen päiwällisten töiden perästä mei<

sinun Nimees annamme; me huw
damme sinun tygös meidän nöyräin Ru»
coustem canha, ettäs tahdoisit meitä ar-
mollisesta olta sinun haldus ja huomas,,
ettei yön caubistus meitä peljmais,
pimeyden päämiehet meillen wahinqota
tehdä taidaisi. Ia waicka me meidän l)eic<
koudem puolesta macame, nijn anna cui<
tstiain sydämem ja mielem sinusa walwo
ja sinun paälles ajatella. Osota meillen
sinun walkeudes, että me sinua taidaisiM
nn sekä paiwäkä, että yöllä, töisa ja lewo<,
sa seurata: Ia sowita, mem me sinun «

desas yön ja pimeyden; mutta päiwän m
walkeuden lapsiri alati löyttäisin.lEsuren
Christuxen meidän HERram cautta,!
AIM.

Mat
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Matca-miestm ,

Matta miesten Rucotts.
HERraIEstl Chrisie tulinen Ih»
minen ja ijancaickinen lum.Ua!

lsän, ja Pyhän Helgen
tantza, sinä joca olet totuus, elämä

ja walkm-s, sinä joca myös Munaseen ai,
caan ivhdadit ja ulosweit ilman tustat ja
wahjngot IsraelinLapset, Egyptin maal-
aa syngian asumaltvman Corwcn caut-
ta,siihen uloslnwattuun Maahan, ja osotit
heille oikian Tien päiwällayhden pilwisen
pilarin ja yöllä tulisen pilarin cautta san-
gen ihmelliseft, että henijn pclkämät ja il-
man erhetyret waelda sau sinne, cuin sinä
heidän olit kaffenyt. Sinä joca myös, ne
Wijsat Michel Itäistldä maalda lud>«n
Maalle lerusalemijn, >a sieldä sute Beih»
lehemijn yhben, Tähden cautta johdcuit,
za sieldä jällenEngelis cautta ilman caike»
tawahingoca saatit. Caicki myös muut si«
nun uloswalitut ystäwäs, jotca wahwan
Uscon cantza sinun lygös omat itzens wR
wannet.etzeinsinuldaApua, wariellusta ja
muita tarpeita/vlet heidän mcnoisans, töi<
säns ja matcoisäns monesta suuresi wai-
wast, waarast ja wahi!igosta armolUesia
warjellut jasuojeAit. Minärucoilen sinua
nöyräsi jacaikest sydämesi, että sinamhdoi»
sit täsä minun matcasan, jongaminä nyt o»
l«n e«eni ottanut, oNa minun johdattajani
jaarmollinen Tien osottajan, nijn että mi-
nä ilon, rauhan, ttrweyden ja hywän on<
nen cantza taidaisin tämän Matcan päät»
lä ja lopetta. myös minua cai»
kista erhetyxistä, harhoista teW, wiholli-
ftn pelwostja caickinaisist msiist, nim et-
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NueoMf» .

tci minulle tnpahmis jongun nillo:o:ncn
pahus eli wahingo sielun, ruumin micka
tawaranpuolest. Minä tahdon sinua sin
niuotoisen awus ja edestä,
caikesta sydämestä kijttä, ylistä ja cunm.
oitta ja minun lähimmäisen parasta
man perästä tehdä. Sitä minärucoileq
Pyhän pijnas jacatkeran cuolemas läh-
den, Amen.

Aamu siunaus maccalla.
QAupiaS Jumala ja armollinen Isä!

sinun Jumalinen caickiwoldias hy,
wydcs on minua tänä Pönä ihmellisest
suojellutjja caikesta Maarasta jn wahiw
gosta armollisesta warjellut:z sinun Pyhä
Nimes olcon sen edestä kijtetty ijancaic»
kisest. Sijhen 'saman sinun pyhän Ni»
mees nousen minä ylös ja matcustan edes-
päin. Sinna sinäHEßraylhaldälminun
käymiseni,warjele minun lalcani,että mi»
na oikein waellaisin, engä harhalle Tiell»
eryis. <Zlös pidä, ja warjele minun cotia
jäänetomani. Anna minun yowän jasiu»
namn päiwän maican perästä mlla ho»
walle Vösialle, hywäy tahtoisten Ihmi»
sten tygö; Keholta heitä jacaickia,joil<
daminä jotakintänapäncl ja caikella tällä
matcalla tarwitzen, hywan tahtoiseri mi-
nua wastan; jaanna minulle tytywäinen
ja kijwllincn sydän caikisa cuin minulle
tapahtua taita: cuule minua armollisesi
minun Jumalani! lEsuxen Christurentähden, Amen, Amen.

Ehtosiunous matcalla.
wäkewä Jumala jammun cors

kia LWastajanil.mina kijtän sinua
slnu»;
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Matcamieslen.
sinun suuren laupiudes edestä minua
»astan, erinomaisesi, ettäs olst andanut
minulleonnellisen Mätcapaiwän jawar»
jellut minua calkesta warastaga wanhin»
gosta. Sinä olet myös minulle osotta-
Nm rauhallisen Wsian, j.si minä roi-
won lepiwäni. Sinua minä
HTRra: sydämestäni rucoilm, ,anna
minulle andexi, mitä miilä länäpäiwänä
jacaickena minun elinaicanani sinua wasi
tan Ajatuxilla, Sanoilla, ja töillä ric<
konuc olen; anna minun Sieluni sinusa
lewon löytä, ja RmilUini rauhallisesti
maaca: Torju pois minusta, O Laupi<
as Jumala! caicki Saacanan cawalat
juonet, ja suojele minua sinun Pyhäin
Engelit-tes wäkewällä warjeluxclla, jacosca minä tämän pimiän Hön rauhasa,
sinun Apus cautta, lewännyt olen; nijn
herätä minua päiwän walkeuteen, että
minä sinun kmostas tulistaisin ja HER-
ran pelwosa edespäin matcustaissn. Cuu»
lel minua Jumala! lEsuxen Christuxen
tähden. Amen.

HERra lEsu Christellhmisten Us»
collinen wattia, ja paras warinot-

taja, jonga warjeluxes ei ole mitän hä-tää, jonga kätkö paitzi ei myös ole cusan
rauhaa, sinä joca sinun Pyhän EngeliS
cautta Abrahamin palweljanja nuoren
Tobian ja myös muitten caickein, jotca
sydämestä sinun päälles heitäns luottanet
owat, tien menestym ja onnelliseri teit.
Minä rucoilen, mä tämä matca jawael,
lus, cuin minä eteni ottanut olen sinunapus ja hywästi siunauxes cauna olis

D 3 minulle
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Ruc»upet.

minulle onellinen,rauhallinen ja termelli»
ncn,ettäminaSielunjaßuummpuolesta,
terwen edes tulisin sinne, min minä aiw
nut olen, ja siM.sittt asiani hywin si»!
nun mieles jälkcnulos toimitaisin,janijn
jäilensomaini tygö terwenä ja hywän s«»!
noman cansia palata mahdaisin. Jo!
nijn sinunhywyttas kiittäisin caickeinnij»!
den cantza, iotca minun edestan owal
rucoillel, sinä joca elät Isän cantza Py>
hän Hmgen ybceydes yri totinen lu>
«iala ii<incaickiscen, Amen.

Jumala Isa caickiwaldias! joco
caicki nedäc, caikis paicois olet, ch

dic myös caickia auttamaan. loca myös
nijdel, hurscastcn ja ustollisten matcal
olet ojelldanut sinnepäin culn sinä itzl>
olet tahtonut, ja heille on ollut tarpelli»
nen. Me sinun köyhät rucoi»
l>mma sinua, ettäs rauhas Engelin O
hctäisit meidän tygöm, joca meitä siihen,
paickan, cuhunga me aiconet
ilon, rmhan, lerweyden ja hywän on<
nen cantza ilman estet, sielun, ruumin, jo
calun puolesi johdatais ja saattaiS. Hll
pirun, sen wanhan lohikärmen, eli jon>
gun muun wihamiehen salli meitä tasi
matcasa taicka mualla coscan peljätta
tsia j i wahmgota tehdä. Caicki myöl
muu pahus ja hätä pois corcsta meidai
tyköäln; mutta sinun hywästi siunarei
meitä aina warjelcon, suojelee» jahollMcon, A.uen.

Plmebtiwaisten Rucous.
<°) HERra lEsu! sinä, coscas wielc

oätzwäiftllä nmodM läsa mail>
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Matcamlcfien.
was cuolewaisen ruumin cantza elit, O«
pecuslastes rucouxen jalken, ainoalla sa-
nallahirmuisen tuulen pauhinan asetit, ja
äkista paisunet Aallot käänsit suurexi ly-
weneri- Sinä jocamyös sulan wedenpäl-
lä nijncuin wahwas manderes waelsit,
ja silla nmäwaxi tahdZit tehdä, että sinä
olet HERra ja Cuningas ei ainoastans
Taiwan jn Maan 'Mm; mutta myös
Tuulen jaweden haldiu. Me waiwgliet
cuin nyt ltzem tuulen halduun wede'.. p
le olem andanet, rucoilem sinua nöy-
räsi, ole meille tasa purjehtimiscs wä-
kewa haldia, ja kircas tähti, joca meil-
le osotais cuinga meidän waeldaman pi«
däis ja cuinga me caicki esteet, tuscat
ja tvarat waltä taidaisim, nijn me sen

edest sinun laupiuttas sekä itze, että mui-
dm cansta kijtäm ijancaickiftst nijn
caickiseen, Amen.
<>HERra lEiu Christel Ihmisten

roiwo, wairoaisten turwa japelka-
wäisteilrohkius, jongawalkeus paxum su-
mun japilwein läpitze lcimahta: joca myös
nijncuin yri kircas tähti paistat ylitze
meren, ja näyt Aaldoinginwaihella nijlle,
jotca sinun mndewat, me si-
nua, ole meidän tykönäm ja seasum si-
nun Pyhäin Engeliues cantza ja halliv
ze meidän laiwnm sinun oikialla kadcllas
I<l anna hänen Ma ja pysyä oikianla;.
dan päällä nijn, ettei meille yhtäkän wa-
hingota mpcchtms, Sielun Ruumin eli
«lnn puolessa. Etten me Aallois huc°
k'Ns, ettci mlis pää jarajuilma mei:ä upo<
cais, eikä mmn ftwvs p!ösme!is;n>ut
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B<l Ru^mirct.
mucta eitä me sinun apus ja warjeluxes
caiilta tästä merestä ja Weden sywyden
päälda edes tulisuu ja pääsisim ilman
wahingotajahädätä, nijnhywään, sowe»!
liaan ja rauhlliseen sman, j z fitte s«

-nun tygös, cuin meitä olet luwannulswetä ja otta puoles, joca cuitengin olet
caikls paicois, waicka cusa Ihminen o»
lis. O meidän wapahlajam! ja caickeim
nijdengin toiwo, jotca mailman äänsö>
ja wetten kessellä owat, cuule ja auta,
meitä, jotcas Werellas lunchtanuc olet.?
Me olem nyt tasa weden päällä josaM
ole mitän wahwutta. Sinä kyliä iiedät
ja näet meidän meno.m, sinun
linen kätes ja ilinas nyc meitä hallitze,!.
imun hallusas me nyt olemme, sinä-saal

.>jlien tehdä mitä sinä tahdot.«»en auta jawapahda meicä, saaca myös!
uieuä edes sinne, cuinzme aiconec olem,
nun Pyhän nimes tähden. Anna mei«'

caicki waarat, wahingot, hädät ja.
tuscat wälttä, nijn että me terwen Laiwali'
ja caiken calun cantza iloisest jn raubal»!
liseji tulisim hywään ja soweliaan Sa«,
lamaan, ja siell: smen. hywan mielen
cantza kijttäifim ja ylistäisin: suma
caickisesta, Amen.
Nijden Nucous, jotca tuulen kasis

ja Weden hädäs owat, Isän, Pojan
ja Pyhän Hengen tyqö.

AMckiwaldias ijanmickinen totinen
Jumala! Tmwanja Maan Luoja!

sinä joca M"re-,, lärwet, Joet, caicki»
Miftt myös Wedet ja mitä nijsa on,
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Malcamicsien
tehnyt olet. Sinä joca pilwet hamast
maanääresi ylös nostat sinä joca Pickäi»sen Tulen«leimauxen japauckinan, samal<
lamuoto myös ja cuurot matcan
saatat. Sinä joca Tuulen ja puuscat sa»
laisesta paicasta ulospäästät. Sinä olet
wäkewä Taiwan alla ja hallitzet pilwisä.
Sinun äänes cuulu ylitzen Meren, sinä
myös pauhatwttten päällä. Sinun woi«
masulottu jocaitzen paickaa»7 sinua caic-
ki Luondocappalet pelkäwät. Sinä cor»
kiat papit Puut corwesa halcaiset, sinämyös maan järisemänsaatat. Sinä yri-
näs meren pauhinan asetta, jaAallot a«
lenda taidat, cösca he ylitze märän paisu<
wat. Ettäs nyt HERra! olet totinen pu-
hesas ja wchwa lupauresas, wäkewä
myös ja armollinen auttaman nhtä,jotca
sinun tygös pakcnewal;Oletmyös kästeny:
sinuas rucoilda, sanoden: Huuda minun
tyyön sinun hädäsäs, minä tahdon sinun
siitä ulos autta, ja sinuit pitä minua kijt<
tämäli, Nijn tulen minä nyt sencaldaisen
lohdullisen. Ltlpauxen päälle sinun tygös,
auxenhumain sinua jarucoillen, ettäs tä-
sä hädas ja mscas sinun Isällisen ja Ju-malisen Apus minulle osotaisit. Ia sano
tälle pauhawaiselle Merelle ja Rajutuu-
lelle, että he heitäns asttaisit, ja ei kelien-
gän wahingota tekisi. Auta minua HEN'
ra tästä hädästä, etten minä huckuis; mut-
ta että minä finM cunniaxes ia Lähim-mäiseni hywäxi tulisin wapahdetuxi ja
päastewri, nimcuin sinä myös muinen
Noachinitze cahdexandcna Wcdenpaisw
miscs wapahdit, samallamuolo myös
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RUcourct.
Lapset anoit cuiwunjalcaincans»

sa käydä ylitzen punaisin Meren. Sinä
Varjela myös Jonas Prophetan Meren
Moydes ja Wal'scalan Watzas, ettei
hän huckmmc, Sinä armollisesta warje,
lit myös meren hädäs P. Pawalin, j<l
hänen c INMIs caxisam seitzemälikytw
tnendä ja cuusi Sielua, ettei he pois
lullec. Sama Woima sinulla wielä nyt<
tm on, seka minua, että muita auttaman.
SenlähdenHErra! osota sinun woimas,
ja auta minua-päästaden tästä hädästä,
nijn minä si!M,a sen cdcst kijsän ij.uicaicki-
sesta. Jos myös hywä Isa! minun aicanii
«n jo joutunut, nim ctlä minun pitä nyt>
sinun luieles jälken cuolenian jaruumispuolesi huckuman, nijn olcon sinun tah«
tos haldus ja huomas minä aw'
«an Ruumiui jaSieluni. Sinä joca cai«'

paicois olet, ja taidat heille hywam
Rauhan ja Tepojmn andi/ ja wijmeisi'
«ä Päiwänä jällens ybdlstä. Mutta!
-wina ruwilen sinua Taiwallinen Isä li
sinunrackan Po'.mulEs!y:cn Cl>r>siuM
tähden, ole minulle armollinen, anna mi<!
nun hänen Nimeno ja hänen piinans j«!
tuolemans tähden syndini ja wäarydenii
«ndexi,ylös walmse minuaPyhällä Hm»,
Zelläs, wahwista minua vikiaanujcoon,!
tlten mmä sinusta ikänäns eläi»; eli cuob
Kn pois lnopuis;,mutm lujasti kijnnirip<
pui m,, nijn että minä wijmein löyttäW
finu! Poieas tykönä Paradisis, Taiwan
4valsacu!mas, Amm.

Nijden^
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Maicamicsten Rucouret.
Nijden kijlos, culn matcans ja reDn»

owat päättänet.
F> Caickiwaldias jaArmollinen

la! j>>cameidän woimam, wä«m ja
meidän coiwo'.u oZ«. Ilma»; sinua hywH
Isä! emnui mim« rooi, «li cncoon faajit
m<man saata ergä myös mitän ulostoi»
minätaida. Minäkijlän sinua, sinun ar-
mollisen Apus ja warjeluxes edest, jong»
sinä minulle aina, ja lijatengin tällä mii
nun reckeliam ja matcallani/ jongamins
nyt hywasti päättänyt, osottanut o»
Kt. Minun toimellani ja woimallani ei»
olis minä mitän taitanut ulostoimitta,
engä rauhan, terweyden eli onnen canHa
waeldaa, ja aiwottuun paickaan tulla;
mutta että minä olen hywin ilman wa»
hingota edes tullut, sen sillä olet tchnyt>
Sillä sinä olet mnostans ylinnnäine»
wijsaus, sumin woima ja varas toimi,,
sinä lic« ossnaja, sinä johdattaja, t<w
Mttaja ja edes auttaja. Sinä pyhäin Ens»
gelittes cautta minun asian lälla mal-
talla pacham uloscoimitit,
han ja terweyden cantza minun'edesweie
ja annoit mlla sinne, min sinlln tahtvs on,
ollut, ja minMe joweljas, semähden tal>
dvn minä sinun Mnns kijttäH,
seka itzellan, että muitten seas, sinunmpös olcon KijwS ia cunnia

ftsta «ijll ijancaickiseen! Amen,

Aamw

83



AamU'Wirrct.
7 Aamulla, Cans lc<
->-<- G W wollmenes Ehwlla, Sun puo»
les lEsu! catzahdan, Ett saan suld a»
wun autuan. »

2. SunlEsulpyhis haawoisas,Ma le<
lvac taidan, lewosa; Mun ruumin, Mun,
tawarnn, Al' waaraan mingan tulla an.

Z.Sun weres lEsu puhdista, Mun
caikist synnin wioista, Ain walwoisan ja
nuckuisan. Sä olet turwan, auttajan-

-- Sun Eng«lis mua wartioitze, En
cxollon woima Sä corjat minun
puolehes, Suldristi, riemu tule myös.

5. Suo sinus elän, cmlen can?, Ia o,
Kn aina omanas Sitt wijmein curjq swluisen, Cun tygös coria Taiwasen.

kilell, Ylistä HERra wa<
ca, Cuin meill caick hywyir jaca.

2. Pön s.)Ngiys sinun peitti, Salan
«erckonsa heiui, Käsittärens sinua
tast,'HCßra sinun warjel waarast.

z.Helmoisas Isä taiwast, Warjelit
minua waiwast, Cuin hätä oli tarjon,
Kätkit minua sijpeis warjoon.

4-Sanoit: Lapseni rauhasllepä pelkän
mätturwas:llollajallenspäiwan,Saat,
nähdä vlös kä^wän.

5. Sinun Sanas olet tchttan, Ia Ar«
mos minull näyttän; Rauhasu olen
Maannut, Walkiuden nähdä saanut.

s. Uhrini minä anan, Lahjani eteeS
«annan: Rucouret ja Psalmit, Sinull
hitoxex on walmit. 7. Sen



Namu-Wirrct.
7. Sen fodammeslän soisin, Ett kijttä

sinua woisin, Eckäs minuld muuta ano,
Cuin pyhä Kirja sano.' '

8. Armo tecos wiel täytä, EngeUs ty»
gön käytä, lorca tänapan kätkis, Mi<
nua caikis iöiS ja retkis.

9. Anna caick aiwotuxem Menesty toi«
mimxeMs Sun cunniares wäännä, Ia
caicki parhax käännä.

io. Sieluni lEm hywä! Rawitconsanas pyhä, Wirwot minuapijnas cauft
ta,la wijmein Ilon aum! Amen.
y kijcoxen nyt sinullen Tuoni ra»
H. "»- cas Isä nöyrän! Etts waaroista
olttarmosta, Sielun jaNnumin päästän.

-.Waan enimäst, etts rauhaisest,Tain
yön soit meidän wiettä, Ett huoneseessaam käyd edes, Sijs tahdon sinua kijttä

3. Nijn - pyydäm wiel, suo armoS
meill Ett Engelmes wamoll, Me war»
jellaan, myös päiwan tain, Ett saam
01l wapaat wawild.

4. Sun tahtos tiell meit johdat wisl,
Sen tundoon sielum walais, Ett sinull
ain cans päiwän tain, Työm, new
won kelwat mahdais.

5. Suo satanan juonetwieckaan, loillsyndijn meitä paina, Caick ricotta; sillmrwamma, lEsuren ristijn aina.
6. Cuuliaisureen me uutehen, AnameRuumim, Hengem; Sill tiedäm sen. etl

hysdyinen, On se cuins tuvtat päällem.
7. Sun suojahas vt armoisas, CansEsiwaldam racas, Hall onne tuo, ja

meille suo, Ett eläm rackas rauhas.«Tulen, weden, sodan, näljän, Cans
Mv»
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Ew
rucon waiwat estä, Cuollost pahast j«
muustVaarcist, Vnnköyhät, rickat säästä.

Z.Nijlljotca mall on, wallan pääll,
Ann neuwoihywij«rmost, Ettcumuatas
jaoikiunas, Aln edes aultawat jalost.

iS. Suo caikill meill, ettjkastms teill,!
3aa!l ChriMsest käynein, Ett autudessun lykönäs, Sllt taiwas ijät eläm.

.
Edto-Wirr.et.

sNAiwä iiyt ehti ehtollen, Taas
lEsu rucoilem! Sä cykönäm pysy ain»
ijan: Ilott meit Jumal Taiwasa!

2.Sä olet wal» ijainen, Ia Juma-
lan kirckaus armas, Sijs tule sydämen
huouchen, Sun annoUas se walais: I«
loit meit ccc.

Z.Sa olet wacainen wartiam, Ett
Wnäns smä meit hyljä, Sun päälles
aina uscc.llam, Cans rucoilem, tygöm
cuije: Ilon meit etc.

4, Pä,wa on työtä tchda luot, Ett
«fcarci! luimitm wircam; Waan yö on
lewor meille suot, En wirwotta wäsynet
»ajann Iloit c:c.

?.S'.!S warjel tsnä yön Jumala!
Meit Satana:; pahast paulasi, Cans
caikes mscas o?' apu»a, Ann lewät lewos
makiast: Iloit m.

6. Me lElMll meitäm annamme,
Cosc silmämme k<jni painam; Hän oi-
con ain apum ja kilpeinme, Poio poista»
con waiwan: Iloit etc.

7. Ann lewätäl wosas> E'k
si)ndijn syilgian.nucku, Elk cchda wastall
tahtoas,Elk, sums hucku: Ilonac.
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Virret
8. Nijn huomen sinua kiitämme, Sun

hywyttäs nu)ös wacaa, Ia sinua ainc»
ylistämme Taiwas, eng sytä lack«: I»
loit meit Jumal Taiwasa.
< paiwä on kadesäs, el

pysy n,M ed-'säs, Sinä wa-
laiset yöll japäiwäll, Annat me«jrauha»sa käwesi.

2,0 HENra meitä auttele! Ia tänä
wwlele, Ann lewät siniin tauha-s«s, Tyköm poicas carcot Satanas.

3. Silmät unensijs ottacon, Sydän
sinusa walwocon, Si>nm kutcs mcicä.
peittäkön, Pahuus tyköm p2is heittäkön.

4-Me rucoilem sinua HERra Christ!
Kirwota meitä Pirun juonist;Hän tay>
w meit sinun sumutta, Sieluni niurhat
ja hucutta.

5. Me olem sinun oma perhes, Sen
tunnusta pyhä weres, longas edeftam
wuoöatit, Ia nijn tygös meit johdatit.

6. Kaste sinun pyhä Emelis, Ett hän
meit siwilläns peittelis, Tänä yönä meistwaarin octais, Ia pirun cauwas car-
cowis.

7- NijnkäMn me nyt lepäman, Ett
Engel on meidän tykönäm, Hlkäm ke-
tän myös pchmkam; Mutt HERrald
rauhaa kerjatkäm.
«.Me anam meitäm sinun huomasi Ota

meitä sinun suojas, Nijn meidän käypi
M hywin, Eng nucu spndin sywijn.
/> 3ME sit.ua Christe kijtammci Ora-
"> ."»- cas Wapchmjame! Cuin tän^
pan meit suo»cl!l,Cautt'Engelim6warjelit

patt«u ma«H I»
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Catimins
hariast sinua rucoilem, Ann ander caick!
cuin ricott on, Meit faam Isas

Z. Ann Engelis 01l warrianam, Ia cai,z
cota pois Cuin
pytele, O HERm meitä warjele!

4. Tulen ja weden waarasta, Ia cav;
kest pahast pelasta, Sinun niniees m«
turmamme, Ia itzem halduus annamwl.!

5. Meit werelläs sä Pnastit, Ia lapftres meic omistit, Sinull Min ja cuo<
lemme, Ia omas ttina olemme.

6. Nyr Amen, Amen Sm.
Engelis suojelMr, Me maaca lepoon!
menemnie, lEsuren Nimeen
»7 jouduipäiwä armas Ehloll,
/ rucoilem, Ens HERralEsu.ra»
<as! Tääll pysyt tykönäm,Meill useo wah-wa suo,la warjel ainameitä, Caus waa«
rois peicold pena, Meil? makia lepo tuo!

Cammus-wlrret.
<3 UH HERra Chrisi! Synnit wlf«

M Sydändan cowin waiwa,
En löydä taall, Coco maan päall, Dhtän
cuin autta taidais.

2. Jos etzin wiel, Siell taicka taall,
Am Mailman ärijn saacka; En sittekän,
Löyd yhtäkan, Armon ja turwan paicka.

3- Tygös Jumal! Mielell furkiall, Ar-
mo kärjämän lähden, Wihas unhot Ar«
nios osot, Sinun Poicas ansi n tähden.

4. Jos nijn liene, ZEtt synd wime, Mi<
nun rangaistuxes ala Nijn writMll, Ia
siiasta siell, Aut ett synnist pois palan., '

5- lEsu taiwast! Aut minua waiwast,
Ia usto luja lainna, Warjele sijtt' Et-
tei synnit, Mua cadotuxen paina.

e. T«e
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Wirrct
- -—.———,

- 6. Tee se minull, Cuinkelpa sinull Loh,
dutcoscristii cannan; Waan wijmeiseld,
Ijancciickiseld, Hlä mua ylönanna.

, ?. Cuin linduinen, Cosc piikannen,
Jylise jamyös pauha, luur picaiseld, Ra»
coin sM, Itzens käckepi rauhan.

8. Niin on minun, turwan sinun,
HERralEsu! wijsi, Costa hä»
tä täall, luur packo pääll, Coht tur,
wan löydän nijla.

9. Waicka waipuis, Sielu ruumis,
Cuneng sen witzist tiedän, Ett aumallisen,
ijancaickisen Ilon lykönäs löydän.

,c>, Caicknn autuus Colminaisuusll»
fä! Poica! Hengi Pyhä! Cuul rlicouxen,
An anomuxeNf Sitä nöyrast pyydän A.

<°> lEsu elämän HERra'. Tule
minull'mrwar, Tunnustan joca

kerran, Syndisex minua curjax, Minm
syndianen taida salat, Cuin paljon minua
waiwa, Yöt, päiwät päällen caiwa,
Murenda minua alat.

2. lEsu! anu' armos saanen, Tääl»
lä wiel eläisin, Ett tygös käandyä lain-
ne», Ia parat itzian, Pahutta caikenf
ijän, Paljo tehnen tiedän, Häijyst elin/
jong tähden, Sydämmen on kipin.

3. Ristian minä myös cannan, Kyll
ylön mieliiest, long Jumal päällen panne
Sei, tietä minull tarpellisep, Cusa minä
lmwan cuiceng, luur Jumalan sanaan,
Sijn lohducuren löydän, Waiwoisan
lijoiteng'.

4. Usco minull luja laina, Päälles puh,
das Cauica cuolemas corja n,i«
nua aina, Et«n m-camo sinust, Sinunsm,aas
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Murhen, Ristin
sanaas minä tnrwan, Cosc wijmmei!,
taald iänden- Ora Sieluni silloin tähdch
Taiwan Ilon lujan.
Murhen, Ristin jaRiusaxen alla.

15) Sielun! anna wallitHEß
ran Ia turwalsääs rackasem

Hän taiwan Armoll' cuitexgkerran, Sm
cruna aican ijäisen: Cuin usco itzens Ju-
malan/ Ei räkenn hicdall juorewaN.

2. Ei auta meitä Suru haikia; G
hyödytä myös walicus: Jos itken: aim
waiwaam waikiat, Se cuormallem on
rasitus. Jos surem suuresi suruani)
lisäm kipiät ktpuam-

3-Sill paramb ombi kärsii toiwos,f
wähä, sijhen tytyä/ long racau

Isä tahto Armos, Lapftllms laupiast lä,'
hettä: Sill Wld ylhäll laiwasa, Ei tai.'
pem ole salasi».

4. Hän tietä oikian awun ajan, Han
caick toimitta parahin; Cans sydämem»
me halun hartaan Kyll mnde Isä racka«
hm, Nijn eimättäin tuo tullesans, Meill
awun autuan,lewon cans.

5. Hl'ajattel täHll ajaii' surun: Jomu>,
pois hyljäjs Jumalan, Hänpuhalda pois
murhen sunmn, Sitc pitä jäl! sun rac«
kamban. Caick aica ombi m«uuuwa,
Cans Murhe Päiwa pummwa.

6. Se ombi HERrall aiwan huokia,
Ett tomusi köyhän corgotta, Nijn rickaa»!
woi myös käcens oikin, Miclestans ytv
siasi hajotta. Ihmeuen tekiä Jumala,
Woi ylendä ja alenda.

7. Sijs luje,weift, HCRra tielläKäy
wircas «e wiriäst: Cans us-
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ja,KiusauM alla.
cö wiclä, Ia wrwa hänen kijndiäst. Se
vmbi aina amuas, loug uscnllus on
lumalas.
II (AMämmest racastan sinua, O

lähene minua, C<ms
Armoiahjas laUpinn; Ei mailma caick
mua iloita, Eng tottele sen tmhutta, Cosc
sinun pitä taidan: Waick waipuis wai-
wast sydäminen, Sa cuitcng ain uscal'
luren, Mun osan, oman armahan, Cuin
werellas mun lunastan. HENra lE<
Su Christ! Wapahmjan! Mua syn-
mst, häxiäst warje! ain.

2. Ruumin, sielun ja caickimuut, Sä
armost olet andanut, Täs wihchaises e»
los. Ett käytän ne sull cunniax, Ialä»
himmaisen parahax, Ann Mm mull
mycs annos: Totut Jumal! mua tomu<
teen, Paast petdxesta Perkelen, Ristis an
sinus rippuan, Aut karsiwast sitä canda»
nian. HERralEfti Christ! Cauica cus-
lemas, Lohdut mua waiwas catkcras.

3. EngelisHENra lähetä! Cuin sielun
täältä lähteisa, Abrahamin helmaan
wiewät, Mun Ruumin cuin tääld mul»
dahan, Lahoiman alas laffetan, Suo
makias lewos lewät. Cuollost sitt herät
nunua,.Ann silmän nähdä sinua, Ijäises
ilos aumudes, Mun lESUxen miwas
mides, HERra lEsu Christ! Cuul a-
nien: Sijt ijät tuon sizl! kijtoren.

MatcMawaisten Wirret
Maalla ja Mcrellck.

Hänen Eugelins meit leilzanne,
lia Jumal meit rauhanne, Matcas tiell
eikiail ohjanm! 2.Chris»
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5)2 MHlcufiawaisien Oirret.^
2, Christus johdattajan» olcon, Mat,

call mcit waaroist warjelcon! Wahingoi
«destäm estäkön, luonist iwihollW
paMkön!

3. Pyhä Hengi meit hallitcon,Tusiis uf
com wawistacon, Armons lahjat ain an
dacon. Hädas meitä lohduttacon!

4. Can§am Colminaisuus olcon, Mei!
fijpeins alla suojelcon, Matcall meit rau<
has hocholcon, Majoill meit rauhas jäl
wocon!

Davidin Psalmit,
ly NÄälles minä HERra! uscollan,

>P Aut etten mlis hapiänala, En»
gä myös ijäiseen waiwaan/ Rtlcoilen si
nua, warjele minua, Armos cautta I»sa miwan!

2. Sinun laupiat corwas tänne kään»
nä, Cuulee rucouxen, tygön
Minull Pyhä HengeS lähetä, Cuin a<
wun leke tuscas tuke, Ann minun wai<
wan wahetä.

3. Seiso canHan wahwan wahwa San»
gar, Minull ole Linna luja, angar, Wi<
hollista piruu wastan, Cust cohtasin, Soti
saisin, Cuin päälle» pahoin ain haasta.

4- Jumal! olet minun wäken, elon,
. Minun wrwan, apun, aumun, ilon,

Minun Ascn, Kilpm, Cans Callion: I«san ihanan, cuin autat ijan, Alda wai»
nollisten wallan.

5. Mailma minua paljon waiwa,
Walhell, wainoll, coirull aiwaU> Ei «des
tahdo cotutt tuoda: Minua warjeie, HEr»
ra suojele!Zlla ann sen pahut minun seurat.

s. Hengeni HERra! hgldus annan, I«s«;



Davidin Psalmit. 93
D.' älä Minua ylön anna, Poicas pyhän
Pijnan tähden: SipeiS all päästä, aul
hädästä, TvM wrwaan tchden toden.

?.Kijtos Jumalan monin kerran, I»san. Pojan meidän HERran, Lohdut<
«jan Pyhän Hengen, Cuin Woimal«
lans meit hallitze cans. Sitt ei meit wa»
hingoitz kengän.

tä?a kerrall, lEsu armbNistst! Aroa
sinun Corwas wielä. Cuuleman huu-
toa», Hla mmuldapus kiellä Mur»
heis ja mstisan.

2. Jos oikiun jalken synnit, TahdoM
duomim; Nijn huckuisim caick tyyni,
Eng wois mitän wastata; Mutt sinä
armostricas, Hidas olet wihaan, Sil»
le cuin mnde wicans, Ia rienda catu-
Man.

zCaiken minun turwanpsnen, O»
HERra! sanaS paali, Sijtä ain awun
janen, Ehk cninga käwis täall. Sie»
lun ain HERraa toiwoo, Ia händä
odotta; Cuin wartia yöllä walwo/ Ia
paiwa toiwotta.

4. Israel lujasi luota! Ain HERran
hywymn, Hän sinull awun tuotta
Ia qutta autuuteen, Hän synnit an»
dex anda Suuresta armosta, Israelill
awun canda, Ia lustist pelasta.

sinun HERraas wahwast;
Sill ett' hän on oll' sinull apun, U-
sein sinun päästi myös waiwast, Hsnjapses .hpwasti siunasi/ Sinull myös

rauhan



VWys ft. Kiitos Witret.
rauhan lupaisi, CaiM hywali hän si>
mm täyttä.

2, Sanans ja kaffyns fmull lähet,
Cuin o!:mn ttio.Mt myötäns. G nijl
esiä saa eli wahel, Euei ne päätä työ,
tälls, Lumi ja jää nijdcn edes sulnpi,
Mitta myös pojes cuiwapi, Eowusei
siellä myös pvsy.

3. Näin Jumala tehdä pyytä Istae«
lin Cansall aina. Ei ole myös ilman'
syytä, Ettei hän mjtä caikiN laina,
Hänen samms, jalost pauhapi; Muna
se sica halapi, lonZa Jumal syhäm»,
men awaa.

Jumalan armosi, ja syndein
andex saamisesi.

,<< <s')gös HERm lEsu Christel
Ainoastans on minun wiwon

Toista turwa en tiedn misian, Täys
wrwa olet sinä wcumoin. Ei ijgs Ih>
Mist yhtän ollut, Eik ketän Mmlman
Daitz sinua lUllut, Cuin minua wmwast
woi päästä, Huuday lyaös tästä, HER'
ra aum minua hädästä!

2. Minun syndin sang«n suuret öwat,
Svdandan waiwa ja soima, PoiF ot-ä
syndin m haawat, cowat, Cowan cuo<
lemas woimall. Sanos suloisell Isalles,
Ens maroit welcan werellas, Nain
pääsen pois synnin paulasi, Ia caikest
waarast, Cuin sinun Sanas luja lupa
wahwast.

z. Anna mmull awarast
Se oikia Christiilinen Usco, Ett Ninvatm
olisin awustas, Mastoin waiwoi ja ms»
fa. Ann ensist racasta Ma/ Nijn

hiW
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Msiys ja H,jt?s Wirret. 9 5
himmaistän cuin mmuan,, Nijiueisellan
ole apuncm, Muunais myös ainijan,
Pirun petos minust carcot pois ijan.

4. CMniaolcocilumalall äinoall, I<
salle Midän lujalh Christuxell cans Isän
pojall, Lunastajaliem HEMall, Sill
puhäl! hengell olcon myös,Cuin apun ml--
con caikls lyös, Ett taidan tullakelwoWx
Täsä ja wijmmein' ijancaicktM.

Nu tacker GUD alc folck:c.

Jumalala, Cuin suurl töit on
tchn', Meit caicki cehmu alat Hän-äitin
cohdust meili, Am hetken tähanast, Hy->
wydens naytär.yt, Wiel runsas on anM

2. Seracas lumala,Armost meill' cai»
kill' luon?,Ett ycinall'
palweU'rauhas saucm; Hän HER*

ra arnwst suur, Meill' olcon lepyinen,
Meit' HERra olcon läh, Nyt ja gin
edespäin.

3- Kiitos Isä Jumal! Suli Poica!
Hengi Pyhä! O suuri Jumala! Hlistm'
caikild Hywä, Cuin ijancaickisest, VxJumal totisesi, On oll' ja pysy myös,
Autt meit o lESU Christ!Hengen ja Cuoleman hädäS.
N«zZz. Kom olEsuHuru länge! :c.
sv lEsu! cuinga cauwan

Tahdot ett minä waiwatan.Ah! sill' tygös jouma halan, JoudulEsu rackahan! lEsu walon! elämän!
lEsu pysy tykönan! Suo ett armos
nautinen.

2. Zllck «nn minun huckan tulla, Loh-dut minua Sanallasi SH' sinä lu«



96 Hengen ja
wcm omall suulla, Minull' sun Wal'
dacundas, lEsu rohwais nukeni!
lEsu oi' mun mrwani! Weres suo-
ja Sieluni,

3. Syndln suuret cmdH anna, Wcl,j
pahd, kasisi satanan, Autapijnas, cuo»
los woimall', Wahwax wc,stan
seisoman; lESU kilpen ja wa<
han! lEsu halun ainoan! Nimes olcon
apunan.

4. Armias uuta Lunastajan! Cuolon
cowas Sodasa, Wihollisen paisca ma,
han, Woima ei ole minusa, Cans sun
Ms punaisen, lEsu! surma Tuonel»
len Seiso tuscas Tykönän.

5. Suo sitt autuas loppu minull,
Sielun lEsu parmoilles!, Ylös ota,
annan silml!'. Ia jos pyhäll' tahdolles
Kelpa, Ah! nijn Halajan, lEsu iloos
taiwahan, Jo läld' tänäpän jou»
Mwan.

6. lEsu! lEsu riennä! joudu,
Johdat Taiwaas Salihin, Ettän
woimn, auta minu, Cuolon lustal,

kiwmkin/ IGu! lEsu! minua
cuul, lEsu! Taiwan cor>

keull', Suo sinMs
Näkemän tull.



»!!, sillen pidä kutsuttaman Jakob', ivaan
Uj eli Jumalan Ruhtinas. 26 Jakob tu-

Fa hawaitsemaan, ettei HerraI jotka sydämmcstäns turwawat H
WM koska hän sillmäns nosti, näki hän s
i«un tuleman, ja400 miestä hänen kantzans.
,»ob hänen omains kansia käwit händä was-

l kummsit nöyrästi hänen edesänsj. Mut-.
,Esau halais händä kaulasta, ja suuta an- -!

,«nen, ja he itkit molemmatj. Sitte erka- >
ystäwättisesti toinen toisestani

<«ko Jakob turhaan Herran jMlle?
!»nga Jakob nski tulewan roavtanLZ«a Jakob ominensa nyt teki?
l«a i2sai» itftns ksytti?,ln erkanit toinen to,sttzf«Ns4

AostH myydän hänen Welildäns.
»lulla, joka perhens kanssa asui Kanaan
,!, ja siellä yxinäns wielä ylssviti oikian
Nkan palwelluxcn, koko mailmM eläisä, sii-/Zaan,' pakanallisesa jumalattsmudesa, oli l'Uakymmendä poikaa. 2 Kuusi oli Leas-ldynct: Ruben, Simeon, Lemi, Juda,
G ja Sebelon; 3 Kari nuorinda Rakclis-Wh ja Benjamin!,. Re muut neljä olit«aimoista jq kutsuttin 4 Dan, Nasta!-,H Werl. Mistä oli s,Josephj,' st nm-.

rinKysymyxck.
« monög poikaa Jakobilla ol«Z,Cea?ta

Mlit RakeliLla'?Mit Palrkavoaimoista tullet?MjiLla «lj IssUhille r-lkkahi^




