








Kucous-Nrja,
losa edespannan

, Aamu-Puoiipäilvs-
Ehto-

I» muut tarpellisel

Rucouret
Caicklnaisisa tilotsa/Cöwna/

ja Matcalla hysdychxen
canffa rucoilla/

Muinen CappaWlda Br a.
hencaupungis.

Johon tygö tulewat

Uloswalitut HuocauM
Nffn myös

Muutamat uudet
, Jumaliset Wirret.

Löyly myytäwänä

TUNUV, Präntätty F. P. Paulssenildch
»73).



CorklM oppemit Herra /

Tämän Hijppaeunnan Corkias
tunnioitettawaPispa/ ja

Minun sumisuosioUine»HolhoM

JOrkiasi cunn«ittttaM<
, Herra. Nijncuin yhdel,-.

' Chnstitylle ei ole mitään laip
pelliscmba, cuin'että hän lisändo jarasiwa HErran lEsnren lhristuren tunnssa, ja läsittä sencallijnjataiwalliftnwij
sanden / ja sama wijsautta ja lEsuxeltunnosa caswandota jalisändom>fläei tai

, <a käsittä jasaada ilman rucouretta/ ntjl
vn sijtä yldäiststi nähtätvö, cuinga tar
Pellinen yxi harras ja totinen rucous olk
mahta. loca «i mitään ano, ei se mi
»än jaa ; Nijn myös, joca ei rucoil,
lumalaldawMutla jataitoa, «Hansit,
käsiltä taida. Wijftus tosin anneta,
armosta ylhäldä waa» nijlle jotca rn
««M» eansa sitä etziwät. Nijn larpelli
«e» sijs cuin ICsnxen tundo ja wijsau
vn, nHn tarpellinm on myös harras«ous. Mitä ralpindo ruumille, <M
»uc"'ls Sielulle; rawindo anda ruumillij
z»Äman, rucous luo Sielulle Hengen j<
laibon. Ia että yxinkerrainen kansi >,
mahdais sekärueouxentarpellisuden, ett >
l«n oikian lmiydvn l« luyknvn <nä.mmi>

.< j!



VUDic^l-io.
jacnZmmin huomara ja nähdä/ ntzn o» «

lcn minä ajatellut tämä» "ii<
lengin hyödyllisen NucousMrian, jöca »

jo ennen usiasti sekä Saran «ltä
kieiisä PiäntiM u!osfannyt on , myös >

nyt ensimäisen kermn Suomen liclesä
nuda präntältä, jonaa minä suurimafa >

liöylydesä, Teille, Corkiafi cunnioi- '
lettawa Herra 6c6iccr,n ja tykö»^
kirjotan, coconans sijnä toiwosa, että '.

X«» Teidän suurest ylistettäwän hywän
l. suosionne jälkeen, senTeillen hywin kel»
~Data annatte, erinomattain/ cuintäma ,

ainoastans Jumalan cumiiari >
ja Suomen Christicunnan hyodyturerj
tapahtunut on, nZyrimmästi rukoillen, !
että Tee, Corkiast cunnitzitettawa
Hcrra / tätö minuu puhdasta ja «ia»
loin!» Aicomustanl halullisesi
le, ja myössuojelette nijtä waM/ joille 'se pahoinkelwatamahdais. lanijncuin
Teidän suurest ylistettäwä Hywyden mi»
min ei sijtä ensinqän epäillä sall,/ ntjn ru» i
toilen minä, että se cailen hywän työnrunsas cosiaja luiMla/ tahdoit Teitä, j
Corkiast cunmöitettawa Herra/!
hänen Hengelläns suojella/ hlöstv«l»ista, l
hallita ja siunata, häneu P. Kimens i
lunniari, ja Seuraennnan parahari:!
loiwolla
Teidän Corkiasicunnioztettawa» jHermuden

Kmusad.6.Bej»t.
l?z«. Nsyrz Pal!yeli«



Esipuhe.
Racas Lhristillinm

Suontalamen!

on sinun sitmäis edes
lyhy / cuitengin pal»

jonslsällänspitäwäSlU'
naus<Kirja/ jotasAamuna/Puo»
lipäiwänä/ l.a Ehtona/ ei ilman
hoödytyxetä ja ylösrakennuxets
lukea taidat. Minulda yxinter-
taiselda on se Suomexi kaätty.
Tähän olm lniNä tul-
lut Suomalaisten Rucous-Kir-
jainpuutoxen tähden > joita erino-
maltain täällä pohjan maalla ei
monda/ ja monesa paieasa ei m»
singän löpta'/ jotta cuitengin Ju-
malisille Sieluilleolisit sonam hyö-
dyllisetLukea. Taiwalla owat ja
paistamat monencaldaistt tähdet/
joidengawalo japaiste ei ole yhden-
caldainen, nqnpaljon euin me mei>
dän Silmilläm päättä taidam;
mutta he paistamat cuitengin O<
dellö taiwahalla/ sen paisten mitan



Esipuhe.
Mm/ cuin he Luojalbans saanet
owat / joca wie edes heidän
jouckons Lugulla ja cutzn ne

nlmeldäns (E5a.40:16.)
Nijn on se myös lumaian Pal-
weljain ia Opettajain
»aeunnasa/ he seisowat caicki / ne
pienemmät cuin suuremmatkin/yhdesä Armo»Cutzumisesa/)a psl-
welewat heille uftottua Seura-
cundaa/ ja ltzccutakin sillä
lahjalla culu he saanetowat/
ntzncuin hywät Jumalan
moninaisen armon huonen»haldtat (~Pet.4:l«>.) Sentch-den ne währmmgtkin Vaarnawl-rasa pltä paistaman/ itzecukllt
Chrifturen Lahjan mltan
jälken (Eph.4:» et hetdätt'
Zän pidä Henge sammutta»
Man (l.Thtss.s:'9.)hcidzn pi.
tä myös sillä hellle nscotuUa
Lelwtssallä /otain woitta»
.Man (Match. 25:15.) Cuca ties,
lämi lyhp Tutkistelemus klrja on
mämmin hyödytystä mntcan saat-tawa / cuin Mailman wijsasten
suurella Maudella ja sywällä 0.

pilla



Esipuhe.
,! —. .—5 ,

pilla täytetyt Cuca ties/
cuinga paljon hywäa sille suurelle
lumalM/ joca calcki taiklsa

, walcutta (i.C0r.,i:16.) felpa
ustollisen yxikcrtaisuden canttaToi/'
mitta s Cuca ties/että Jumalalle/
zotn llman en me uutan woi
tchdll (loh. »5:5.) on kelwan-
nuttchängin mumisen jongunsiu-
«amen tygö/ panna lue sijS/
R«cas Suomalainen / tätä lyhyi
Knia/ ia pidä Cumpaninas joca»
pciiwä / nijn et sinä tarwitze ca»
tua ajan culua. Sentcihden jos
sinulla on halu lukea/ nilnluma-
la siihen myös hänen Hengens y>
löswalisiuxen anda , ettet sinä il-
man hedelmälH Rucoile / löytäin
wirwotuM sinun SielulleS; Jo-'
honga Jumalasinulle armons an*.
dmon Christuxen tähden. Amm!

Vrahencaupnngist,
smä 12. pöiwöni
Syys luusa.
WuMna »7,7.

sxuuil.
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Sunnuntain

Aamu-Siunaus. . .
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Registeri
Rucous Ruton aikana « «51'
Rucous Callilla ajalla » » 154^
Ylistys Jumalalle hywäintöidens l;^

Rucouxet maa matcalla-
Rucous matca alcais » < ,6»?
Aamusiunaus matcalla. « l6f
Ehtosiunaus matcalla: « 16,.
Kiitos hywin päätetyn matcan edestä

Rucouset Merellä.
Rucous Merelle mennesä « 166,
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Christe sinä avun ehdi, Etem « »chl
Jesusen nimeen waellamme » «l 9
Jesus ilon, elämäni « ';»

Jesu sinua armos edest « »t»
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Isä Haldia maan taiwan « 14»
Kiitetty Jumala ! mun » -4l
Laitacat ett' tulla cukin

.
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Opet minua Herra « «^
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Taiwan HErra suuri « « »»«

Waca Jumal sinua kiitän « «?

Yön pimeys nyt culun on « ««

<« (o) «»



HERran lEstlxen Ntmcen
Jocapäiwckset

Uamu-Wuo-
lipäitva-

Mhto-sLmnamet.
! Sunnuntain
i Namu-Siunaus-

PyhäWlWs.

WW con Zuma»KMö»la ja mn-
A dän



GunnuntMSiwaus.
dän HErrw IGMenLhristmmZ-sH, joca meitä on
fiunannut caicki<
naisellaHengellisel-

.läOiunauMaTai'llvallifisaLbristulMhautta, hänen suu-
delle nimellens el-
oton mnnia/Wstys,

ja Kiitos, nyt ja
OncaiMststAmm.
HarrasRucous.

MlMsst/sinulle 01./
«N «»lMNlajckmenk!>

los ia cunma/««'
VnMO/ «U»Nt/ sn»'



SunnuntainS'"n>ius. ,

köyhälle ilwndocappalel-
les osotettuin/lukematto-
main Vywain töidcs ede-
stä ; erinomattain ettäs
olet suonut minulle tänä
yönä leivon jawarjeluxen.
Kaho! nyt on sinun pyhä
Sabbathis ja Lepopai-
tväsalcanut/ nijn laina
minulle armos/ että mi
nä sen saman sinun sanat
ia tahtos jälken oikein py
hittä/jaenfitäPyhaSab
bathin lepoa töillä eli On
jdilM lwM MmeNa

! mahdals. ! Mnm
tamapaiwMW sminul
elincauteyi/ un
simi/ pyWWatuxilla/
pyhittä puWWjgPyyjl-

töillä MM Mm-
?e minua/eM minä ft-

A 2 nun!



Sunnuntain Siunaus.
nun caickein pyhindä ni-
meespilckaisjahäwäisiS
jongunsynnin eantza/tie-

ten eli tietamaM. Mi-
nun HERran ja minun
Jumalananna tämäpäi-
wä olla minulle M pyhä
kijtospäiwä/sinua suulla<a sydämellä ylistä ja cnn-
nioitta/ caiken sinun ar-
mos ja hywydes edestä.
Mna hänen minulle olla
phdenßucous-jaParan-
nuspäiwän/catuaja it-
keä minun monia ja ras-
talta syndejäni/ jauscosa
lEsufenMistuxen pääl-
le sinua armosta ja spndein
andep saamisesi aufihuu-
ta. Anna hänen minulle
blla yxihywä päiwä/ il-
man ulwcullaisndtta / o°

4



Sunnuntain Siunaus.
sotta caickinaiset Miftil-
liset työt minun lOim-
maiseni neuwoxi <a ylös
rakendamisexi. Nijn an-
na Yanen olla myös mi-
nulle yxi hengellinen ilo-
paiwa/ että minä sinusa/
minun nstollinenlumala-
ni/ jocaolet se ainoa jacor-
kein hywyys/sydömeliseft
iloita/ ja sinun rackaude-
stas jaarmostas minuans
ainawimoMmahdaistn.
OPpyaM/ pyhitä mi-
nuaMunMWMfinunsanas on Tomusi

O minun uftoWnLu-naftajam/ MM ZEstlKhriste/ «MMNabba-
thin HSrra / miM Ru-
tottenfinuanöyW/ Mtahyoistt tsuWn jaaing

Iz M.

5



Sunmmlam Siunaus.
-pita sinun Pyhän lepos
.minun sydämesani. Il-
lman sinuta on caickimnu
paljas ftru/ surkeus/ah-distus/ tusca ja wailva:
Munasina olet minun sie-
luniainoa lepo/wirwotnS/
ilo/ja suosio. Mn lepa
nyt O lElu/ Mcallein'SielunTawara minusa/
la minä stnula. Anna mi-

tanäpan autuallisest
! tuttia sinun pyhä syndy-
matas/cowakarsimWs/'catkera ristias/ <a cuole«!
hnatas: sinuncunniallista

-. ylssnousemistas / Tai.
zlvasen, astumiM/'fa cat>
!kiwaldiasta Hallitustas
staitMMi ja mann ylitze:
jetta milV mlnunuscon sm
lautta rnMMstn/Winuwwael«

6



Sunnuntain G»iunaus. ?

waelluxeni parannaistn/
ja itzeni wahwistaisin sen
ijancaickisen elämän toi»wosa. Anna että minä
sinuncallinanfiosjamu-
liaisudes woiman cautta/
sinä suurna ijancaickisna
Sabdathina(jongafinä
RacasHErralEsupian
tullaandatayvoifit) sinua
Isan ja Pyhän Hengen
cansa/ lackamat ijancaicki'
sellakijtoMa ylistä jacun«
nioittamahdaistnlAmen.
Uriwacainen

Neuwo.
ajattele nyt/Nacas

W Sielu/ Sabbati päi«
wän päälle/ ettäs sen pyhi-
tät. Seonvnpyhäpälwä/
longa Jumala the siunannut
lapyhlttänyton/jantznan'

A 4 M



6 i
' -7- Sunnuntain Siunaus.
Itarasti kässenyt sinun pyhit»
, tä. Cawahda sentähden ihes
s taitella wlreydellä/ ettes sitäsama riettailla ajatunlla z'
' sanoilla/ eli töillä nctois;
t tvaan lcpä tänäpän caickl-
Z naisitta maallisista ja Nuu«

' nulllsista töistä / joita ei se
! Chrlstillinen Nackaus eli

suurin tarwe sinulda waadi.
Lepä sinun lumalasas/ hä-

l nen Pyhän fanans tutkista
! lcmijes/ hänen hurscaudens/

laickiwaldlmsudens/ja wlj«
saudens cunnioittawiscs/häs

! nenarmons/ hywydens/ ja
l totudens ylistamises ja auxi»
l hutamises. Lepä sinun Wa»
pahtajalas lEsures Christu-

? xes / tutkistele hänen sano»
, niatolnda rackautans/ ion»

ga cautta hän sinun / joca
k luonnostas olit wihan ja ca-
i dotuxen lapsi / on lunasta-
nut synnistä / cuolemasta/
helwetistä/laPerkelestä; ia
tehnyt sinun Jumalan lapse-

ni



Sunnuntain Siunaus.
n ja Caniapcrilliserens sif«
hen tjancaickisten cunniaan.
Jumalan Rauha hallttcon
tänäpän ja ama sinun syda»
mcläs. Ntjn wcisa si,s ja
solta HErralle/ P^lmellla/
Ktitoewirsillä / la Hengellä
sillä Lauluilla. Catckt mi-
täs teet jancilla cll loilla/ntjn tee caickl meidän HEr>
ran lEsuxcn Nimeen jaktjtä
Jumalala ja Isää hänen
cautlans.

M wahwa ai-
comus.

sanat cm'n sinä HEr.VHrau Nimeen minulle la.
not/ owat hywät: minä
tahdon/ Jumalan Hengen
woiman cautta/ neufcolli'
sest pttä. Minä eu taida
minun lyhyll elämäni aica
paremmin täyttä/ cm n Ju-
malancunnlalifts yllflyxes/
hänen nlmens pyhäsa cun"

A 5 niott'
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«« Sunnuntain Siunaus.
nMtamises/ ja almomai«
sen armahtamisen /a Laupiu»
den harjoituxes minun eöy»
häRistiweljäni wastan. Mi-
nun Jumalan andacon mi-
nulle nyt tahdon ia täyttä-
misen / että minä wihdoin
tatwaisa caickeln Jumalan
uloswalittuinPyhäin cansa
mahdaisin sanoa.- Smnaus/
ja ylistys/jawtzsaus/jattz«
tos/ ia cunnia/ jawoima/
meidän Jumalalleni ijan»
caictlM utzn tzancaicktseen.
Amen.

Sunnuntain
Puvlipäiwä Siunaus.

Pyhä Kiitos.
MERm minun

Jumalani, si-
nä meidän Mim



Sunnuntain Siunaus.

Jumala, sinua yli-
ssäwätTaiwas,
maa, meri, ja mie-
li Luondocappalet.
HERra sinun hy-
wydes ulottu nijn
Lawialda min tai-was on, ja sinun
totudesnijnlawial-
da cuin pilwet M>
wat. Nmen, Hal-
leluja:
Harras Rucous.

DMERm minä olento
WI näpan cuullut st-

nunPyMsanas/
ja minun sielun on fen

A 6 cama
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Sunnunta'n Siunaus.
cautta sydämellisesi lohdu-
tttuxi ja hywin opetetuxi
tullut/ sinulle olcon sen
edest ijancalckincn yliftöS
jakijtos! AHHErratvar-
jele wielä edespäin sinun
tallissanne meille <a mei-
dän jälkenmletvaisillem
aina mailman loppuu a«
sti: Sillä jos je meillä
puhdasna ja selkianä on/
nijn se on meidän sydamem
ilo ja lohdutus. Man-
na sen sinun Seuracun-
das wihollisilda willityxi/
jasinun sanas ijancaickista
totuttawalhexija ihmisten
opifi muutetuxi tulla. Ia
nijncnin minä sinun Sab«
bathis/ lncouxcn/ sinun
sanaSmulcmisen/ja tutki»
stelemisen lansa alcannt

olen/

12



Sunnuntain Siunaus.
olen/ nijn anna minulle
armos/ sijnä sinulle cun-
niafi ja mielisussioxi py«
sya/ ja nijn <en Pphän
Sabbati Lewon sinun
kijtolesiaylistyxescansa
päättä!

HENra lEsu minun
Vapahtajani/ kijnnitä
sinä sinun Cvangeliumis
tväkewä lohdutus ja oppi
minun sydämesäni / ja
annanminuntänäpänja
aina sen cauttastzhen ijan-
cailfiseen elämään hytvin
plösraketufitM.Amen.

Vriwacainen
Neuwo.

W.Acas Sielu/VH on HErran Sabbathl/
los sinä sen puolipäiwan a-
sti Jumalan tahdon jalken o«

A 7 let
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Sunnuntain Siunaus.
let pyhittänyt/ nyn on st
hywa. M unboda käyttä
sitä wielä tacasin stlsowata
alcaEhtosenastipyhisätötsä
ja edes ottamlsis Jumalan
yllstyxexttjn cunniaxi. Mci
anna wieran mailmallisen
menon tulla sinun sydäme-
hes ja sinun ajatuxys/ etteise Pyhä Sabbathin lepo sen
cautta ma hdais estetyn' tul-
la/ waanharzoita ltzes pal»
jota enämmln Rucoures/
Jumalan sanan tutklstelemi»ses ja catktsa lumallsisa toi-
sä/ ntzn sinä taidat tämän
Pyhän päiwän / ilolla ja
hywällä omalla tunnolla
päättä.

Wahwa aicomus.
ME olcon caucana lninu-

sta/ että minä tämän
HENran päiwän/ jonga
hän ltze on pyhittänyt/ ja
meitä ntzn täydellä todella

kaM

14



Sunnuntain Siunaus.»
käskenyt pyhittä / jollaculla
tawalla nckolsin: silloln mi-
nä päälleni wedälsinluma»
lan rascan wihan jarangat-
stuxen/ jollacaickiaSabba-
thln rickoita uhwatan. Mi-
nä tahdon paremmin/ nyn«
culu minä Jumalan armon
cautta olen alcanut Mn py«
hittämises pylya/jaluma»
lan armosta odotta woima
ja siunausta / että calch tä-
män pälwän hetket ja aian
rahdut pltä minulle pyhät
oleman ja minun Lnoiani
ktztoxexi ja yllftyxexl käytet»

i tämän.

Sunnuntain Eh-
to Siunaus

Pyhä Kiitos.
WlittäkatHEr-«Wra: MMä

Iu-

15



Sunnunrain Siunaus.

Jumalala on callis
cappale,minun suu-
ni M sanoman
HErmn Kijtosta,
caicki Liha Kijtta-
lan hänen Pyhä
nimens aina ja lop-
pumat , Halleluja.
Harras Rucous.

<a Luojan/ ettäs minun
tänäpän niin monista
waaroistanijnarmollisest
warjeNnt olet. Ah että
Minä tänä finun pyhänä
lepopäiwänäs/engäfinua
wastan/minunlumalani/

engä



Sunnuntain GlunauS. ,7

engä minun lähimaistani
wastan/ olis syndiä tetz-
nyt / engä minun Sie-
lunjaßuumistanjollacul-
la tawalla saastuttanut!
Ah HErra catzo minun
wiheljäisen puoleni sinun
laupiudes silmillä/ja heitä
caicki minun jyndini ja
tväarydeni meren sywy.
teen/ jalEsuxenMistn-
xen ansion tähden älä mj-
tä minulle tygö lue ijan-
caickiseft. O hywä?u«
mala hallitze Minua
yän Venges cautta/ että
minäuscosapäiwätjäyöt
minun wartiasani seisoi-
fin/ stnun edesäs nuhtet..
tomast waellaistn/ jacai-
ken murhenpitamistn ja
lvireydett egnsa/sen perän



,z Sunnuntain Siunaus.
pyrkisin että minä sinua
pyhydes ja tvanymleau-
des eaickena minun elinai»
oänani palwella taidaistn.
Tee minuakelwollisex cal>
kijn hywijntöihin tekemän
sinun tahtos/ ja toimita
mlnnsa mikä sinulle otolli»
nenon/ lEsuxencantta/
jolleolcon cunnlaijancaic-
kisest mjn ijancaickiseen'
Oleminunlumalau tänä
yönä minun tykönäni/ et«
tel mikän waara minua
turmella mahdaiS; anna
sinun armoswalkeuspi-
Msä minun ylitzeni loista,
ettäminunlhdämen/Sie-
lm/ja Hengen aina sinun
tygös walwolS. Anna
minun myös / jos se si>
nulle/minunNacaSlM/

otol'



Sunnuntain Siunaus.
otollinen on/ huomisen
paiwaan asti ela/ja sinun
palweluxesas ne toisetkin
minun elämäni paiwät
hywin ja autuallisest
paatta.

HErra lEsu Ohriste /
minunSielun ainoa Ta.
wara/minärucoilcn sinua
sinun sanomattoman us«
collisudes ja rackaudes
tähden/ ettäs rncoilisit
sinun taiwallista Isaäs
minungin edestäni / että
minun Rucouxen hänen
eteens tulla mahdais/ ja
hänen nimenscunniaxi ja
minun Sieluni autudexi
cuultuxi tutis. O uscol«linen Vapahtaja/ ole ja
Pysy minun Sielutti tval-keuss/ woima/

M?

19



Sunnuntain Siunaus.
terweys/ ja elama/etW
minä finun uscollisuttam
hadasa ja cuolemasa yli-l<
fia ja cunnioitta mahdai.
sin. Amen. Amen.
Nnwacainen

Neuwo.
ADAcas Sielu / sinun Lau<
W pms lumalas ja Isas /
on tänä hänen pyhänä päl.
wänäns/ suonut finnlle le»
won / rauhan >a ilon Py-
hälä Hengcsä. Llhettältm!
aina ia hänen
lohdutuxcsta - rickan armons!
turwallijes helmasa lewätä
mahdaisit: Iloihe ainaHEr.rasa ja hänen wäkewydens
wolmasa. Ilahutathesaina hänen pyhösii rackaudesans la älä unhoda sitä hy
wä cuin HErra sinulle teh
nyt on tänäpäiwänä za calc«
tenä sinun waellmes alcana



SunnuntainSiunaus. »»

Mstä hänen armons/ uscol-
Mttans/ ja Laupiuttans
mikesta woim<ilta. Plös«
herätä sinun sydämcs/ sinun
vuolas ja Wapahtajas ali»
nomaiscen ktjtoxeen jaylisti) -

reen. Anna hänen kiitoxens
ialna olla minun suusani.Na^
casSielu/ ei ole cuitenqan
sitä parembata/ eicalllm-
ibata/ suloisembata / yli-
Wttäwämbätä in hvödylli.
sembätä/ cuin iloisella sy>
'dämellä ja suulla / HEN«
ran sen caickem corkcimman

> nimeä Lackamat cunnioitta/
ktjtta/ ja ylistä.

Wahwa aicomus.
Guinga mmä maxan

cmckt hänenhywät tecons/ zotca hänminulle teki s minä maxan
HCrralle lupauxeni catken
hänen cansans edelö. Ml»
nä.tahdon aina ilotta mi«

nun



»t Manantaln Siunaus.
nunlumalasani/ hänen hy
wyttäns ylistä / <a pyhitti
händä mlnnn sydämesälw
minä tahlon uhrata tl<l°U
ja HErranNlme laainainj
nyt >a hancaictlstst, Amenj
Hallelnjah!

Wlanantain
Aamu Siunaus.
PyhäKijtos.

HERmlle°»-'"'i uusi weisu,
lveisatcatHErmlle
caicli mmlnla, wei-
satcat HErmlle ja
MMt hänen ui-
meens; saamatcatpm



Manantaln Siunaus.
>päiwa päiwäldä

aututtans:
Dillä HErm on
ssuuri ia sangen M-tettäpäeaickeinlu-
malainseas. Kijt-
täkäthändä, ylistä-
kät hänen nimens:
sillä HErra on hy-
wä ja hänen lau-
piudens pysy ijan-
caickisest, ja hänen
totudens su gusta
Mmun. Halleluja:
Harras Rucous.

TaiwMnenHM Isii/minä sinun köy-
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Manantaln Siunaus.
hä kapses/ tulen nyt sinun
pyhän castvos eteen/ja cai-l
kesta minun sydämestäni,'
kWnsinua/ että sinä sinun'
suuresta armostas ja hywy.'
destäs/ tänä yönä Minun
Sielun jaRuumin / sinun i
sijpeis warjon allawarMutl
olet. Jos minun myös pi-
tä sinun hywydes cautta y-
litze tämän päiwän ehtoon
asti elämän/ nyn tapnhtu»
con sinun Isällinen tahtos.'
Nyn auta minua nyt sinun
Pyhällä Hengelläs / että '

minä minun Christillisyde»
ni«ja cuhumiseni/ työthy.
wtn ja nscollisest toimitan:
Pybttä ja siuna sinä minun
tekemiseni jaedesottamiseni/
että calcki sinulle cunnian/
minun ja mllmn lähimmät,

seni
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Manantain Siunaus. 2

seni a/allisexi ja ijancalckisert
menestyxeri tulla mahdats-
Hallitze minun waellurent/
etten minä hoyahdats eli
langeis; anna armos <tt<Z
minä cunniallllestia toimcl.
lisest waellaisin nijncuin päls
wällä/ ja eläisin raltist/
hurscast/ ja lumattsest täjH
msstlmasa/ja ntzn olisinpuh.
dns ja llman pahennuxelta
Christuren päiwän astl/ täy.
tetty wanhurscauben hedel»
millä Jumalan yllstyxexl ja
thtoxexi. HErralEsuChrl-
sie/ sinä tzancaickinen lu.
malan Poica/ sinä ainoa o.
letTie/Totuus ja elämä; o.
sota minulle sinun ties/ että
minä sinun totudesas uacls
da ja sinula elää mahdaistn.
Sinä HErra Mu olet to-

B sm
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Manantasn Slunftus.

sin Mluuu elämän : Sen»
cuin mlnä nht elon / sen mi«
näelän/ O Jumalan Poi»
ea/ sinun uscosas/joca mi»
nua racastanut olet/ ja «tze<
audanut ulos minun edestä»
ni. Ah auta mä mlnä ml«
nun tolwoni tähän callijn
atmohon panna mahdatsil z
ja että minun usconi wll«
pittömäli ia paljon callim«
maxl löyttälsin / cuin se ca»
towa culda / Isän tijtoxert/
yllstyrexl/ ja cunntaxi/ Hew
gen cautta.
Nmen.

miwacainen
??euwo

Ql?)jn mene nyt Racas
Sielu/ HErraö Nl«

ween finun cutzumisees la
spöhös/cMlft/luln M»etts
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Manantain Siunaus. »7
etes tule tehtäwaxi tee
sinun woimas perästä/ jaälli
paharu jos se sinun säädysäs
sinulle rafcaxi tule. Ibmi-sen pitä tosin hänen otzanshies hänen leipäns syömän.
Mutta cawahda itzes enim«
mäst ettes sinun lumalataswlhoitals jollaculla synnil.
lä/ elka sinun Lählmmälstäs
wahingoittals jollacullapa«
halla. M saata JumalanHenge murhellllerl / jonqa
cansia sinä ktznnttetty oletLunasluren pälwän astl;
mutta caho etces/ ettäs pel-»osa waellatsit täla sinunsurkeudesas/ ja pyhitälsit
OErraa sinun sydämesäs.
Tee caittlle hywa/ erlno-
mattam nMe lotca sinuncansa'weljes owat ujcosa.
Anna mielelläe, ja tee hy.
win/ ettäs mastdalsit nca-
stua hywlsä tötsä. Pyrtsen
perän culn vlhällä on/ia el senperän cuin maan päällä on.

B » Waella



Manantain Siunaus.
Waelln Hengesä/ ntjn et sinä
täytä lihan Himoja.

Wchwa aicomus.
olen ailvan wal-

KM mis ottaman wastan
sinun sanas/ että luopuman
siitä oikialle talcka wasem«
malle puolelle. Nyn tahdon
minä myös tänäpän tehdä
mitä minun cuhumlsent
waati; ja anda Jumalan
wallita joca minun edestänisuree. Se olcon caucana
minusta/ että minun pidäis
minun Leipäni synnillä syö-
män. Rucoilla ja työtä teh-
dä/ pttä oleman minun
wolttom/ za anda minun
Lähimmäiseni sen hedelmät
wlnun cansant nautita.
HErra meidän lumalam
auttacon meldän tättem te<
got/ meidän cansiam/la/meidän tättem tegot hän
wahwistaconi

Mae

28



Manantain Siunaus.

Wanantain
Puolipckwck Siunaus-

Pyha-Kijtos.
Wljtetty olcon
«»HErra minun
Tuman, jaminun
autudeni Jumala
olcon corgotettu,
nyt ja ijancaickisest.
Amen.
Harras Rucous.

minun turwani
ND ja minun Lunastaja»

'm/ anna sinulle telwata
minun suuni puhet / jn Mi-
nun sydämeni ajatwetsinun

Caho/nilncuin au-
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Manantain Siunaus.
rjngo sinun callis Luondo-
cappales / puolipäiwänä
Vllstä sinun wysauttaS/ ja
Caickiwaldiasuttas jaeiwä»
sy ilmoittamasta sinun cun-
niatas; nHn ylistä» minä
myös nyt ja aina sinun hy«
wyttäs jaulcollisuttas/ cuin
sinä tänä puolena päiwänä
minulle osottanut olet. Ole
minun Jumalan Melä edes-
päin minun tykönäni/ ja
anna minun ne toisetkin
päiwän hetket/ sinun pyhän
nimes cunniaxi jayliftyxeri
täyttä; että minä sinua ilot»
sella Ehto.wirrellä Mä
mahdaisin. HErralVsu/sano sinä yxi wäkewäAmen
tähän tpgö / ja anna cmch
hywln menestyä

M
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Mananlain Siunaus. 55

Vriwacainen
nenwo-

MlAcas Sielu/ puolipäi»
VH wä on »yt öhltze; ntzn

nyt Jumala» ntme yh-
dellä weimlla/ ia cunmoita
sinä ennen puolda pälwä o«
let elänyt Jumalan pelwos)
ntzncatzo/ ettäs sijna pysyt
finunlumalas mlelijuosioxl/
ja sinun lählmmälses hyödy 5
tyxexl. Tee työtä sinun Cu«
tzmniMs wittäst; se hyws
on/ että sinulla olis jotakin
ntzlle tarwltzetvllle jacamift.

Wahwa aicomus.
ssll?lnä tolwotan caikcsta

Minun Sydämcstänt
ettei yhtäkän filmstn räoäy.
M minun elämäsäni turhan
la ilman byödymä ohiheme,
M. Minä tahdon luma.B 4 la«



Manantain Siunaus.
lan armon ia awun cautta
siitä ttzeni ahkeroita / ntzn
paljon cum täsä hetctoudesa
znabdollmenon/ja hetki het-
teldä minun Pyhää Luojani

useollista Lunastnjatani
sodämellä/suulla/jaelämäl.
M ylistä / ja händä hänen
Hengens wolman cautta
palwella/ hän johdattncou
aina minua hänen mu.
lvons jälken että minun lv«
dämen nuhtetoinna elää
mahdllls.

Wanantain
Ehto'Siunane.
PM Kiitos.

MMalätHEr-
hywä/ja hänen hy>
wydens pysy Mn-
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Manantain Siunaus.

caickisest. Kijttä-
W caickein Juma-
litten Jumalala:
M hänen hywy-
dens pysy ijancaic-
kMkijttakätcms-
keinHErrainHEr-
ra: silla hänen hy-
wydens pysy ijan-
caickisest. Laicki
joillaHengi vN/tijt-
tätänHErm, Hal-
leluja:

Harras Rucous.
corkeinlu

Laupias Isa/Dnn Luon.
V 5 docap
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Manantain Siunaus.
pocappales kijtan ylistän
jacunnioitan sinun suurta
ja pcljattawH nimeeS; et-
tastanapaitvana/elämiin
ja hywan työn minulle
ojottanut olet/ ja sinun
Zatzomises kätkenyt mi-
nun Hengeni. Minä
rucoilen nöyrast / ettäs
annaifit minun armon °

löyta sinun fllmäis edes.
Ia että minä/O Jumala/
tanapan en ole ilman son-
nita ollut/ waanmonella '

muoto eryetztynyt/ nijn
tahdoisitsinaminuNecaic.
ti/ lEsuren Mistuxm
sinunrackanPoicascallin
tveren tähden/ armollisest
andex anda. Sinamei-
van Jumalam olet tosin
armollinen/ karsiwainen
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Manantaln siunaus.
jasimrestahywydesta/ ja
hallitzet caicki cappalct
Laupiudella. Sentähden
en minamyös tahdo epail.
la sinun armostas/ waan
silläitzeni lohdutta/ täste.
des wisufti waelda/ ja
sinun Henges tvoiman ja
awun mutta / ei cnämbi
sinua aiwotusta mielestä
wiyoitta. Slnatahdoisitmyös / minun Isan/ tänä
yönä minuntpkönäni olla,
minuaRuumin jaSielun
puolesta/ ja mitä sinä
minulle mahdottomalle
suonut olet/ caikestawaa.
rasta ja wahingostawars
jella. Zosca minun Mm-
min nuckp ja lepä/ mmanna minun Sieluni st.pun tygös waltvo / ja st-B 6 nun
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36 Manantain Siunaus.
! i nun armos castvoldaHir-
,,wottttaia ilahutetta.

HERra lEsu Miste/
sinä minnnSieluni suloi-
nen lepo / anna minun/
sinun Pyhäin hawaie
uscollisesa tutkiftelemisesa
nucaytajalewatä, anna
sinun Jumalallinen wal-
kcudes pimeisä minulle
tvalista / sinun palawa
rackaudes minun kylmä
Sydändäni Lämmittä/
jasinun armosLohdutus
minun Hengeni wahtvista
jawirwottaa. Ahmikä-
siäolen minä/ HERra
lEsu/ilman stnma? si
niitän/ cuin yön/pimey-
den/jaitze cuolemanLapsi/
täynnäns surkeutta jawi-
hchäWtä. O minun

rackam



Manontain siunaus.
rackainWapahtajani/ole
ja asu minusa / hallitze
minun sydämeni / mielen
ja ajatuxeni talwuta / ja
johVata heitä aina sinun
Pyhän nimes cunniafl
ja ylistUG.Amen.Amen.

ZMwacainen
3ieuwo'

Acas Sielu/tämä päl.
on myös nyt/ lu.

malan kljtos/ ohlhei tehkön
Jumala/että sinä ftn stuun
welwomsudcs jälken pyhy.
dcs/wandurscaudcs ja Iu«malalle hywin kelpawalsisa
tölsä culuttanut ollsitl mut'
ta täyly sinun/omantund. s
coettelemlsen jälken, tunnu,
sta/ että mones assas ncot.
tu on. Cadu leinähden sit<l
jaaurchuudalumalan suur.
taLaupmtta ChristuxeslC-B 7 suxes
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;8 Manantain Siunaus.
suxes. Vitja paranna nyt'
itzescolcaswleläsyndiätth !

dä taidat / jaM wijwyttele
sinun parcmlmxes cansa'. sil»lä et sinä tiedä jos sinä huo-
meneen astl elät. Ia cttti
nyt yö lähesty/ ntzn ajattele'
cuoleman ja helwettn pimiä
yötä/ huoca ja huuda lu>
malan tygö / että hän sinua!
sijhen ijaucalckiseen Nrckau«
denautualllieen walkcuteen/ zsijhen tulewalseen elämään'
sisälle wtedä tahdols.

Wahwa aicomus.
Mlnä tahdon uscolltstst

minun lumalatam ja!
Lunastajamm aurt huuta/
että hän hänen suuren Lmi>
ptudens jälken/ tahdois pe»l,
stä mlnua minun Synnein
stäni ja puhdista minua mi-
nun pahoista tegolstant/ et<
ttl hän minua hyljäis/ eikä,
ottalskätlänsminuldapois.

Minä



HWoin Siunaus.
Mlnu tahdon nähdä hänencnswons wnnhurscnudesa/
>n herättyäni hänen cuwnns
jälkcn/ rawltuxi lnlln.

Tiistain
Aamu Siunaus.
Pyhä Kiitos.

MG Jumala ja

ranlEsmmOhri<stuxen W, joca
meitä suurest Lau-
piudestans on syn-
nyttänyt jällens
eläwaän toiwoon
lEsmen Khristu-

xen
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Tijslam Snlnaus.
'lmylösnoustmisen
mautta mollmffa,
catomattoman fta-
stumattoman ja
turmelemattoman

jom tai-
wahas tähdelle
pandu on.
Harras Rucous.

Mlnulle olcon Kiitos
minun uscollinen Ju-

malan fa Luojani/ sinun
rackaudes ja armos ede-
stä / jom minulle tänä
edesmennenä yönä yhden
suloisen lewon luonut/ ja
minun köyhän Hengcni
caikesta pahasta/ tvahin-
gosta ja waarastg vlös-

pitä-
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Tiistain Siunaus.
pitänyt olet. Minunl-
san/minärucoilenfinua
Lapsilliftsä nöyrydefii cai-
keftsydämesi/ stnätah-
doistt tänäpäiwänä mi-
nna armollilest wallim/
minun Ruumin ja Sie<
lun/ Satanan catvaloi-
sta päällecarkaufist / ja
tämän VälMmailmanpahudest / tvoimallisefl
tvarjella. Ia ettei Ih-
misen tie seiso hänen tvoi-
niasans/ eikä yhdengän
miehen wallas cuinga
Vän lvaellais/ ja käymi-sens ojennaiSz Nijn tah-
doisttsinä itze
dämenfinunrackauteeS/ia
lEsuxenLVristuxen kärfi-tvMsyteentaitvutta;ett<z
MW MWM finnn

41



Tijstain Siunaus.
edesäswaellaistn/ sinulle
caikexi mielisuosiosi/ ja
löyttaism hedelmälliseni
caikisa hywisätöisä. Tutki
minua Jumala ja cotttele
minun sydämeni / kiusa
minua <a ymmärrä cuin-
ga minä ajattelen/.ja catzo
jos minä pahalla tiellä
lienen/ nijn saata minua
ijancaickiselle tielle. Ra?
tain Vapahtaja HMra
lEsu Khrifie / auta että
minä nscofa perustettu/
tvahlva ja lijcknmatoin/
finusa jumitettu ja ylös«
rakettu olisin; että minä
Pyyäs warlluxes <a Iw
malifistölsä sinun edesäS
saastatoinna ja nuhde-
töinna rayhaft löyttä
MMM «tä niinä

wij-l
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Tiistain Siunaus.
tvijmeisnä päiwänä
m<ln suloisen äane» st-nulda enulisin: O sinäVywH.ja uscollinen pal
tvelia/ wähänpäälle olit
sinä uscollmen/ minä pa»
nen sinun paljon päälle/
mene sinun Hsrras iloon!
lluule minun rucouxeni
O lEsu armollisesi/ sinun
Pyhäin haawais tähden.
Amen. Amen.
Uriwacainen

Neuwo-
31l>Acas Sielu/ M tulek/V hltari tänäp.w sijnä
hywäsäcutnkösisäsen/au.
naaiua sinun uscosas löytyä
awu/ awusa toimi / tolmes
cohtulltsus/lacchtullisudesKärsimys/ ja lärsimises Iu«malisus / lumalisudesa wel-
ielllnm ractsus / lveljelWS
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Tijstain Siunaus.
Nactaudes yhteinen rac-
kaus. Smun cansiakäymt'
ses olcon iunan ahneutta/
ja tydy siihen cuin sinulla
on. Caictl sinun surushel-
tä HErran päälle. Pakme
tämän Mallman catowaista
himo / ja cawahda ttzes li«
HMM himoista jotca soti''
wat sielua wastan. Älä,tee >
lmtänrtzdan eli turhan cun«!
ntan cautta / waan nöyry-
den/ pitäin sinun lähimmät- ises paremblina cmn ihes.
Ole hidas puhuman jahldas
wihaan. Häplällifiä sanoja
ja hulluja puheita eli jaan-
turta/ nYnculnChristityille
ei sowi / ei pidä lähtemän
ulos sinun suuftas / waanse cuin soweljas on snulle
parannuxentarpext'. Sinun
puhes olcon aina Suloinenza suolalla secoitettu / ettH
sinä ttedät cutnga sinun jo-
caiheUe waftaman pitä. Tee
ihmisiä wastan ntzncul» sinä

tah-
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Tijstain Siunaus.
tahdot että heidän pltä teke«
män sinua wastan. Wij«
meistxi/ ahkeroitze si,tä/ettäs
taivalsit sifällemennä siitä
ahtasta portista / ja saadauscos lopun/ nimittäin Sie-
lun autuden-

Wahwa aicomus.
caicki owat cau«

GSnit elämän ojennus nuo<
rat/ ah ettäminä nc täydel.
liMpltätaldalsin! Hengi
tosin on aldls; mutta liha
onheicko. Ilman lumalatal'a Chttstuxtta emme mitän
tehdä taida: le seiso caicki
hänen Laupiudesans/ sentäh.
den en tahdo minä ensingän
tpäMH. Hän taita/ jaon
myös minusa waicuttawa
sekä tahdon että työn/ hänenhuwän suosions jälken. Sen-
tähden rucoilen lnlnä / mi-
nun mieleni on walmls/ ,a

mi?
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Tijstain Siunaus.
! minun tahtoni on lvalmlS
tekemän ia kärsimän HEl>ran tahdon jälken.

Tiistain
WolipäiwH Siunaus»

Pyhä Kiitos.
UUERm on mi-««nun wälewy-
deni ja tijtoslvirte-
ni jaon minun au-
tudeni; Hän on mi-
nun Jumalan: mi-
nä tahdon cunnioit-
ta handa; Hän on
minun Isäni Ju-
mala, Minä tahdon

cor-
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Tistain Siunaus. 47
corgotta handa ai-
na ja ijancaickisest.
Amen.
Harras Rucous.

Jumala Ze»
VW baoth / Taiwas ja

Maa owat sinun/ ja
on; sinä olet mi-
/ Jumalan jatur.

wan jocaminua autat. Tä«
nä puolipäiwä hetkenä tah.
!don minä ylistä sinun ar-

! moas ja sinun lotuuttas il-
> moHta minun suullani su«
gusta sucuun. Mlnä tah-
don aina odotta ja tahdo»
mm, lisätä sin«n plistystäS.
Mna HErra minun käydä
sinun woimajas.' Mäsinä
'ltt «wull Mwom hamast

Mlnuu



Tijstain Siunaus.
mmun nuorudestani. An»
na minun mun cuhumisesanl
tätä pätwää onnelliseft 10,
pettu / jaanna minulle sijnä
siwus yxi kärsiwä la ilolnen
sydän sinun hvwän tahtos
jälken aina tekemän ja cuu.
llainen oleman- HENra
ICsu/ anna sinun armos ja
woimas minusa heicssawä-
tewä olla/ auta mmun ru-.
coileman ja työtäni tekemän/
ntzn minä tahdon sinua W-
tä ja sinun nimees ylistä, j
Amen.

Bxiwacainenneuwo.
Qs>Acas Sielu/ puölipäi,
k/H' wä on nyt ohltze/ herä-
täsijs sinun lydämesluma-
lan tygö/ kijtä händä stltze.
män kerta päiwösä hänenwan,
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Tijstain Siunaus.
wnnhurscaudens olkeutten
tähden: Slllä se onhywä ja
suloinen MttaHErra/ la lls
moitta sen calctem corkel»n<
man armoa ia totuutta.
A!ä yhdengän alan anna/
chltzemennä / elles hänen
pmMcns alattele/ ja hänennimcäns ylistä. Mulsta että
sinun clumäs lyhy on. Cum»
gnS parcmmln taidat sinun
lyhyen aicasCulutta/ cum
ettäs senkäytit sinun luma-
lasWorm jacunmaxl ia si>
»un Lähimmälses palwelu»
nri ja hyödytyrerl / uscosa
toiwosa ja kärlnttlsesa / sa-
moin eteen pannun määrän
jälken.

aicomus.
kyllä i nunck tah'W?don sen caictein col»

ktlinman armolll en awun
cautta sen lehdä/ mlnä tah-
don otzeta mmun wolmani

C. Mä.
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Tijstain Siunaus.
kljttämän Jumalala/ hä-
nelle cuuliaiuen oleman ra» 1
castaman ja palweleman
minun lähimmäistäni. Mut«l
ta catzo/ minä olen heitto/'käännä sinuas HCrra mi«l
nun tygöni ja ole
armollinen / ntzncutns olet
tottunut tekemän ntzlle jotta
sinun nimees racastawat-l
Anna miuuu käymiseni olla
wabwana sinun sanasas/,
Minä olen ntzncuin expwa j<l
cadotettu Lammas / ctzi-HErra sinun palweliatas:
sillä en minä uuhoda sinun
käMa.

< Tiistain
- Mo Siunaus.
MbaKiitos.

MMna tahdot««W corgotta slnm
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Tiistain Siunaus.

NM/Minun Juma-
lan, sinä Kunin-gas , ja sinun m-
meäs kijttä aina ja
ijancaickisest: minä
tahdon jocapmwä
lijttä sinua, ja si-
nun nimeäs ylistä
mm ja lackamat.
HErra on suuri ja
paljonkijtettapä/ja
hänen smudens on
sanomatoin. A-
mm, Halleluja:
Harras Rucous.
DMERra sinä joca elä.
UUmMracastat/mi-

K 2 ns

51



TiMin Siunaus.
nä sinun paltvelias yxi
heicko Ihminen / <oca en
canwanclä/ kiitän sinun
howyttäs/ettes ole tänä-
pan poistemmannut mi-
nun Sieluani Syndeisten
cansia eikä minun Hen-
geäni wericoirain cansia/
waan armollisesi andanut
minun elää tähän hetkeen
asti. O minun Zsäini
Jumala ja caiken laupiu-
den HErra/ älä käännä
sinun laupiuttas pois mi-
nusta; waan anna mi-
nun aina sinun sijpeis
warjon alla saada lohdu-
turen/ <a tänä yönä sinun!
warjelures alla murhe,
winna letvätä. Älämui-,
stcle minun syndejänl ja
ylitzekäymistäni / joilla

minä
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TiMin Siunaus.
minä sinun tänäpän tvi-
Voittanut olen. Anderi
anna myös minulle mi-
nun salaiset ricoreni. Hsr-
ra sinä tvoimallinen HM-
Hia/ sinä duomihet meitä
hiliaisudes ja hallitzet mei-
tä paljolla kärsimisellä:
sinä opetat oleman hur-scaan ja hywän/ja annat
sinun lastessencantzaym-
märta / että sinä tahdot
waftan otta parannuren
syndein edestä NytHsr-
ra minä olen lvahwasti
eteeni pannut/ että minä
sinua peljätä / ja sinun
Hengesatvuncauttakijn-
Häst sinun sanaS pitää
tahdon/ ja itzeni caikesta
Synnistä suurimmalla
vireydellä cawahm. O

K 3 H«k-
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Tijstain Siunaus.

HERrawahtvista minua
että minä autuas tulisin/
nijn minä aina tahdon ha-
lata sinun oikeuxias.

Sinä elämän Pää-
mies HErra lEsu Wri-
ste/ anna minun sinnsa
elaäjalijckua/sinusanm-
kuaja walwoa; anna si-
nunrackaudes/jolla sinun
Taiwallinen IsäS on st«
nuaracafianut/ollaminu-
la/jaminunsinusa; Si-
nun minä olen/ sinus
tahdon minä myöspysyä.
RucoileracasWapahta-
ja sinun Isääsminun ede-
stäni/ että hän minun
ruumin jaSielun caikestz
pahasta tvarjelis/ jaettä
minä aina elämäsä jaeuo-
lemasa/ myW ja wa^

stW
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Tiistain Siunaus.
stoinkaymises stnusa py-
syisin/ja fijyen ijancaicki-
stcnaututeenkatketyxltu-
lisin. Amen/Amen.

miwacainen
Neuwo.

MAcas Sielu/ tämä päi«
VH wä on myös culunut
njjncutn yn warjo ja nijn»
cuin yxi sanoma/ ntjncum
yxi hahti aallolla/ nijn myös
cutn yn ltndu ilmasa/ja nijn»
cuin yn nuoli jonga peräst
tt jälttä löyttä taita. Azat-
tele nyt/Nacas Sielu/cuin-ga monda tuhatta owat
poismennet tälnän paiwän
cansa/ jawielä sittekin hei-
dänSynneisäns jacatumat«
tomudesans. Että nyt cat»
killa on yhden caldainen si-sälle käyminen elämään / ja
yhdencaldciinen uloskäymi»
nen/ ntzn tiedä ettäs myös

Z 4 olet
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Ttlstam Siunaus.
olet yn cuolewainen Ihmi»nen / nijncuin muutkln/ ja
pitä kerran menemän sitä
tietä pois/ fota sinä et ikä»
nans pcilaza. Sentähden
ajattele/ Racas Sielu/ta»
män pälwan lopulla sinun
elämäs lopun päälle. Nu>
cotle Jumalala että hän o.
pttais finua että sinun täal<
da täyty erjätä. Mutta et«
tet sinä tiedä cosca sinun elä-
mäs Chto tule/ nijnoleal-
na walmts erjämän tääldä
jaoklnan Chrlsturen cansia.
Caho si/s/ ettäs nyt )a ainauscosa ja totudela janoa tai-
dat. OHMUs ONNW
nulle elämä, jacuo-
lema on minulle
woitto.
Wchwa aicomus.
ME on tosin ntzn että c»o.
N 3 lcmg
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Tiistain Siunaus.
lema on tullut calckem chmi-
ste» ylltze / että he ccuck» >

wat lyndiä tchnet. Me cZo«
lemme cuolemulla / ja M»
xemme ntzncuin wess maa,
han jota ei Mätetä; mut-
ta minä tlkdän kytoslnma«
lan/ että mtnlm lunastajani
elä / ja hän wtzmein herättä/
mmun maasta/ semähdea
tahdon minä myös joca
pälwä ja joca h tkl muista
minun cuolemamm/ mutta
en murheetta senylche: stllä
ei nlikän meistä itzellenselä/
elkä yritän ttzellens cuslc;
Jos me elämme / ntzn me
HErralle elämme; Jos u»e
kuolemme / utjn me HEr«
ralle cuslemma; Sentäh«
den joco me elämme eli cuo»
lemme / ntzn me HENran
omat olemma.

e 5 Kesti-
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Kestlwijcon Siunaus.

z! Kestiwijcon
Aamu Siunaus.
PyhäKijtos.

MM, Pyhä,
RWPvbä on

HERra Ze-baoth,secmckiwal-
dias joca oli, ja
joca on, ja joca tu-
lema on, cocomaa
vn täynäns hänen
Halleluja:
Harras Rucous.

W Sin6 ihmisten wa»
Mynhywydcs

««7
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Kestiwijcon Siunaus.
cautta olen minä / tänä
yönä terwennä <a eläwänH
ylöSpidttyxi tullut. Ouca
taita'/ OHErra/ ulos
puhua sinun ihmellisiätöi-
täs ja ylistä calckia sinun
cunniallifiatecojaS?Ouin-
gast laidan minä sinulle!
minun Jumalan maxa stch
sinun uscollisudes ja lau-
piudeS/ min sinä minulle
tehnyt olet ja wielä teet?
Minä langcn sinun etees
maahan/ sytvimmäla nöy-
rydesä/^arucoilen/ettäs
tahdoiflt wiclä edespcktt
tänäpäiwänä pitä minua
sinun armowarjcluxesas/
ja anda minun sen saman
lopetta sinun pyhän ni-
mes cunniaxi ja ylistyfefi.
O joscg minun elämäni

S<s pi-
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e, Kestilvijeon Siunaus.
pidäis sinnn oikeuttas
täodM todella! callista
nunun sydämen/ O HEr-
ra/sinun todistuxees;wie
wnua sinun käfiyis pol-
Me/ MnW minä Va-
lajan. Opeta minulle/
Hsßra/ sinun oikeudes
tie; että minä sen loppun
asti pidäifin. Tee/ O
rackain Luoja/ minun
canffani sinun hywäntah-
tos jasuofiosialken.-sinul-
le annan minä itzen cöco-
nans/ Rumin jaSielun
cansia mielen ja caickein
tvoimaintanffa. Sinua
racastanmina/ sinuacun-
nioitan minä/ sinua pel-
kän minä/ sinua
lcn minä / sinun pälles
tNinaHeMustMn^ft

VUY



Kcstitvijeoi! Smnaus.
nun woimaUisen kätes ala
nöyrytän minä itzcni sy-
dämestäni; minä tahdon
myös sinun Isällisestä kä«
dcftasiloiscstcaickiwastan
otta/ joco se oli myötä eli
wastoinkäyminen.Mutta
annastna minulle tahdon
siwusmyöswoima. Mi-
nunßackain Lunastajani/
lEsu Miste / anna ar-
mos että minätänäpän ja
aina/nijncuinUiHenZel-
linen köyhä/ sinua seurata
maödaistn / kielda itzeni/
otta minunristini päälleni
jocapäitva ja olla sinulle
uscollinen cuoleman asti.
Rmoile myös/ O callein
wapahtaja/ sinun Tai.
Wallista Isaäs minun
edestäni/ ettei minun us-

-3 ?! conl
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6e Kcstiwijcon siunaus.
conipuuttus/tvaan enäm'
min caswais ja lisannyis,'
ettei minulla olis yxi war'
jo ainoastans Jumalisil-
leen/ jacuitenginsenwoi-
manpoiskieN<iisin:waan
että minä noudamistn
wanyurscautta/ lumali»
sutta/ nsco/ rackautta/
kärstwallisyttajasiweyttch
kilwottelisin yhden hpwan
usconkilwoituxen/ jatasi'
taisin ijancaickisen elämän-
Amen/ Amen.

Zxiwacainen
Neuwo-

MAcas Sielu.» Jos sinä
VH tahdot tänäpälwänä
ilyljest waelda/ nijn anna sen
suurin za paras murhes olla/
tulnga sinä HErran teillä
ja hänen kässplsäns nuhdet»

tomasti



Ktstlwycow siunaus 6;
lomasti sinun ttes kyyttä
mahdaisit. Walihe,helles
totuden tle/ ja paneHErran
olkeudet sinun silmäls eteen/että sinä niM waellalsit; ntza
sinun sydämelles pltä ole»
man paljon lohdutusta/ iloa
jariemua. Waella nijncmn
cohtulllnen on sinun cuhuml.
sesas/ caikennöyryden/ si-
weoden / ia kärsiwällisydcn
cantza; coettele ahkerudella
jawireydellä/mlkä HErralleotollinen on. Hlö olr osalli-
nen hedelmattölmstä pimey»
den töittä; waan laita ntjn
ettäs olisit llman panetuxeta
puhdas / ia nijncuin luma-
lan lapsi nuhdetotn. Pääl-
lisen/ Racas Sielu/ mer-
kihe ja opi caikesa sinun elä-
mäsäs Iu«
malan kastyistä/ cuin on:
Nackaus puhtasta Sydäm-
mestä/ ja yhdestä hywästä
omatta tunnosta / ja wllpit-
tölnästz useosta.; Ntzn tai.

dat



Ktstiwijcon Siunaus.
dat sinä Koiscftelää / kärsiä/
cuc lla / ja cuoleman camtn
mennä sijhen tzancatrtiiccu
Tmwalliseru lloon.

Wahwa mcomus.
ajattelet fodänie»

minulle > si)>
nä cuin sinä uscolltM lleu«
wot/ että mmun HERran
tiellä wacldaman vita / ja
usconja rackauden siwus zoca
paicas yhden hywän oman»
tunnon tallella pitämän.
Minä ollsin yri mielipuoli
ja tyhmä Ihminen / jos en
minä HErran neuwoa wa«
stanottais ja ahteroitzlslch.
tä täyttä. Minä olen wan.
nonut/ HCrra/ jawabwl<!
stauut sen/ että mlnä sinun!
wanhurscauyes olkeudet pi-
tH tahdon. Anna musa»
stans minun Slelunt eID
yllstämän sinua / ja sinun
olkeudesauM minua.'

Kel?t<
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Kcstiwijcon Siunaus.

Kestiwijcon
Puolipaiwä Siunaus

. Pyhä Kljtos.
M

wei-
satcat kijtost hänen
nimellens;andacat
Jumalalle woima;
fillä HErra cuule
köM, ja niitä min
Jumalala etziwät,
heidän sydämenspi-
ta elämän. Hän-
dä tiittätön Tal-was ja Maa/ ja
caickicmnnijsalijc-

lu,
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s 6 Kestiwftcon Siunaus.

ku. Amen. HM-

Harras Rucous.
olcon kijtos

minä o-
len myös elää en-

nättänyt tähän puolipäi-
lvän asti. Nijn culu sijs
wähittäin yxi hetki toisen
perään tiehens/fijhenastt
min se wijmeinen elämän
yetki myös lähesty. HEr.ra anna minun hywin
caicki päiwät lukea / että
minä aina pelwon eansa
muistutaisin itzelleni mi«
nuncuoletvaifuttani. An*
naarmos/ että minä nyt
ja aina wiattomasti sinun
edesäs eläisin/ jaSynnei-



Kestiwttcon Siunaus.

siä jtzeni catvahdaifin/ et-
tä minä finun ties pidäi'
fin/ >aenlöyttäisJuma-
lattomani sinua wastan/
minun Jumalan / että
minä aina pidän finun
oikeudessilmainicdes/ ja
sen jälken minun tekemi.
seni ja elämiseni laitan.

HERralEsu! Sinä
joca cutzut nijta autuaxi/
jotca cnulewat Jumalan
sanan/ ja kätkewat sen/
auta/ettäminä wahwalla
uscolla tundisin wanhnr-
scauden ja pidäifin sinun,
lakis minunSydamesänl
Amen.

Nriwacainen
Neuwo.

Sielu l ntzncuin
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Kestiwijcon Siunaus.
amingo sen colkcimman ly.
nicteco cor-
keimmallclns on/ ja hänen
sateilläns caictl lämmtttä;
nijn catzo että sinun sudämcs
myös cajwals awuisa ja Iu»malisudesa / la että sinun
rackaudes säteet länunitäisit
sinun köyhää lähtmmäistäs.
Caho ettäs HErraa sinun
luotas yllftät ntjn corkiastl
cuinstaiwt, caitesta wot-
»nasta: Hän on wlelä sitten»
gin corkiaulbi. I« sinä et
taida woida händä nijn yli»
stää cnin hän on. Lybykai.
sest: hän on calcki. Mutta
älä sinä lacka M seisahda/
tvaan waeUa edeskäsin. Au«
ringo ei seiso tuimalla yhdes
cohden/ eltäwäsy hänen iuo«xusans; ntjn myös ei pidä
sinun wäsymän finun Chrt-stllllsydes Morusa / waan
enämmln jaencknminca<wa<
mau siinä lisändymlses tuin
Jumala anda/ sijhenasti

cnin
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Kestiwycon Siunaus.
cmn sinä jnorus päätät/ ja
sm Jumala» )a meidän
HErrun Chrlfturcn cunllia-
xl onnellisesti lopetat.

Wahwa mcomus.
anda wäsyneille

H/woiman/ jNntjlle wol.
mattomiUe wäkewyttä kyl-
lä; ne jotca HEcra odotto.
wat/ ne saawat uuden wol«
mnn. Sentähdcn tahdon
minä auxihuuta HCna että
hänen woimans inyöS mi«nusa biicosa wäkewä olis;
että minä minun Chnsttllt-
sydent ja cuhumiseni säädy-
sä nijn waellaisiu/ etten mi-
nä exyls / waan saisin sen
catomattoman cunnian
Crounun. HErra ICsu/aum nlinua Viheliäistä: ei
minulla olemuuta auttajata
pachi sinua. Minä huudan
sinun tygös caikesta woima»
siani; wahwifta miNIM si-
nunutmeö cunnian tähden/Amen. Kesst'
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7° Kestiwijcon Siunaus.

KessiwMon
Ehto Siunaus.
Pyhä Kiitos.

WUEisatcatWMHErralle,
kijttäkät

HERm joca senköyhän Hengen nij«
den pahain kasisi
autta; jora uscoO
suden pitä ijancaw
lisest;<oca oikeuden
saatta mikille niille
jotealväaryttakari
fiwät. Laicki joilla
Hengi on KiM

kqn



Kestiwijcon Siunaus- ?i

MHERm, Hal-
leluja.

Harras Mcous.
ZM HCNra Isä luma.

la/ /a minun elämäni
HErra / sinun uscollljude»
stns m hywydestäs on st että
minä sinun Pyhän cnswos
eteen jällens tulla taidan/ja
sinulle minun welwollisen
ehto uhrini/ mlnun
m mullit uhrata mahdaisin.
Sinun armostastahdWMt»
nä weisata/ että se ntzn cak
lls on; ja ylistä sinun h?«
wyttäs/ että ft myös tänä,
Päiwänä minun Meni on
ricas/arunjas ollut. Seiso
wlelä cansan edespäm/ O
HCrra mlnunlumalm,/jll

ole



Kcstiwycon Siunus.
ole nyt ja aina minun ktlpenii
ja autuden: auta minua st
nun armos jälken. Toimita
minulle apu hädäsa/ jacosca
minä lihdistuxcs olen; silli
ihmisten apu on turha. Ee
on tosin hywä uscalda sinun
päälles HErra / fa ei uscaldli
ihmisiin / jotca ei cultengan
mitään ole. Jos sinä al>
noastans/ mwuu Jumalan
olet minun canfianl/ nijn
en minä mitään pelkää,
Mitästä pidäls )ongun lihan
minulle lcktmän 5 Sin<!
tahdolsitmyös/ o minun w
cas I än / olla mmulle
mollinen / ja sinun Pyhän
nlmes tähden auderi anda
lninulle caicki minun ylihe.
käymiseni / joidencan§a mi<
nä tänäpän olen Hndiä tch>

nyt
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Kestiwljcon Siunaus 7,

nyt sinua wastan. SinH
HENra olet wanhurfcaS/
mutta meidän täyty häwe-
tä. NYn älä rangalle nyt
minua sinun wlhasas//a älst
mlnua sinun lulmlldesas
curlta. Catzo minä macan
sinun edesas miuun rucou«
xeni cansia/ ei minun wan<
hurscaudens / waan sinun
suuren laupiudes päälle.
Ntzn cuule nyt HERra si.
nun palwellas rucous/ ja

halauxens. Opeta
minulle sinun ockeudes tie/
että minä sen loppuu asti
kätkisin. Anna minulle nm»
märrys tätkeäxen sinun la»
kias/ ja pttärcn sitä cc»
minun sydämesänl- Anna
minun myös yöllä ajatella
'«nun nlulcs päälle/ ja puoli

V yönH



Kestiwtjcon Siunaus.
ponä kljttä sinua sinun wan
hurscaudes oiteutten tähden
Annaminun myös/ ohpwi
Jumala/ lewollljest nuttua
ja jos sinä tahdot/ mtnm
wielä huomiseen päiwää«
asti elää / että minä nM
edcseäsin eläwltten maas„
finua palwella/ ja sinun ar
mostas itzeni ilahutta mah
dalsin.

HCrralCsu/ finärac-
kalu lunastaja fawapahtajl,/
anna minun sielun nyt ja ai
na sinusa lewon ja rauhan
löytä. Coco händä ntzncuill
<ana coco poicans filpnni
alle; että minä turwasa H
suamahdaiiin- Nnnamyös
mmos / että minä sinun sa
«a< pidälfin loppun asti!

ml
nu«
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Kcstiwijcon Sillnaus.
nun juomni hywin päättäi-
sin/ jn satsin cunmcm ja
ljancaicktsen elämän cruu»
vun/ Amen/Amen.
Miwacainen

Neuwo.
Wljn kljtä nyt HCNra
GH minun Sielun/ ja clntti
Mltä mmulaon hänen Pyhä
nimens. Mä HCnl! ,ni.
nun Sielun ia älä unhoda
mitähywä hänmmuUe lch«
nyt on; joca sinulle caickl li<nun syndis nnda nndexi/ ja
paranda caickl sinun rzcores;
joca sinun Henges päästä
turmelluxesta/ ja Cruuna
sinun armolla ja Laupiudel«
la. Luota sinuasracasOte»
lu HErran päälle calttjta
Sydämestä/ japyjy olkialla
polaMa/ ntzn sinä turwal-
liseft waellat sinun teijäs/

el myös sinun jalcas ole
D » chens
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76 Kestiwijton Siunaus.
ihens louckawa. Coscas la.
stet ltzes lewäta/ nhn el si.
nun pidä peljäslylnän/ waan
lcwolllsest nuckuman. Et
sinä tarwche peljätä
peljätyftä / etkä lumalatto.
lnnin raiullmc, cosca se tule:
Sillä HENra on sinun tur»
was/ hänwas,»ic sinun )al«
cas / ettei se käsitctoxi tule.
Ntjn beitä nyt/ rncasSle»
lu/ tänä hetkenä ja aina/sinun surusHErran päälle/
hän sinusta mmhen pitä;
anna ties HCrran Haldun/
ia toiwo hänen päällcns;
kyllä hän sen teke. Hän ky.
nilläns sinua warjo/ ja sinun
turwas on hänen sijpems
warjon alla / cttcs pelkäis
l)ön cauhtstusta. Ci sinua
cohta mtkän paha/ ja el yl>
tän waiwa pldä sinun ma-
,aas lähestymän ; sillä hän
cn andanut käskyn Engcleil»
lcns sinusta/ että he kätke»
wat sinun caitlsa smun eei-

säs/



Kestiwilcon Siunaus.
säs/ eltä he candawat sinua
täsisäns/ ettes jalcaskiween
louckals.

Wahwa aicomus.
Olvlxci minun pidäis ai<TM näyttämänHErra/
minun Jumalalani 5 Se o»
tosin nunun Sydämeni ai«
non ilo/ ja Nicmn hänen
Pyhä nimcens aina iloisella
Sydämellä ja suulla Mä/
ylistä/ ja cunniottta. Ml-
nä tahdoisiu ennen tuhan»
nen kerta cuoUa/ cmn ei jo»
capätwä ja hetki minun In-
malatani kljttä / hänen G
torens pitä alinomati ole-
man japysymän nlinunsuu«
sani/ jawiela sillolngln cosca
cuolema istu minun kieleni
päällä/ sa minun Sielun
tääldä pitä waeldaman. En
pelkä ensillgän Mallmata/
Perkelettä eli helwettlä. Mi,
nä kWnminunlumalatani

D l aina
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7« Tuorstain Siunaus.
D ,

lttMl tzaficaickljcst. Cuc«i
minul, wahingoilta tafttosse olcon ia pysyen alna niin
ja Amen.

Tuorstain
Aamu-Siunaus-
Pyhä Kiitos.

MZMä HEna
nlinun Sie-

HErm
minun "Humalan si-
nä olet sangen
nialinen, sinä olet
caunis ja jalosti
puetettu. Minä
weisan HERralle
minun elinalcana-

ni,



Tuorstain Siunaus. 79

ni, jakijtän minun
Jumalalani nijn-
cauwan cum minä
elän. Kiitetty ol-
conHEßm Israe-
lin Jumala ijan<
caickisest nijn ijan-
caickiseen, ja caickicansa sanocon A-
men, Halleluja!).
Sinä olet minun
Jumalan, jaminä
kijtän sinua, mi-
nun Jumalan, mi-
nä tahdon ylistä si-nua. Kiittätat
HErraa, sillähän

T>4 on



Tuorjwn Siunaus.
on hywa, jahänen
laupiudens pysy
ijancaickisest.
Harras Rucous.
HMlnun Jumalan ja

elämäni
HERra/ finun elämän
andawan armos woiman
cautta elän minä wielä tä.
hän päitvän asti. Kiitos.
olcon sinun loppumatto-
malle hywydelles ja sa«
nomattomalle laupiudel»
les/ joca minun tämän
yön pimeydesä nijn ar-
mollisestßumnin <aSl>
lunpuolesta warjellntolet.
Nh! auta HErra luma<
la / että minä auringon
nousemisen cMa. minun

Sy'
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Tuossiain Siunaus.
Sydämen sinun tygös
nostaisin/ ja minun tah.
töni pyyan uhramistn
cautta cuuliaisudeja ja
nöyrydesa sinua palweli-
sm. Nijncuin se kircaS
auringon walkeus cohta
lvarhain ylösnouse Oor<
kcutecnmaanpijrinylitze:
)?ijn anna armos että
myös minun Sovämen/
Sielun/ ja mielen/maal«
liscsta turhudesta Taiwa-sen sinun tygös / minun
Jumalan ja nscollinen
luojani ylötyxi tuliS; että
minä täytettynä Pyhillä
jaTaiwawfillaajatuMa/
sinun nimees menen mi»
nun cutzumiseni työhön/
ja nijn tämän päiwän st-nunPphäsäpelwosaSiloi.
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Tuorstaln Siunaus.

>scst ja onnellisest lopetta
imahoaistn.
. HErra lEsu sshriste/
'finä sielun ylistys ja cal«
lein tawara/ walaise/
hita/ lohduta/ ilahuta/

Iwahwista ja wirwota mi«
'nunSielnn. Ginawoit
Hänen tviafta warjella ja
<ajetta hanm nuhtttoinna
,finun cunias castvoin eteen
lriemulla. HErra minä
odotan sinun laupiuttas/
Wlöspidä minua sijnä rac.

jolla sinä minua
jaina oletracastanut. Ole
iminun tykönäni sinun
OallinEvangeliumis woi.
zmallisen sanan cansa jolla
lsina minun puhdistanut
Ija ijancaickiseen elämään
'lutzunut olet. Sinun
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Tuosstasn Siunaus,

liimeNeS olcon cunnia
Maijcfieti/ ylistys/ woi-
ma / ja wakcwys / nyt
ja ijancaickisest/ Amcn/
Amcn.
Nriwacainen

Ncuwo.
hettä nyt/ O Na«

VH cas Sielu/ täuäpälwä'
p«.ls pimeyden työt / la

pue päällcs walkcuden nset;
pue pääucs uusi Ihminen/

Jumalan jälken luolu
on tolmellllcs wanhursllM»
des ja vyhydes. Pue pääl.
les HErralElus Chttstus/
ja waella ntzncatu hän wael«
danut on racknudesa. Wll»
wo ja seiso w'chwana uscoja/
ole MlchMnen ja wakc»vä
HERrasa. Puhdtsta Sy«

caitesta llhan ja hen-gen; saastaisudcsta/ za täytä
pchyttz Jumalan pclwoja.

D 6 Mna
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Tuorsiain Siunaus.
Anna smml ruumis yhdexi
cläwäxl Pyhäxl ja luma-
lalle otclll?cn uhrni. Ri-
stllmaulitze sinun lihas hä.
«en hlmotts ja halulns
cantza; pane pois caltti pa-
huus / calckl petos / ja ul>
cocullalsus/ wamo ja caicki
panetus; Wäldä myös caic-
ke sitä cmn näky pahaxi.
Mä sinun lähllnmäWs al-
noastans racasta sanoilla eli

/kielellä/ waan työllä ia to-
tudclla. Alä paha pahalla
costa/ etkä kirousta tirou-
xtlla. Älä itze costa/racas
Slelu/waan anna Jumalanwihau sia saada. Plihe

l woita paha hywällä. Niinpaljo culn mahdollinen on
pidä rauha caickein

lhmisten cansta; wtelä mitäl <csi/ mckä cunntaUlnen/ mi<
!t<l olkcin/ mlkä puhdas/
zmikä otollinen on/ mikä
, howin cuulu/ jos jocuhywä
tapa/ lajosjocukijtoson/

Ml«

84



Tuorstain Siunaus.,

MIN ajattele wiriast mitä/
ja mielccs johdata / että Iu«
mala hänen sulasta armo-
stans Ctmstuxesa on hywljn
töihin sinun luonut/ että
sinun «lisä waeldaman pltii.

Wahwa aicomus.
/HT on tosin hywä ,a

Christllllnen jotas nu-
nulda waadit. Se on ml<
nun Rackaimman wapah«
tajaul ja hanm uskollisen
palweliars kasiy/ iottaml-
nä olen welcapäa cuulelnan-
Minä tahdon myös sen teh-
dä/ mjn pallon cuinluma-
lan armo mlnulle wotma
lama. Minä tahdon ahke»
ro,ta itzeni siztä / eltä nu>
nulla Christuren mteli olis;
ja nijn taiä Matlmasa tat»
balsin wMda cmn hän wael-
danutVn. SezmcasApo,
stoli Johannesmmstutta mi«
nuUe stn/ Ma, hän jano:

D? NIM-
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Tuorstain EiunauS.
nl.nculn hän on/ nijn olenu
me myös läsä mnllmasii;
Ia jocn jans itzens
olewnns/ hlwen pttä nijn
waeldaman cuin Hängln

Tuorstain
Puolipäiwa-Siunaus.

Pyhä-Kijtos.
MZjtctty olcon

HERra joca-
päiwä; JumMpane cuorman mev
dän paalleM/Mutta
hän myös autta
meitä. Meillä on
Jumala joca aut-
ta,jaHErraHEr'

ra
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Torstain Siunaus.
ra joca cuolemasta
wapahta. Kiitetty
olcon Jumala.
Harras Rucous.

DUERra minun Iu?
zHU malan ! Sinun

' hywydes pysy w-
fin aina ja lackamat/
aamusta puolipaiwäan /
Puolipaiwast Ehtoon/
Mosta Aamuun asti; to-
sin se on <oca aamu uusi.
Niin tule fijs minun / si-
nun köyhän luondocap-
palcs/ jolle M alati si-
nun hywoves osotat ph.
desta ajasta toiseen/ kijttH
sinun hywyttas / <a yli-
M sinun uscMsuttas ja
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Tuorssam Siunaus.

armoas. AnnaOHEr-
ra minun suuni olla täyn-
nans sinun Kijtostas ja
plistöstas jocapaitvä/ joca
hetki/ <a joca silmän ra-
pays; Wncuin stnun
taupiuves on joca Aamu
uust/ niin anna myös
sinun kijwxes jocapaiwa
minun suusani uusi olla,
anna sen enatä ja ei wa-
Heta/ että sinun kijwfcsas
Puolipaiwa olis nijncuin
Aamu / ja Aamu nijn-
cuin syto. Sinä HEr-
ra tahdoistt autta minun
kätten tegot/ minun kat-

! teni tegot tahdoistt fina
O Hsrra aut

ta sinun nimes ylistyxexi
jacunniafi. HErralE-su minä luotan sinun est-

rncop
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Morstaiu Siunaus.

rucouxes päälle Isan ty-
könä. Minä tiedän/että
sinä annat minun sen
woiman <a waicutufen
nautita. Se olcon nijn
ja Amen.

Znwacainen
Sielu / sinun ru»

VH couxcs on tarpcllincn/
sinun anomiscs HErran ty>
gö on hywä / catzo että
myös lhe työ sen päälle sen»
ra. Se racas ja callis Iu«malan Mies Daniel langns
tolille kerta päiwäsa polwll»
lel,s/Nuco,ll/yllstl/jakljt-
tl hänen lulnalatans / pat,
wellen händä lackamata.Si»
nä teet hywin O Racas
Sielu/ jos linä handä täsä
seurat/ ntzncauwan cuins
M. Eunnioita ja ylistä

sinun
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Tuorsiain Siunaus.
sinun lumnlatas/ jongakn»
des sinun hcnges ja ties o»
wat/sitä ei sinun pidä coscan
catumnn. In »he Cuoleman
hetkellä pltä sinun sydälnes
tloihcman / ja lohdmetuxi
tuleman. Ota tästä wacmu.

Wahwa aicomus.
pidäis mlnun

estelcmän iheäni ftura»
mafta tätä terwellistä neu»
woa 5 Mlkästä on yllstetta«
wämbi/ sulollembi cunmal«
lisembi/ ja tarpelltftmdi/
cuin cacken tämän lyhyen
elämän ajaan täyttä HCr«
ran Woxcxi ja cunniuxt.
Ah! ettei yxlttn silinän rä.
päys minun ellnmcanani
mahdais ilman pyhitä aia»
luxia ja Jumalalle otollisia
töitä ohltze mennä.' Mutta
ettei se seiso minun wolma«
sani ja wallasani/ ntzn ru«
collen minä sinua/ O mi.

nun
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Tuorstain Siunaus.
nun Isinui Jumala / että
smä tahdolfic lamata mi«
nullc wtzlautta za wouna/
nma sinua palwelja pyhy<
des/ za wanburjcaudes täyt<
tämän sitä llolla cuin sinulle
otoUmen on. Amen.

Tuorstain
Ehto Siunaus.
Pyhä Kijtos.

MUocat HER-sV ralle, te woi>
malliset, tuocat
HERmlle cunnia
ja woima; tuocat
HErralle hänen ni-mens cunnia; cu-
martacam HErm

Py-
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Tuorstain Siunaus.^

pyhasaLannistun-sa. Weisatcat, wev
satcat Jumalalle,
weisatcat, weisatcat
meidän Lumngal-
lem. Kiitetty olcon
WERra Israelin
Julnala, nyt ja
ijancaickisest,Amen
Amen.
HarrasRucous.

minun w-WUkewodeni jaminun
kilpeni / fin<z olet cunllnt
minun lucoufenianen/ ja
minä olen autettu- SinH
olet Mäpäiwäna pelasta-
nut minun mikM waa-
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Tuolsiam Siunaus. 9,

rasta/watzingosta/ja tur-
meluxesta/ Ruumin ja
Sielun puolesta. Mi<
nun sydämen on iloinen
sinusa jaminä tahdon kijt-
ta finua minun wcisulla-
m/ettäs autat minua cas-
lvollas ja olet minun Ju-
malan. OHCRraäla
käännä sinun laupiuttas
pois minulda/ anna sinun
hywydes ja uscollisudes
aina warjella minua; ole
minulle armollinen / pa«
ranna minun Sieluni/
M minä olen tänäpän
tehnyt syndia sinua wa-
sian. Pelasta minua cai-
kista minun synneistäni/
ja älä anna minun sinun
edesäs häpiään tulla. Z-
lsspida minua sinun lau-

piudes



Tuorstciin Siunaus.

piudes tähden / ja aseta
minua finun castvos eteen
ijancaickisest. Minäpä
nen nyt itzen nuckumaan/
minäheräjan ja en pelka
cofta sinä HERra autat
minua ja ylöspidat mi-
nun Sielum. Scntaydcn
luotan minä sinun hylry,
despäalle aina ja ijancaic-
kisest. M'inä odotan sinun
nimeäs/silläseonlohdul,
linen/ että minä sinulle
yhden 110< uhrin edescan,
da mahdaisin. Alva
Hsrra minun huuleni/
että minun suuni ilmoi,
tais sinun kijwstas.

HERralCluZhnste/
sinä Jumala ylitzecaickein
cappalden/ kijtetty ja yli-
stetty ijancaickisest / etten

minä
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minä tiedä pältvää eikä
hetke / jona sinä tulewa
olet Duomiota pitämän/
ja sentähden minua tay'
della todella käskenyt wal-
tvoman ja rucoileman;
Mn auta että minä alino-
mäti olen walpas ja wal-
mis/ ettet sinä minua mj-
dm tyhmäin neitzyitten
tantza nuckumasa löydäis/
janijnsulkisminuldatai-
wanowe. Annaamws
etten minä millän taivalla
mscauta minun Sydän-
däni/tämänelämän mur-
tzella/hecumalla jatämän
mailman turhudella;
tvaan että minäpäiwät ja
yöt olisin walmis nijn-
tUin/Ui hywin

, M-



>cuorsta,n Vlunaus/

morsian/ coytaman sinua
minun Sieluni ylkaci si-
nua ilolla waffan otta
man sinun cantzas häihin
siMemenemän ja pitg-
man ehtollista. Amen/
Nmen.

Vxiwacainen
Neuwo.

Sielu / ajattele
tätä hywm/ sinun pai-

was owat ainoastans yri
kämmenen lewcys lumaltM
edes/ tosin sinun elamas on
nijncum ei nutlw hänen cde.
Ms. Nyt coscas et tiedä
sinun cuolcma et>
kä lulnalan PoM tulenu«
sen helke/ jcsPechemsandä
tulewa on ehtona/ tmcka
puolt yönä / eli huomenet'
dam. NA laho nvthowlN/etts
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Tuorflain Siunaus. ??

että sinä sinun lElwes uj.
colllfen la Sydämellisen neu«
won jälken/ wiriäst walwot
ettes millän tawalla sonnin
jaepäuscon cuolettawaiseldn
unelda tulis
Mutta utzncnin Hengt on
aldls ia liha helcko / ettet
sinäPietarin cansia woi yh<
ta betke walwo; ntzn rucolle
HErra / että hän tahdoiswahwista sinun uscos / js
warjella sinuaklulauren het«
teftä. Ajattele mitä sinun
callis wapahtajas sano: El«
kW myös Jumalan pidäis
hänen walittuitans autta<
nmn/ jozca yötä ja päiws
händä huutawat / pldälstö
hänen sitä kärsimän s lchnmoite lwtracas Sielu/ et«
täs muhdolllnen ollsit wcktä«
tyän sitä paha cuin tuleman
pltä ja seisoman Ihmisen
poian edes.

« .Wch-



Tuorstain SiunaM

Wahwa aicomus.
Osss Inun ICsureni kässy.

stä tahdon minä mie»
leUäni warin otta / hänenmmons cautta walwoa/ru»collla ja wnlmls olla cofca
hän tule. Se olls minun
suurin wahingoni. losmi»
ns/ ntzncmnst paha palwe«
lm/ ajattelisin ja sanoisin:nnnun HCrran wtzpy tult<
mast ja rupeisin plexänillli
tantzaweltzän; syömän <a
zuoman juomarltten cantza.
MH! Ci nyn. minun HEZI<
ran on tulewa chnä hetkenil
jonaen minä luuleckan/ i<
en leickawa minun ricki/ O
dawa mmuUe palcan ulce
Tullattuin cansia. SentH
Hm warjele nunna minß
Jumalan uanealttckft/ Hmen,

M
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Pnjantam Giunaus

Perjantain
AamuSiunaus.
Pyhä Kiitos.

olconWHERm I-
Ju-

mala, jocayxinäns
ihmeitä tele, jakii-
tetty olcon hänen

PyhämmensijaK
lMsest, ja caicki
maa olcon täyn-
näns hänen cun-
niatans! Amen,
Amen.

E, Har-
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Perjantain Siunaus.

Harras Rucous.
NUlnun Hsßran <a2MG mlnun Jumalan/
minä ylistän ja kijtän si
nun sanomatoinda hy-
tvyttäS ja lanpiuttas mi-
nun suullani jaSydämel-
läni; ettäs minun tänä
edesmennenä yönä caike-
fiawaaraftajawahingo-
sia/ Sielun ja ruumin
puolesta/ nijn armollisesi
warjellut olet/ ja Mens
andanut minun nähdä
päiwän tvalkcnden. Lai-
na wielä edespäin / ora-
Fas TaiwMnm Isa/ si-
nun armos / että minä
nijncuin yfi oikia lvalkeu-
dm lapst / ei yön pimey-
des / waan tvalkeudest
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Perjantain Glunaus.

tvaellaisin: Ia tanäpai-
wänä jaaina minun usco-
ni ia hytvain loiveni Kal-
leuden andaisin loista IV»
misten edes/ että sinun
Pyhä nimeS sen cautta
mahdais cunnioitetuxt ja
ylistetyxi tulla.

HERra lEsu Ohriste
finä hywastisiunattu Ju-
malan Poica / sinä oletse totinen walkeus/ joca
tvalaistt caicki Ihmiset
cuin Mtlilman wlewat;
sinun walkeudcsas me
näemme walkeuden.Wa.
laise myös nyt sinun cun-
niaskirckaudella/ minun
Sielun/Sydämen ja mie.
leni/ että minä tFmän
mailman pimeydes/ sen
Pyhimmän «ston cautta/

stnnn
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PerjantainZ Siunaus.

finun nahda ja oikein tuta
mahdaisin: Ma se on to»
fin ijancaickinen elama/
että he tunvewat finun
Isa/totisen Jumalan/ ja

! jongas lähetit lEsuxen
ShristMN. Nijn anna

! nyt lESU sinun callin
Evangeliumis sana aina
olla minun jalcani lyhty/
jakynttilä minun teilläni/
etten minä pimeydet
tvaellaisjasijntzhuckuis.
Sinä olet A ja O / alcn
ja loppu/ ensimmäinen
ja wijmeinen/ Davidin
juuresta ja sugusta / M
kircas cointahti / Soitto
ylhalda. Ah! nijn paista
myös jocaAamu minun

' sydamesani/ ettasulawal'
keusminusaM/ttMml^
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Perfanwin Siunaus.

nä enämmin ja mämmin
caswaifin sinun armosas
jatunnosas:mcoscasin6
kerran sinun tulemiscsas
ilmannut/ minä silloin
mahdaistn iloinen olla
ja en tulla häpiaän sinun
edesas. Anna minun
cohta mennä sisälle fijhen
taiwallistn Jerusalemiin/
josaei yö sillenole/ josa ei
lvalkeutta eikä auringon
paistetta tarwita; waan
HERm Jumala ihe on
tvalistawa nijtä uloswali»
tu ita/ jaheitä Vallitzewa/
ijancaickisest nijn nancaic'
kiseen Amen.

Nriwacainen
Neuwo.

N.Ttä nytracas Sielu/y3'IV E 4 on
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Perlantain Siunous.
on culunmza päiwä tullut/
nijn älä myös puneydesä
waella/ waella ntznculn päl-
wällä / Tunnon uscon / ia
rackauden walkeudes. Mcr.
kltze nämät Apostolin sanat:
Joca sano ltzens walkeudeia
elewan / ja wiha weljäus/
hänonwielsplmeydesä ia el
tledä cuhunga hän mene;
sillä pimeys on sowaislUlt
hm en silmäns. loca sano
lhens cläwän Christuxcs/
hänenpitä waeldamnn ntzn«
culn hän waelsi. Opi ta-
mä/ racasSlelu/tänäpän/
za täytä finuas tämän jäiken
wmäst; sinun edes ottnmi'sesas wnella HCrran edes >a
ele waca. Pzdä Jumala
sinun silmäls edes ja sinun
Sydämesäs/ cmkena sinun
elinmcanas; ja cawahda/
ettes johongun syndtzn suo.
fluls/ ja tekls Jumalan kä-
ssyä wastan. Mutta ktjtä
Ma lumMa / ja rucoM

että
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Pe?janka'n Silmaus.' »05
ttU hän sinua hlilNhts; m
eitä sinä cnklsa sinun edes-
ottttnMas HU ea

Ujco wGst le/et»
tcl coco Muzlmusil ole pa«
reinbata cllttl lunnUnn pe>
co / ia el sulolttlnbata culn
olta waari hänen kässyt»
slans Jumalan pclc-) käy»
pl ylchc cniken.' za se joca
HErr«,sa kijnltt nppu/ ke>
nenga taitun hän werrattal'
Sclltöhdeupzdältzes sen cor«
kemilnan tygö/ hänwariele
sinun nhncum silmäterän/za ntzneum Slnettl Sormu-
rcn. Ktjtä HErra caikesta
sinun wotmastas/la älä lac-
ka. Ilmoita ja corgota hä-nen uscolllsuttnns jahowyt'
täns/ ntzn corklattcmnswolt
alna ja Hancalckisest.
Wahwa mcomus.
/K3 olcon caucana miau»

ettamlnä/ Mga
E f ptt«i



,os Perjantain Siunaus.
!, pitci oleman walkeuoen lap-

I sen waellmsin synnin pllney-
dejä: minunpidäls tosin sen

Helwetin pl»
meydesä maramnu. Minä
tahdon tundenuseen/ uscon/
ractauden/ ja lumalisudcn
lvalkeudes waelda / ia cai»
ken wlreyden cansa wihata
ja walttää nijtä kclwotto.
mia pimeyden töitä. Minä
tahdon Hengen cantta cno-
letta llhan työt/ ja aina Hen<
gellistä ajatella: Slllä jolla
n Christuren Henge ole / el
hän ole hänen omans Mi«
nä tahdon anda caicki mi»
mm lasenent wanhurscau»
delle palwelurexi ia a ecri/
että he pyhäxl tulisit / ia
minä lmnun JumalallenilEiures CHrlstuxes elää
mahdmsin.

, PW



Perjantain Siunaus. ,07

Perjantain
Puollpäiwä^Siunaus.

Pyha-Kijtos.
UMljtetty olcon
MD Jumalan ni-

ml ijancaicki-
sest nijn ijancaicki-
seen; silla hänen on
seka wijsaus että
wäkewys, hän
muutta ajat jahet-
ket, hän on tehnyt
auringon edesseiso-
manpäiwää,Luun
jaTähdet edesseiso-
man yötä: silla hä-

E 6 «m



Pc-M?a'N S'UNOUs.
' nen hywydens pyh
jjancaickistst.

Harras Rucous.
Sielun iloitze

SydämeNisest / o
Jumala/ nijn usein cuin
minä ajattelen sinua / ja
ylistän sinua. Anna sen-
tähden minun Jumalan/
laman ilon ijancaickisen
olla. En minä muuta
smulda ano/ paitzi tätä
yhtä / ctta minä sinua
iloisella suusa ja Sydä-
niellä kijtta mahtaisin.
Se ihanaAuringon walo
«loshawäist minua nijn
Mincuin minä sen päälle

/ Aamulla Puoli-
päiwänä/ <g Ehtona,-

Erin<
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Pm'a»?am Siunaus.

Erinomattain cosca sckirc-
kana puolipäilväna hä-
nen suloisen paistens/wa-
lons / ja lambymans
cansa/ sinun cnnniallista
ylistystäs ilmoitta. Ah
että minä järjellä ja ym-
marryrella lahjoitettu
luondocappale / nyt ja
aina samalla muoto teki-
sin/ janijnlawialdacuin
auringon sateet ulottuwat/
finun ktjtostas uloslewi-
täistn. HErra lESU
anna ja laina mitä sinun
JM cunniari ja sinun
cunnias ylistyM tulla
taita. Amcn/ Amen.

Nnwacainen
Neuwo.

NAcas SAu/ ei ole sijs
E? pa?
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,'0 Perjantain Siunaus
pärembata ja calllmbäta
tasa surklasa / cuin
iloita HCnasa hänen !)u-
-malasaus/ jahcknn kljtoxei
sans lhiäns aina huwiteUa.
Anna st kiitoswirsi / jong.i
cansin ne colme miestä sijua
TuliM HErra yli-
stit/ jocapälwä olla sinun
Suulas. Se kelpa HCN-
raUe; la sinä olet yn auluas
Ihminen.

Wchwa aicomus.
ntzn! HErran klj-

VV tos pita aina minun
suusani oleman. Mtnätah.
dou caickcin Prophctain ja
Martyrein kijtoren rhdM/
za sen HErraUe jocapälwasc-
xi uhrixi cdesmnda. Ey'
dän ja Suu/ Slelu jaHen>
gi/ jacmcklcuinminusa clä
ja lijcku/ pitä oleman sula
HErran ktjtos / Cunnia/ ja
Vllstys. Jumala auttacon

mi:



Perjantain Siunaus.
minua sitä tavtttwM; mi.
mm lEsurem auttacon mi»
uua sitä pälittamän/

Racas Lhristilli-
nen Sielu.

Mlmm ICsures on Per-
)amain hänen ptjnans

musia Pl)hlttlNN)t/ on nmr<
kinan aicana ristlnnaultttu/
>a sen paälla sanomattcmasn
luuresa tuscala, sinun cdestasj
tippunut / aina kellon col«
mm asti jalkcn puolen pa>
wän / jona lmn Hengeus
ylönannot. Tutkistele >atä
mtuwaiselln sydlimella' lue
Pyhäsil Psaltaris ne merkil«
luet Chnstuxen ptjnan Psal<
mit. Wcisa myös jocu wirsi
sinun wirsi kirjnstas Chnstu,
xenPtznasta/pnue siihen ty»
gö mmta Chrtstuxen pijnau
tutklstelemuxia ja rucouxia
sinun Wirsi. mRucous Kir«
lchas; Huoca siM siwus:

SK
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l»r Twrsiain Siunaus.
Slnun karsimlscs/ kllwoitu-
xes / ja wcrcs wusdatnxcn
tähden / sinun Nislls / ja
cuolcmas tähden/ aun, mcl-
ta laupias HErralEsu.

Perjantain
Ehto Siunaus.
Pyhä Kijtos.

WMakatHEr-taiwasta;
Kijttakat händä
corteudes; kijtta-
kat handNmcki hö
nm Sotawäkens;
Kijttakat handä
auringo ja Luu;
Kijttakat hän da

caickl



Perjantain Siunaus. «>;

MikirckättaWt:
Man Luningat,
ja cmcki cansat,
Päämiehet ja mie-
ti Duomarit maan
päällä, nuorucaijet,
jaNeitzet, wanbat
nuorten cantza,kljt-
tälän NErran ni-
me; silla hänen ai-
noan Nimens on
lorotettu, jahänen
suuri cunnians y-
lihe Maan ja Tai-wan. Halleluja.

Sar-



«4 Perjantain Siunaus.

Harras Rucous.
on minun Sy»
Jumala/ wal»

mis on minun Sydämeni/
sinulle weisaman ja sinua
Mämän. Sinä olet
nun tänäpaiwanä andannt
nähdä sinun hywydes cla<
lvitten maalla; sinä olet
siunannut minun sisälle fa
uloskäymisenl. Sinä olet
warjellutminun falcani com«
bastuxijta; Stnun sijpeis
warjon alla on minulla tur,
wa ollut/ siihen astt cuinst
paha on ohthe mennyt. Cm»,
gasta plta minun nyt maxa<
man sinulle caiken sen uscol»
Nsuden/ culn sinä minulle
osottanut olet 5 HERra/
culnga suuri on sinun hywy-

desk



Perjantaina Siunaus.
des5 sinun hywydes on pa«
rembi cuiu elämä. Se olis
minun sydämeni ilo ja rie-
mu/ että minä sinua aina
iloisella suulla kyttäisin. Co-
sta minä lewätä panen/
minä ajattelen sinua; cosca
minä herän ntjn nuuä puhun
sinusta; sillä sinä oltt minun
auttajani. Lähetä HErra
sinun hywydes ja uscollAt»
des/ että he wielä edespäin
ja myös tänä yönä mmua
warjelifit. Minun sieluni
pitä itzens sinun tygös; si»
nun olkia kätes ylöspltämt-
nua.- en millä pelkä monda
'ataa tuhatta / Ma asetta»
i)at lhens minun ylnbärlUe'
li. Sitä minä mieleni
datan/ cuinga callts Cap.
«ale se on/ olla kärfiwäisnH
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Venanain siunaus.
ja apua tolwoaj
Se pitä oma minun ilonl
oleman että minäpldänthe.
nl sinuun/ mmun Jumalan/
minä panen minun toiwoni
sinun pacilles / ja sinun tc«
cojas mainltzen.

HENra lEsu Chrlste,
sinä uscolllncn Lunastaja mi-
nä pysyn alatt siuusa; sinulla
on elämän lanat. Waicka
wiclä minunruunnn ja Yle»
lun waipuis/ ntztt cuttengln
en minä tahdo sinusta luo-
pua: sinä olet ja pysyt ml<
nun Sydämeni uscallus ja
minun osan. loco minä elän
eli cuolen/ nijns olet minun.
AH.'annaHCrralEluetl«l
minä sinua Sydämestäni
racasta ja finun tclstys piti
mahdalsin. Sinä sanot!

M
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Perjantain Siunaus.
M minua racasta/ hän ra»
castetan minun Isäldäni;
jäminä racastan händä/ ja
tahdon ilmoitta itzeni hänel.
le. NytHCrra/minäraca.
stan sinua / sinä tiedät että
minä racastan sinua. Ah»
minä olen heicko/ lvahwista
minun usconl; lisä minun
rackaudem; anna että minä
sinua ntzn racastan cuin sinä
minua racastanut olet. Olä
anna minun walwalsen or«
wona olla ; waan tule mi»
nun tygöni. sahetä lohdut-
taja se Pyhä Hengi minun
tyköni/että hän yancaM.
seji minun tykönäni pysyis.

Axiwacainen
Neuwo.

Dtlcas Sielu/ linuuaicas!
- setss
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««» Perjantain Siunaus,
jeiso Jumalan kädesä; caicki
sinun päilväsowatHErran
edcsä/ yhteen kirjaan klrioi.
teent. Ne wähenewät allw
wähittäin; sinä tulet joca«
päiwä likemmä hautaa.' Et
sinä tiedä jss sinulla wlelä
yxi ainoa yö ja hetki jältllH
on. Ajattele nyt/ että sinun
elämälläs on mitta/ jasinun
täyty ntjncuin matcmnieben
erjä ä täächä. Sillä wälll«
lä/catzo ettäs sen Mllä ole-
wan wähänajan hywln käy.
tät/ ja catcki ajan rahdut
Jumalan ttmniaxiia ktjtoxe«
xl/ nijn myös sinun lähin!»maiscshyödytynri lamene«
stMfi / menettä taldaisit.
iillä anna unen coco yön si»
nua wottta/ waan kähtä
yxi osa herättyäs Jumalan
tunniarl. Seura täsä sen
pyhän Davidin esimerckiä/
joca »ano: Pöllä weifan ml»
näHErralleja rncollenml<
vun elämäni Jumalala/



Pttlatttaln Siunaus. «>

cosca minä berän ntzn minä
pllhun hänestä; Puoliyöstä
nousen minä händä ktzttä»
män jaajattelen uöllä hänen
nimeäns: Seitzemästi pät-
wäs kiitän minä HErraa/
hänen wanhmscaudens ol-
keutten tähden. Ntzn tee nyt/
racas Sielu/ samalla muo-
to/ ja catzo ettäs kymmenen
kertaijelti taltalstt sen ihelles
Mens woilta / cuins en»
disnä alcana / erinonmttam
sinun turhasa nuorudelas/
lalmlN lyönyt olet. Ajattele
että aica on lvhot la
culn tämä olis st wtlmttsen
hetki. Eentähden kW HEr<raa ntzncammn cmns täällä
olet; ,a älä lackahlWmästähänen hywyttävs/ nijucM.wan cuin yflelslyä Hengismusa on.

Wahwa awmus.
WiIW onlhmtMl elä-



»»o Perjantain Siunaus.
män alca l^hy; ngn en ttc»
hä minä Myös zosminä huo.
misen asti elä taidan - sen.tähden pitä minun hywin
käyttämän se callis ja lyhy
aica. Mlkästä sijs on pa-
rembl / cutn leurata sinun
neuwoas/ palwella luma«
lata / za minun lähimmäii
stäni/ cosca minulla wielä ni<
ca on/ elall/ ja terwenä olen.
Mnentahdominä yhtäkän
hetkeä anoa ohitze mennä/
llmait minun lumalanj
pyhää palwelusta / nljy
myös ahkeroita siitä cuinga
minä minun lählmmälstäni
Sielun ja Nuumin puoletta
holhota mahtaisin.

Lauwantain
Aamu-Siunaus-
MbaKiitos.

Mlunaus js



Tiunaus.

wijsaus, kiitos ja
cunnia / watewys
ja woima, olcon
meidän Jumalal-
leni ijancaickisest
mjn ijancaitltsem,
Amen.
Harras Rucous.
MUH catzo/ sinä laupias

Armahtaja mlnä o-
lm Mens ruwennut puhu-
man sinun cansias/ehkä mi.
nä tomu jatuhca olen. Mi»
nä cannan olkeutta myödeu
sinun etees Mlnun welwollt<smwos uhrini/ ettäs tä.
män nyt alcawan patwän
tllW/ olet jällensandanut

F sinun
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räuwantain Siunaus

sinun armos auringon Ml'
nun ylitzem cottta. O iofc<!
sinun rackaudes loistais lö
pihe minun sydämeni. Py
hltä minun caikls että mmm
Hengen/ Sielun/ ja m-
Min/ tänäpän ja aina/ mei>
dänHCrranlEsurenChri
siuxen lulemises nuhtettoma
xi löyltllisin. HCrra D
olet uscollinen/ jvca mmm
tmdenut olet ja pphytteli
cnhunnt: sinä olet sen myös
täyttämä / jaminun Shdö
wcn sinun rackautees wch
tvistawa / että mmasiml!
kästyisäs alati waellaisin.

HErra ICsu/ sinä D
olet wanhurscauden aurin
go jaJumalan cunnian kttl
taus- Sinä olet niwan S»
dämmeMft armahtanll

!2l



tauwantain Siunaus.
minun päälleni / cojca mi.
nn istuin pimeydes ja Cuol«
lon warjos/ ja laupiasti cu-
tzunut minua sinun Ewange-
liumls armo.walkeuden ty,
gö. Ah! anna että minä
at» a waellan nijnculn Evan»
gellumille sowchason/ ttzeni
Hengesä uudistan/ poispa»
nen sen ivanhan / ia päälle«
ni puen sen uuden, Ihmisen/
loca sinun tundcmisces udi«
stetan ia cuwaas / joca sen
luonut olet / ja ntzn sinuaseuran että minulla sinun
mleles olis. Pol,e Satan
minunjalcaim alle/ ja pidä
minua wahwana loppuu a.
sti. nhn lmnä tahdon sinun
nimelleswelsata/ettälenyn
suloinen on; ja sinun hymyt»
tasylWjacunnloltta/ai.

3 » na
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sauwantain Siunaus.
na ja ijancaittisest. Amen/
Nmen.

Urilvacainen
Neuwo.

! NacasSlelu/ coettrle
mikä Jumalan hywa/

otollinen/ ja täydellinen tcch»
olis; noudata aina parha

<la lahjoja; caftva caiklscap-
palnsa / sinun pääläs <lhrt>
stuxes lEsuxes / ja ole tay,
lctty calctlnaisella Jumalantäydelllsydellä. Mä sowita
sinuas tämän Mmlman
muodon jällen; waan muu»
ta lhes sinun mielesuudlftu»
fcll cautta. Ole aina pala-
wa Hengesä tärsiwä mur«
Vesa / llomen tolwoft Älä
pyydä corketta/ waan pidä
itzes alemmaisten caldatsna:
älä ltzes ylön wtWna pldä;
Älä luule ihes lotakln ole«
wan/ loca el cuttengtlnnn'

täp
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tauwantain Siunalls.
tan ole Cauna ractaudesa
toisengin cuorma/ jacoettele
oma tecoas; ojenna läHlm-
mätstäs jos hän osa johon»
gun wicaan tulla siweyden
Hengellä/ ja catzo lhes et.
tes myös kiusatcils. Pyri
mna sm perän cuin rauha-
ri ja kestenäm parannureri
tulls. Älä mielisty itzees/waan laita ihes nljn ettäs
kelpaisit sinun lähimmälsel'
les hänelle parannureri ja
ylösrakendamisexi. Älä c<cho
oma paraftas/ waan toisen
parasta / ja anna caicki si.
nun toilnituxes tapahtua
wckaudesa. , har»
Mtele itzes/ racas Sielu/
tzancaicklsen elämän toiwoja
pitämän aina yhtä wtlpiste-
lemätöindä oma tnndsa/ se-
ka Jumalan että Ihmisten
edes; njjn sinä teet cuin oi.
kia Christltty/ ja taidat joca-
Pälwä ja hetki ilolla cuolla.

F 3 Wah-
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Lauwantain Siunaus.

WOwa mcomus.
/MMitänden cumarrau

polweni meidän
HErran lEsuren Chrlsiu-
xenlsän puolen/ ioca caic-
kcin olkia Isa on cuin taiwa»
has jamaasa lapsin cntzutaw
että hän annais minulle woi'
man hänen cunnians rickau'
dcn jälken / että minä hä"
nen hengens cautta wäke'
wan tulisin / sisällises Ih«nnses / että ntzn Christususcon cautta asuls mtnun

/ ractauden
cautta juurtunut ja peru»
stettu; että minä waellalsin
otollisest kelwatenHErralle/
hedelmöthlsin caikila hywi<
sä töisä/ ja wahwistuisin cat»
kellä woimalla hänen cun<
nians wäkewyden jälken/cai-
kes kärsinnles ja ptttämieli<
sydes ilon can^a.

LW



LMlwantain Siunaus.

Lauwantain
Puolipmwä Siunaus.

PyhäKijtos.
Wljtettv ole sinä
MZHERra mei-
danZsailnlumalchm ole tijtetty ja y-
li st et tv ijancaicli-
sest. Kijtetty olcon
sinun Pyhä ja cun-
niallinen nimes, ja
olcontiittttyjacor-
gotettu ijancaicki-
stst. Amen, M

3 4 HM



Lauwantaiu Siunaus.

Harras Rucous.
LIMERra minun luma-
MM lan/ sinun armos

cautta on puoli myös
tästä pätwästä hywin Mtze
culunut; Sinulle olcon si-
nun lactamattoman hywy>
des edestä hancaickisest yli>
Kvs ja kijtos. Smä tahdoi»
sit minun myös ne jälllläsei-
sowat hetket tämän wtzcon
lvymeisestä päiwästä / Chri.
stillisest ia lumaltsest anoa
täyttä. Minä rncoilen si-
nua s TatwaUlnenljä/ alä
oca minua pois mtnun ke»
ssi tzäsäni/cucasta taita hau-
dasa ilmoitta sinun hylvyt»
täs/ taitango sitten sinunihmeitäspiMeydesä tuta/eli
sinun wanhurscauttas unho»
duren lnaasa 5 älä hyl/ä mi<

' nua mtnun tvanhudesam/la
älä heitä minua pois heicoxi
tulduant/ sillä sinä olet mi-

nun
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Laltwantain Siunaus. ,2,'
liun turmani HCrra/ HEr«
ra / minun toiwoni hamast
nlinun nuorudestanl. Si.
nä olet wetänyt mlnun u-
los minun llttlnl cohdusta/
Smuun olen minä luot-
tanut älttnt cohdustn.
Sentahden kW n mmä si«
uua sinun uscolllsudes edest V
ja tahdon ylistä stnun sinun
hywydes edestä ljancalctisest.
MiN'.m Huulen jn mlnun
Sielun/ Mgas lunasttt/pttä ylistämän sinun lau-
piuttas / ja llmoittaman si-
nun suurta wolmas aina ja
ljancmcklsest. HErralEsusano sinä tähän yxi
linen Amen. Cuule armol«
listst/ nijn caickt hywin käy.
Pl/ Amen.

Milvacainen
Neuwo.

?Il>Acas Sielu/minun pi.



»,o Lauwantain Siunaus.
tstodelllsmWuttaman si.
nulle ettäs pysywmsest pldät
HesHErrantogö/ jawael-
lat hänen teilläns. Ajatttle
aina ntzden monein la suur-
ten hywäin tecom päälle/
cuin se armoa täynnäns lu<
mala coco elincautenas/ yh-
destä pälwästä toijeen/ohdt'
stä wijcosta toiseen/ yhdestä

! <suucaudesla jawuodesta toi'
seen / nijn runsasti ja ylöl>
paldisesti sinulle ojottanut
vn. Plistä lncknmat hänen
lnupiuttans ja uscollisuttans.
Ktztä HErraa / caickem bä«
nenwoimalltsten tecotns täh»
Ven; jakijtä händä ylönpal-
H>lsen suurudens jähden. Se
joca kiitosta uhra minulle/
hän ylistä minua / sano
-HErra/ ja se on tie/ että
minä osotan hänelle luma»
lan autuden.

WaP



Lauwantäin «iunaus.

Wahwa aicomus.
MZlnä tahdon aina lheni

pita minun Jumalani
tygö/ ja Mä HErran ni-
meä / että se nijn suloinen lalohdullinen on. Minä wan-
non ja tahdon Jumalan ar,
mon cautta pitää / että mi»
nä minun Jumalani kästyln
jälkenelää tahdon/Jumala
tehkön hänen palwcljans
can§a armons jäcken/ nijn-
cuin hän on tottunut nijlle
tekemän jotta hänen nimen s
racastawat. Minä ltuleW
warhain/ huudan ja janon:
auta minua HErca/minä pidälsin sinun kästys/!
ja wlrwota minua sinun ja»V
nallas/ Amen/,
jah!

3 6 Lau^
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saM<mkain Siunaus.

Lauwantain
Ehto Siunaus.
PM Kijtos.

te
HErran pA

rannime. Kijted
ty olcon HERran
nimi nyt ja ijam
caiclisest. Auriw
gon cottosta hänen
laffemistens astis A
conHENrannimi
kiitetty ja ylistetty.
Harras Rucous.

5> HErra tzn<i Taiwan
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Lauwanta/n Giunaus. ,;;

lulnala/ Mattman Luma/fa caickein cappaldein HEv.
ra/ cuuleminun nöyrä ru-
coureni ja sydämeni halu;
silla minä toiwon sinun lau<
pmtces. Minun sydämen
tloltze / O Jumala / ettäs

mielelläs autat. O culn»
ga HENra racasta eansoja.'
Sinä olet Oracaslsä tänä
edesculunenapmwänä jaco»
cowljckona/ aiwan suur«
tcn hywäm tecoin cautta
minun nijncuin ymbärins
lvarionnut. Mttty olcon
HErra suuresi/ joca hänen
Palwellallens hywä suopi.
Minunkielen pitä puhuman !
sinun wanburlcaudestäs/ar> ,
mostas/ uscoUlsudcstas / ia
Lqupiudestas / ja ylistämän
sinua iocapäiwä. HCNra
minun Jumalan uloslewltä
sinun hywydes Palweljasi!
ylitze / että mmun Sielun«
iloitzis ja sinun hywydettäs
ttemulhis. Minä odotan

F 7 HEr-



~4 Lauwantain Siunaus.
HErraa / jatotwon häneen. 1
Minä tahdon aina ilotta
HErrasa; Hän anda mi-
nulle/ mitä minun sydämen
hänen cunniaxens tolwotta.
Nyt HErra/ sinun edefäs on'
caickt minun anomiseni/ ja
mmun huocauxeni ei ole li»
nulda salatut. HEna mi-
nä odotan sinua; sinä minun
Jumalan cuulet minua.
HErra lEsu Christe minun
uscollinen edeswastajanl/ru»
coile sinä minun edestäni si«
nunTmwallljlalsäs/ ettei
minun uscont pnuttuis/
waan aina caswais ja wah<
wtftlls; että minä ntznculn
M Hengellinen tönbä/sinua
seuraisin / ja hywälla omal«
latunnolla wtzmeisen lop.
punasit Jumalan edes wael.

! laisin. HErra lEsu ylös<
> walaile minun ymmärryre.

nt enämmin ja mämmin/
ylöslmytä minun taitoni/
Sydämeni/ ja tahtom rae»

kau«



Lauwantain Siunaus.
kaudella sinun tygös,' pueta
Mtnua wolmalla ja wäkewy-
dellä corkcudest / että minä
elämän tiellä ilolla juonsin/
ja sitteynnä caickein pyhäin
uloswalittuin ja lumalall
rac.isten cansia/ sijhen ijan-
caicktseen aututeen siuun
cauttasHErralEsu/sisälle
käydä mahdaljin.' Ameu/
Amen.

Nrilvacainen
Ncuwo.

A>AcasSiclu! päiwä on
k/V nyt culunut / ja ynnä
Ehto/ ja tämän wtjcon lop-
pu tullut; ntzn tmklstelcam
sijs ja etzikäm meidän me«
nom/ että me palajaisimme
HErran tygö. Kysy nyt
lheldäs O racas Sielu / ja
tutki sinun omatundos/losi
la cuinga monda pänvä ja
hetke/ tänä wtzckona ilman
hyödytyxttä / huckan owat

pois»
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Lauwantain Siunaus.
polszuosnet i' joina sinä cm»
tengln olisit tainnut/ ja pi»
tänyt lumalatas palwclla.
Olctcos sinä sinun howä Iu»
malatas ja hänen Poicans
ICsustaChristusta yllhe calc»
kein/ tmwasil ja maasa caike»
sta sydämestä/ cackestaSle»
lusta/ laikesta mielestä ja
caikefta wolmasta racasta-
nut/ cmmiolttanut/ja pel-
jännyt; häneen ulcaldamtt/
jahäneen coconans turwan.
nut s eli olttcos sinun risti«
säs ja wastsinkäymiscsäs nu.
nssuthändä wastan; ja pu.
hunut hänen caickitvaidial-
sattans/ wtzsautta»s/wan«
hurscauttans/ ja hywyttäns
wastan/ la ojennellut handä
hänen salatulla Duonnoi'sans s Eli oletcos fitä cal,
tallista ja Pyhää HENran
nimeä kirourella / wanno-
misella/ walhella/ jawöäs
rälla malalla pilcannut/ ja
wrhisa asioisa wäariu käyt.

tänyt/

>,ö



Lauwantain jViunaus.
tänyt/ ia turhan lausunutr
Eli oletcos sinä sinun joca.
pälwäisen rucouxes ja lu-
malisuden harioituret lal-
min loönyt 5 cli HENran
Sabbathl päiwän nckonut/
ja silloin joptmattomia
Mailman ascareita etees ot-
tanut / ja usiafti sen cansta
julklsen Jumalan palwclu
xen laimin lyönyt / ja hnl.
j>lnnyts Oletcos myös sen
köyhän jasuurest ahdistetun/
Christicunnan edestä sydä«
melllsest Jumalala aunhuu»
tanut? Eli oletcos laimin
lyönyt cunnloitta ia cuulla
Mä jotta sinun vlltzes asete-
tut owatl Eli oletcos sinun
lahimmälstäs/ wihan/ wai»
non/ ja catkeruden cautta/
cunnian pyynnön/ eli ra»
han ahneuden cautta/ wal»
hm/ panetuxeu/ parjamlsen
cautta/ hänen cunnians fa
hywännimens puolesta/ hä>nen smasudms/ tawarans

eli
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«;8 Lauwantain Siunaus.
eli Hcngens puolesta wahin-
goittanut s Eli oletcos Au-
ringonandnnntlassea sinun
wthas yllhe s Cli oletcos
kieltänyt ntjlda Isowaistlda
sinun wpas/ )a andannt jen
murhellijen ja hatätUrsiwm-
sen mennä tyköas pois/ il»
man neuwota/ lobdutureta/
ja awuta Oletcos sinun
Ziuumis / joca P, Hengen
Templi ja asmnasia on/ ll«
han himon/ rietasttn ja bau-
relllsteu ajatusten / puhein
ja tölden cautta/ saastutta»
nut? Ell oletcos sinun lä«
himmäises caickinaisilla hä-
plnllisillä / sopimattomilla
sanoilla/ hulluilla puheilla/
ja jaarituxilla pahendanut?
Owatcas myös caicki sinun
sanasollet tuloiset/ hyödylli-
set/ ja ylösrakendawaisetl

! Eli oletcos wäarinkäyttänyt
i Jumalan lahjat/yllhefinm
, tarpes/ Oletcos mvös sinul<
, le uscotun lytrcasjawelwol.

llsu>



Lauwantain Giunaus.
llsudcs, Jumalan tahdon
Mcn/ ustolllscst ja cacken
wireyden cansia edessciso»
uut s Oletcos myös sinun
huones hnwin tollwttalntt/
ja sinun omaisias/ hywalla
csimerklNa / heille jalken seu-
rawailcn/ edellä käynyt? O-
letcös ccnckl sinun edesotta-
uuses ja tnös Jumalan cun«
luaxl toimittanut? Ongosta.
caicki / mitäs puhunut ja
tchnyt olet / rackaudeja ta-!
pahtunut sPhdesa^m^sa:,
Oletcos coco edesclllunena!
wtjckona nAI elänyt/m sillä
tawalla itzes käyttänyt/ntjn»
culn yhden oikian Jumalan
lapsen ia yhden oikwn Chri. i
stuxen Opetuslapsen/ ja seu»
rajan tulee? Nyt näitä catt-
km ajattele/ racas Sielu/ ja
tutkistele sinun lydämes poh»
jasa! Nyn sinä olet/ Juma-
la paratcon.' huomattzewa/
ettäs nijn siinä/cumtäsäkin/
olet feilattanut/ja ettäsplan

phdM^
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Lauwantain S iunaus.
yhdelä / pian lolitla olet
erhetynyt/ loucannnt lhes /

jaerynyt/ ettei mones
yhtän oikla wacuutta/ har-
jutta/wirenttä/ jaktjwaut.
ta sinun tytönas ole ollut,'
Nyn ylennä nyt O racas
Sielu / sinun Sndämcs ia
kätes Tatwasen pain luma.
lau syaö / rucoile za sano:
Ah HErrn.' minä tiedän ja
tunnustan/ettäs cmctlwoit/
I'a cl yrikän ajatus ole sinulda
salattu; minä olen syndiä
tehnyt s jasinun sanalles ja
tahdolles cowacorwainen ol-
lut: Sentähden pldän mi»
uä iheni wlallisna ja cMm
jatomus tuhwa. Caho un
nä olen halpn, mitä mlnuli
sinua wastan? minä lasten
kätenl suunl päälle / niinä
olen (Jumala paratcon) sitä
tehnyt cuin paha on/täMi-
hin en minä enä sitä tehdä
tahdo. Minä tiedän/ ml«
«un Jumalan/ että sinä

coet.
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Lauwantain Siunaus.
cocltcitt sydämen/ ia ynwa»
tlilsus on sinulle otollinen.
Anna minulle yxi olkm Sy-
dän/että minä pldälsin sinun
kästys/todistures/ jaockcudes
että minä ilolsella in yn
wac<ilstlla Sydämellä teki-
sm nuti!s mlnuUe kässenyt
elet.

Ntjn pyndänyt/ racas
Sielu/ tästä lähin ollawia-
toin ia pidä ihes oikein; sillä
smcaldatstt wtjmein mene-
stNvät. Wäldä pahaa ,'a
tee hywää/ia pysliMncatc-
ktleft.- odota HENraa/ ja
kätke hänen tlens; ntzn hänsinun corgotta za waricle si-
nlln Hancaickllest. Sitä suo-
ton sinulle humala hänen
laupmdcstans / lEluren
Chrlstuxen tähden. Amen.
Amen.
Sm Lhristillisen Sie-

lun wahwa aicomus.
M>ltasta ptdäiS minun

pttrem-
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Lauwantam Siunaus.
pcimnin tolwottoman/ cuin
että minä coco tämän wtz.con pyhydejä jawanhurscan»
desa / minun Jumalalleni
cunnian ja minun lähim-
mäiselleni hyödylyrexi jahy.
wäxi olisin kuluttanut, ja
etten minä ensingän il)ll<nn
ajatuxcllacan minun luma»
latani wastan olisnckonut/
ta mina löydän / co sca mi»
nä coettelen omatundoani/
ettei se oli tapahtunut; wacm
jocapaicas synntt/ ricoret ja
puutoxet owat edelle ennät-
tanet. Sentähden aunhiw
dan minä Jumalan lau»
piutta / että hän «ninulle
hänen Poican< mmun luna»
siajani ja autuarl tekiäni
lEsuren Ehristuren tähden
armolllsest tohdols anderi
anda caicki mitä minä aja»
tlmlla/ puheilla/ ia töillä/
händä wastan tehnyt olen.

> ' Is
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sauwcknsss'N Siunaus.
Ia lama mmulle armon
Hengi/ joca minun Sydä.
meni aina hallchis / ja
teen hywyteen johdatais ja
wlncutais. Minä olen nyt
todella etent ottanut ja wah«
wast etent pannut, tastalä-
hm HErran teillä ja hänen
Wylsans pl?sl)wätsest wael-
da / ja nijnculn yhden Chtt«
stin uscowalscn sopi / caicki
minun tekemiseni ja jättämi»
stni/ mmun ajatuxenl/ pu-
dem/ ia teconi yhden totisen
Chnstlllisyden ojenus nus«
ran ialken käytta.

Nyt j>'ca hywän tah.don on andunutF hau an-
ducon vh de n autuallchntäyttännM IC'urcn Cbn<sturen rackauden tähden.' A«
Amen.» Amen!

Kiitctly otcon HENran
nimi/ ja ylistetty nyt
Ijancaicklsest! Amen.,

locas
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Lauwanfain Siunaus.

locapäiwaiset Yetli
Huocauxet-

/.

s"> Sinä ulcollmen Iu-
Ohurscasl-umala O Laupias Jumala.

O sinä yxl ainoa
kinen Jumala.'Ole meille ar>
molllnen/ säästä mettä/ ja
anna meille caicki meidän
Syndim anderl sinun rac
kan Poicas ICsuxen Ehti-
stuxen tähden/ Nmen.

/,.

HErralEsuChnste sinä
hywästt siunattu Jumalan
Poica/ Rulolle sinun Tal-
wMsta Mäs minun ede-
siäm; ntzncuin sinä rucoillt
Petarln edestä/ ettei mlNlin
usconi puuttuis/ waan cas
wals jaMnnyie: että mi-
nä Hengelä sinun seurata
mahdatsin f pttää uscon ja
hywän omantunnon loppun

asti/
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»MWMIIIN 52lMMUS.
asti / Sinun pynas ja cuo»
lemas tähden. Amen.

m.>
Pyhä Isä/Pyhitä meM

sinun totudesas; sinun sa««nas on totuus. Sinun py«
hslle nimelles olcon tzan»calckinen ktztos fa ylistys
caictem sinun Jumalistenhywäm tecot< edestä.

Wstys ja Mos/ olson
sinulle/ 0 racas
sinun uscollisubes / armos/
ia lauptudes edestä; että sts
nä mlnun walwaOtt <hml'sen synnistä / cuolimöW /

Perkeleldä/ MGtcketW lu-
nastanut s!WMyMDu<
relle la POWWMMI«WktztosM aW>ttys / nyt MWncailkMAnien.

Pcine tähänsturawalset huocaMtRacas M/MWMwG MM'
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<4-6 Lauwanfmn Siunaus.
simmtahtos nyn Masa cussl
Taiwaisa.

Ntjnculn se kelValsHEr-
talle/ ntzn se on tapahtunut.
<HENm mitäs tahwt että
minun plt<j tekemän ? lu<
mala / walMtS on mmml
Sydmncnl / minun SIM
meni on walmls/ sinulle
weisaman ja siuua ktzttä»
man.

"HENra minä olen sinun
Palweljas/ ia pa!ca«Pyms
poica/ tee minun canHam/
ntznculn sinulle kelpn.

Ah coscasta tulen minä
humalan caslwa näkemän,
pietty olcou HERran ni<

nyt M tznucalcklsest.
MttN,

lumalassWMtle cunnia!!!



<« (»47) »«»

Rucouxet erinonmisisa
Tiloisa.

Nucous Jumalan Pojan ty-
gö Syndein andex» saamisesta.

, lEsu Chrisie mi-
M° H nun ijancaickinen ylmäi-

ncnPappin/ wälimiehen
ja sowittajani / cuinga uscollisesti
olctsinä cadonnutta lammasta ctzi-
nyt/ catumuxen cutzu»
nut / ristin päällä pahain tecoin

i edestä rucoillut, sinun Isäs Sy-
damen sen cautta lepyttänyt / ja

. wielä manat bywä caickein syndi-
sien edestä. Catzo minä olen luo>»
nostani wihan lapsi/ taiki minun
SOämem' aiwotus ja ajatus on
aina paha: minä tiedän ettei mi»nusa mitään hywaasu/ tahto mi-
nulla kyllä on / waan täyttä h»-
wa'ä/ Men minä löydä; MHlitä hvwHä / jota minä mhdon/
<» minH tee; waan paha / jota
>n minä tahdo / teen minä. AhHLrra! en minä ymmällä/cuin-
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,48 Rucoux. erinom.Tiloisa.
ga usein minä cxpn; anna minulle
anderi salaiset ricoxeni. Minun
SondinikäpwHt pääni Ylitze/ nhn»
cuin rastas cuorma / owat ne mi»
nulle saneen rascaxi tullet. Mutta
sinä HErra lEsu olet ne minulda,
pois ottanut ja candanut. Mi-
nunLunäsiajani/ minun Wapch-
tajan/ minun tuken ja apuni/«»
mahda minun pMlcn/ sinun ty<
gös ainoaftans on minun paconi.
0 sinä sHtjettv Callio.' kitke mi,
nua Satanan julmudesia/ ja del-
wetin pelzätvxestä / sinun tvmsten
hawais racoihin ja luolaan. Pojes
käännä minusta armollisesti caicki
rangaisturet/ ttten minä julmudesa
euluttttais ja ylösnieldäiö. Ole
edeswastajani wijmeiseUH duomiol-
la / etten sais cuulla sitä hirmui'
sta äändä. Mengät pois minun
tvksni te wäärintekiät / en min«i
teitä ikänäns tundenut. Mutta
sinH HERra tunnet minun sydä-
meni/ että se surulla ja mmhelio
säje t" ja muserrettu on. SH
minä sinulle uhran/ sinunweck
lä priscotetuu/ et sinä sitä l)D

"ptä minusa sinun ivacainen lil»
puuxes/ jolles sanot/ lttei yM



Ruwux. erinom Tiloisa.
pidähuckuman/ cuin sinun paal»
les usco / mutta ijancaickisen elä>
män saaman. Ah HErra minäuscon / auta minun eMufcoani;
älä aima minun synneisani buc-
kua/ eikä rangaistus iiamaickisest
minun päälleni olla; sillä rangat-
sius oli sinun päalläs / sinä oletsen kärsinyt/ "että meillä rauha o-
lis/ ja sinun haawais cautta o»
lemma me paratut/ siihen minä
itzmi ustosa luetan / ja w,won ia
odotan Ujcoll loppua la ijancaicki,
sta autuutta/ Amm.

Nucous cmcklnailen onnet-
tomuden
sestil,

H«RmoUinen ja laupias Iu«HIV mala / racas Zsä / minä
kijtän sinua uöyrallä sydämellä/
ettäs olet andanut minun wiheli-äisen fyndisen sinun tundoos tulla,
olet lähettänyt sinun Poieas lE-suren Christuxen minulle lunasta,
jari/ olet andanut hänen kärsiä
minun edestäni ptznan ja cuole»
man/ että minä hänen cuolemanS
cautta yamaickisestelz mahdaifin.V z Mi-
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lfo Rucoux. erinom. Tiloist.
Minä kytän myös sinua/ armias
Isii / ettäs joca päiwä / ja wca
hetki olet osottanut minulle sinun
juuren annos/ minua nijn mone-
sia waarastll ja wahingosta Isälli-
festi warjcllut/ m'nullcnljnmon.
da syndiä anderi andanut / ja tä-
hän hetken asti sallinut sinun w
mos owcn minun edesäni awoi ol-
la/ waicka mini paljonpaha sinua
wastan tehnyt olenaiatuxilla/ pu>
heillä ja tälliä. Minä rucoilm
sinua/ racas)sä/ että sinä sen sa-
man sinun Poicas ZEsuxen Chn-
stuxen catkeran pisnan ja cuoleman
tähden olisit wielä edespäin mi-
nulle armollinen )a laupias/ ylös<
walaWt minua sinun armollas/
että minä sinun tunnosas joca pai-
wä lisännyisin ia caswaisin / ja mi-
nuy elämäni sinun kästyis jällen
laitta taivaisin. Asu minun tytt»
näni sinun Pyhällä Hengelläs/ et,
ten minä johongun Sielun
ran jawahingoon jouduis.
jele minua caikesta siinnistH japa,
hudcsta. Ala salli Satanalle
täkänwaldaa minun ylitzeni/waan
auta minua että minä taivaisin
jocapmwa' mhollisesii sotia spndi/



Rucoux. erinom Tiloisa. 15r

Satanaa ja Mmlmaa wästan/
taidaisin wciltä caickia syndiä ja
synnin tilaa/ etten minä sinua mi»
nun synneilläni wlhotta mahdais.
HErra Jumala/ ja minun elä-
mani HErca/ warjcle myös mi-
nun mummi caitinaisesta onnetta
»uudesta. Suojele minun caluni
ja cartanonmli palosta ja walkian
hädästä- Pojes poista caicki nä-
kywäistl ja näkymättömät wiha«
miehet; lailla minulle rauha ia
lcrweys; pelasta minua'a?illilestä
tuulemasta/ rastasta sydämen
hcsta ja surusta / ja caikelia paha-
sta Waan los cuitcngin sinunIsällinen japyhä tahtos Ntjnolis/
että minun täällä mailmasa pidäis
kärsimän / jomcuta suuremba wai-
waa/ ahdistusta ja surua, tuleman
wainotuxi ja wihatuxi mailman
lapsilda/ kärsimän pilca/ häwäi-
stystä ja ylöncatzttta; catzo / täsi
minä olen minun Jumalani; tee
minulle nijncuin sinulle kelpa; mi-
nä tahdo» tytywäijellä ja kijtolli»
silla sydämellä wastan otta sin ri-
siin maljan/ cuins minulle juo,
darmi andawa olet; waan laina
sinä «stlN M kärsilmM/ listi
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RucoM'«inom.D'loisa.
woima/ wabwista usco ja toiwo/
HIH myös salli suuremba tuscaa la
waiwaa minun päälleni tulla/
cuins nciet minuncandawoiwan/
waan tee kächwism päälle yxi siu-
nattu Jos §n<i
lvieläsengin/ armias Isa/ sinun
caicki tietawHispdesäs näkisit/ että
jocu hengellinen onnettomus la
»ascambi synnin langemus minun
wiheliäisen ctxsä seiso (jotatuittn»
sin lEsuxen cuoleman tähden estä
ja pojespoista) rucoilen minä
sinua nöyrästi / ttteS witengan
cohta andais sinun wanhursean ja
anqaran duomios minun! ylitzmi
käydä / waan annaisit minulle
«vielä armoa e<ttumureen / wieli
tila ja aiea ylssnoste» synnin une-
sta/ parata minun elämatäm / ja
totisesi» catumuxesa jällens sinun
tygöS tuila. Cuule minua minun
Jumalani/ lEjuxensbristureu/
minun Wapahtajani esirucouxen
ja ansion tähden. Amen.

Rncnlsßutsnaleana.
HErra Jumala Taiwalli-

W, sinä olet hurscas«m»
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Rucoux. crinom. Titossa. ,s;
caikisa töisäs : me olemme syndiä
tehnet / olemma jumalattomat ol>
let/ ja wäHrin tehnet ja tunnu-
siamme sydämen pohjatta / että
me sinun wanhurscan wibas / la
tämän rastan wiycin meidän catu.
mattomalla elämällim olemma
päällem saattanet / ja wielä an-
gsramman ansainnet; Mutta sinä
meidän lumalam olet armias/
pitkämielinen/ laupias ja suuresta
hywydestH / ioca ett n«idän syn-
deimme pcräst tee meille, etkä co»
sta meille pahain tecoim jällen.
Sinä eadut äkist sitä paha jotascanscs wastan puhut. Ah racas
Isä/ coscas wihastut/osotat sinä
armon ja hywyden nijlle/ jotca
sinua rucoilewat; sentähden / o
Jumala jaIsä/ sinun tyaäs no-
siamme, me sinun waiwmset Lap,
seS maan päällä meidän kätcm/
sinunedeläs/ IsH/ notkistamme
meidän sydämemmepolwet/ lama-
camme sinun edesäs mMn ru-
eouxellamme/ ti meidän omasa
wanhurscaudesamme/ mutta sinunsuuren laupiudes tähden. Ah
HErn cuule/ ah HErra ole ar-
Wlllnm/ ah HErra ota waari/

Vi ja



Rucoux. erinom. Tiloisa»
jatee se/ anna meille anden mei»
dän syndim / jakäännä pois sinun
julma wihas/ la tämä hirmuinen
ruton rangaistus. Warjcle meitä
sinun sijpeis warjon alla Satana»
nuolista / ja suojelemeitä sinun py.
hain Engelcis suojeluxclla / sinunarmos / ja sinun rackan Poicas
lEsuxen Christuxen meidän wäli-
miehen ansion tähden; Nijn me
tahdomme Pyhän Hengen woiman
eautta/ sinua caikcna meidän elin-
«amenam ylistä ja kijttä / joca si-
nun ia Pojan cansia totinen Caic-
kiwaldias Jumala, elä ja hallitze
ijaneaickiscst. Amen.

Rucous calljlla ajalla ja
nälzasZ.

armias luma-
la/ Taiwan ja Maan Luo-

ja/ sinä cuuldclet rucouret/ sen-
tähden tule csicki liha sinun tygös.
Ah HErra me olem tämän callin
«jan aiwan hywin anftinnet/W

olet uhwannut: että hedelmä-
lisen maan ei pidä mitä», caswa<
man/ nrjden spndtin tähden jotca
pjmi asutvat. Ah HErrq.' M
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Rmour. erinom. Tllolsa.
din pahat t«om meitä rowin raft
cauttawat; waan anna sinä m"il>e
synnit andexi. Cuuldele meitä
ihmelllsestH wanhurscaudesias/lu-
mala meidHuautudemme/ joca o>
let caikcin turwa maan päällä/ ja
caucana meresä. AHHZrraawa
sinun laupiat wäkewät kätcs / ja
rawitze eaicki cuin eläwät
las. stzistele maa ja lioita se /ia
tee se ylömickaxi / caswata hänen
jywäns/ jamalmista itze näin maa.
Caunista wuosi hywydelläs/ jaan«
na ajleleS tiuckua raswasta; iloita
caiki lijckuwaistt aamulla ja eh.
Ma; sillä sinä M suuri/ mitta,
matoin on sinun woimas/ jase on
Mtämätöin cuinga sinä hallitzet.
KinH taidat taiwan peittä pilwil»
m/ ja annat sateen maan päälle/
sins caswatat ruohot Wuorilla;
sinä annat eläinden heidän rawiw
dons /ja Carnein pojille jotca si.
nua rucoilewat- Sinäannat läh.
teet laxöisa cuohua / ectä eaicki e«
lämtt mctzäs joisit / ja että pchot
ianons sammutaisit. Sinä cas-
watat ruohon carjulle / ja iywäl
ihmisten tarpcri. HErra tuingasumc ja monet owtzj sinun fästa-1

G < las.
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viu:oux ermomTilmsa.
lcis/finä oletcaicki laitawasti säcit-
tänyt/ jamaa on tsynnäns sinun

Ah HEn a awo tai-
wan ockunat / ja wuodata sieldä
rumasti siunausta. Ah HERra
lEsu / sinä rawilzet colwcsa men>
da tuhatta miestä muutamilla lei-
willH/ ja annoit jäänet murut cor-
jata. Ulosjaa / laupias Isä / nyt/
ne jäänet murut näljäsiyneille/sillä
ti sinun käkes ole lyhetty Wat>w sia ja rawitze mcitH sinun elä-
wällci woimallas/ nijncuin toti,
sella taiwon leiwällä / silla ei ih<
niinen eIH ainoasians leiwästä/
mutta joccn's;cst sanasia cuin sinun
suustas lähte. Alä ota sinun siu-
naustas poiS leiwästä / mutta siu»
na meidän ruocamme/ ja rawitze
meidän ruumihim wähällä, niin»
tuin Elisa molli sala miestä cah-
dclla kymmenellä leiwällä.
duta jarawitze caicki isowaisel/ ja
elätä hätä tallilla ajalla/ sinä jo-
ta taiwan linnut ruokit/ ia et ke-
nenään anna nälkään euolla An-
na läikille köyhille tarsiwMsyyS/
la älä salli heidän sinun caickiwal»
diasta awustas epäillä; lisä heidän/
nijncuin Sareptan lestey jaubot.
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Rucoux erinom. Titolla.
Rawitzc myös meidän sielumme
sinun pyhaliä simallas / anna se
meille makiambi Ma cuin hunaja
ja mesi lcips / sithen asti cuin me
sinun rvaldacunnasas/ sinunpöy-
dällis/ sinun cantzaS syömme ja
juomme / se on/ catzomme sinun
Caswoas wanhurftaudesa/ jara
witan herättyämme/ sinun euwas
jälkm. Amen.

Wstös ja WosJumalalle/
catctetn hänen hywäm

töidens edestä.
te wanhurscat

HErrasa / wagat pitä hän-
da caunisti kijttamän. Ktzttätät
HErraa candeleiUH/ weisateat hci-
nelle uusi wilsi/ weisatcat jalosi
kielten lecky helisemisellz; M
HErran laupius »n suuri/ la ha-
nen rcckaudens mittamatoin. Au-
tuas on stCansa jonga HErla on
Jumala/ se Cansa, jonga Kin
itzellens on permnöri walinnut.
HErra/ sinun laupiudes ulotin
nijn lewiäldä euin Taiwas on/ ja
lmun tsludes nijn awaralda «uin
ilwet luoxewat. Sin<i olet cane

G 7 danut
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Rucoux. erinom. Tiloisa.
danut minua sinun hywydesas ja
rackaudesas/ nijncuin sinun sydä-
.mesäs; sinä ajatellet aina minun
päälleni / ja ett unhoda minua:
sinä pidät mmhen minusta/ cuu-
let minun rucouxcni / luet minun
kyyneleni/ näet minun ahdistuxeni/
tunnet minun sydämeni Sinä
olet luwannut minua cuulla/ aut<
ta jalohdutta; sinä olet ijancaicki,
sudest minuaraeastanut sinun mit»
tamattomallarackaudellas: tina
olet alldanut sinun P,icas lEsu-
fen minun edestäni cuolemaan/
että minä hänen cuolemans cauita
elä mahdaisin. Sinä olet Pyhän
Hengen cautta minun ylöswalais»
nut/pyhittänyt/lohduttanut, wah-
wistanut/ ja minua lumalon la-
sten oikeudesta / ja Hancaickiststa
elämAstä waacuttanut. Sinä o,
let minun warjcliut Satana/Mail-
luaa ja minun turmeldua lihaani
wastan/ olet minua ylöSpitänyt/
ruockinut ja ran?innut/ olet anda-
«uc minulle rauhan ja terwcydm/
tcmmanut minun jalkani coinba-
siuxest/ minun silmäni kyyneleistä/
m,nun sieluni cuolemasta. Sinö
»let caicki wamat minun paäldäni

pojes»!
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Nucoux. erinom. Tiloisa.
poiMorjunut / warjellut minun
Caluni jaCartcmoni tuli palosta
jawalkian hädästä/ ja caickinaise-
sta onncttomudesta. Lyhykäiscst
ftnoin: Caicki mitä minä olcn /

clan ja woin / se on sinun laupiu»
destas jaRackaudestas. Cuinga
taidan minä siis sinua tämän sinun j
hywydcs ja rackaudes cdesi p!däi> l,
scsti kqttä/ joca on suurembi cuin l
tmwas ja maa/ joca on ijaucaic-
tincn jd ci coscan lopu / joca on »
corkiambi cuin taiwas / lewiämbi f
luin maa/ sywemdi cuinsywyys/ >
pidemdi cuin itä <m lännestä Käy- fkäm sentähden Jumalan Altarin i
t>)Zö / sm Jumalan tygi / joca i!
meidän ilom ja riemum on- Kijt-.
täkäm meidän Jumalalamme ccm-
deleilla / meidän Luojaamme ja
Vapahtajamme. Minä ylistän
Jumalan hywytta; Jumalan mi-
nä toiwon/ ja en pelkä- mitäliba
minulle tekis? Minä krjtän HEr-raa cailesta sydämestäni hurscasien
neuwosjaSeuracunnas. Suuret
owat HErran tegot / joca nissiäona waarin/ hänelle on nystä su-'la riemu. Hän on säättänyt ih-
mettens muiston / armollinen ja

Km»
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Rueouret maa matcalla:
laupias on HErra. Hc>n anda
ruan pelkäwmsillens; hän muista
ltztons ijancaickistst. Mini tah.
don HErraa kijttci aina/ hänen
fijtorens on alati minun suusani.
Minnn Sieluni kersca HErrasa/että raadolliset sen cuufewat la
ilmtzewat. Ylistäkät HErraa mi-
nun canffani/ ja corgottacan yn>
«H hänen nimcäns. HErran ni-
mi olcon kijtetty nyt ja ijancaicki'
stst. Amen.

Nucouret maa matcalla.
Rucous Ratca aleais.
HERra sinä totiucll

VV Jumala/ pca tutklste.
let Sydämet jaolet ajatusten
Duomari / sinä tiedät että
tämä matca on minulle hyö»
dyllinen ja tarpellinen / ntju
siuna nyt minun ulosräyml.
stnl tälle Matcalle/ warjele
calcki minun cotia janet o'
mani caikefta pahasta; An-
na minunAsiani hywlntoi<
mitta / ja Mattani ilolla

päät-
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Rueoum maa makealla.
päättä / ja löytä minun o>
mani toiwotusa Tilasa; ja
että minn omalstenl cansia /

sinua 0 Laupias Isä, ftn>
caldaisen sinun Armos ede»
stä ktjttäisin ja cunnloittai»
fin/ lEsurm Chnsturen
meidän HENraul cautta/
Aluen.

Aamusiunaus Matcalla-
M)Aupias Jumala ja Ar.

mollmen Isä sinun lu-
mallnen Calcklwaldias hy-
wydes on minun tänä Pönä
lhnlelllsest suojellut ja caiee-
sta Maarasta jawahtngosta
armolllsest warjellut/ jmun
Pyhä Nimes olcon sen ede»
stä «tetty tzancalckilest. St>hen jaman finun pyhän Ni»
mes nousen minä ylös ja
matcustan edespäin-Siuna
sinä HErra ylhäldä minun
käymiseni / warjele minun
lalcanl / että minä oikein
waellalfin / engä harhalleTielle



,4t Rucouxet maa matcalla.
Tlclle cxvis: Plösptdä ja
warjcle minun cotla jäänet
omani: Anna minun hy.
wä» ja siunatun paiwiV
Matcan perästä tulla hy.
wälle hmväntah.
toisten Ihmisten tygö; ke.
hotta hcita ja caickta joida
minä Etukin tannpä'n jacal-
kclla taUä matccilla tarwl-

wastan; jaanna uunullc tl)>
tywälnen ia ktjtolllncn si>
dan / cnikisa cuin mlnnllez tapahtua taita/ cnule mi.
uua armollisest mmun Iu«
malani lEsuren Christum
tähden. Amen/ Amen.

EhtoNunaus Matcalla.
IRlna wäkewä Jumala

ia mlnun corkia Luna-
stajani / minä kytän sinua
sinun juuren Laupiudes ede-
ftä minua wastan/ erino-
maiseft ettäs olet andanut
minulle onnellisen Mana-

päi'



Rucouxet maa matcalla. >6z
pältvän / l" warjellllt mi
mm ccnkcst waaraO /a wa>
hingosta: Sinä olet myös
minulle osottmmt raunnlli»
scnPönsian/ josa Mlnätoi»
won Nauhasi lepäwam.
Sinua minä HErra / Sn-
dämestän rucoilen/ anna un»
nulle anden / mitä minä
tänäpäiwäna ja caickena,
elmaiccinani sinua wastan"
Ajnturilla / Sanoilla ja
Töllla rickonur olen/ anna
minun Suluni sinusa lcwon j
löytä/ ja ruumllu rauhallt» >
sest maata.' Toim pois mi- i
«usta/ O laupias Jumala/ !
caickiSatanan cawMt jus« z
net/ ia suojele minua sinun i
pyhäin Cngcleis wakewallä
lparjelluxella/ zacoscamtnätämän pimlän Yön rauha-sa imun armollisen apus
cautta lewännyt olen / utjn
herätä nttnua Pätwän wal-
teuteen/ että minä sinun
Gostasiullftaisin/jaHEr.

ran



l«4 Rucouxet maa matcalla.
ran pelwosa
custaisin. Cuule minua lu.
mala lEsuxen Christule»
tähden/ Amen.
. Kiftos hpwin päzkctyn Maltan

edestä.
/Hlnä uscollinen IllMl!'

ia / ja armollinen Lu«
naftaja/ cumga pitä minun
sinulle ktjtoxexi Suuni awa-
ma» s Cumga tmdan minä
belckd Ihminen täydellisesi
ktzttä / sen suuren Ar,
mos edestä/ cuins tällä mat»
calla minulle osottauut olet/
Slnä olet siunanut mmun
rauhalla ja terweydellä / ja
hywäntapaMa IhmiM
cantzakäymisesä / sinä olet
siunannut minun Toimitu»
xeul/ ja mm»a caikest waa«
rasta armollijest warjellut.
la.ntzncuin yri Isä olet finä
minua rawinnut ja ylöipi»
tänyt / ntzncuin hywä tien
Johdattaja olet sinä minua

oikiata



Rucouxet maa matcalla. »

oltiata Tietä myöden wtes
«yt fa johdattanut/ ntzncmn
wäkewä Sangarl minua
hslhonut ja warjellut. Mi-
lmn Huonenl ja Taloni ja
catckl mitä minulla on/ ntzn
hywln jUojellut/ «ta minä
nyt sen tuta taidan/ että
sinun pyhät Cngelis owat
minun »a lnttmn Talom ptz-
nttänet: näitten caickem/ja
muiden iinlln Jumalisten
Hywälntecoie edestä / tah-
don minä cmckem minun o.
maini canHa sinun pyhä Ni»mes kiittä / ylistä ja cun-
nioitta. O HERra/ catzo
lcmpiMseft meidän Ktjto.
nm Huocauxia / sillä me
olemme heitot finua täydet-
ltsestktjttämän/jaautamei.
tä calken waiwan/ työn ja
waelluxen perMä / meidän
Taiwallisen Isänmaahan
waeldaman / että me siell<itllydeUlsodess ilman lacka-

Mta
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Rucouxet Merellä.
mata sinvlle Kljtosta weija,
ta mahdalsimme/ Amen.

Nucoum Merellä.
Rueous Merelle mennesä.

VAickiwaldias Jumala/
ja armollinen Isä/ joca

olet luonut Taiwan ia
Maan ja Meren za sen cui-
wan / ja olet opettanut Ih»nnsia/ cumqa he itzensWe-
den ylitze amtaMan pila/
sinun pyhän Nttmes otan
minä neent tämän Matcau/
ja astun lahani Hahteen /

astu sinä mros HErra lElu
minun lanaani sisälle / estä
eaictl cowat llmat / anna
armollisesi meille sowchas
tuuli/ warjele sekä Ihmiset/
että Habti ja calu: Anna
meille Tcrwcys la wotma tä»
ts matca bvwln culutta:

nmlle hpwä satama/
bowä tollmnls / ja auta
Ilolla Mens tacaperin tule-

mah
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Rucouxet Merellä.
man. O Jumala Pyhä
Hengi / opeta meitä ujcol-
ll!lst rucoilcman / ja wah»
walla toiwolla ainoastans
Jumalaan tnrwaman / jon-
gaCaickiwaldlasWoima ja
Jumalinen edescatzommen
ultltä sen vanhawatseu Me>
rcnylltze wickön- O JumalaPyhä Colminatsus/ ole mei.
dlin apum ja turwam/ nljn
me sinua ktjtäm sekä lWä/että tjancaickM/An«n,

Aamusiunaus Merellä,

corkeilslnmala ja
Lunastaja/ jocaminun

jaHnhden calun ja cmcki
lämä olewais t/ nijn armol-
llsest tämän Pimiän Pön v«
litze sinun pyhäin Engeltttes
mutta wariellut olet / ettei
mikänCaublstus ole meidän
MUem tullut / eikä mitänwaara sattunut / sinua me
Mu/ plistä>n ja cunniol«

lam.'
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Rlicouxtt Merellä.
tmtt: ia rucollemmc caltelta
Sydämestä: ettäs tänäpm-
wänäkln andalsit sinun lau-
pludes meidän ylltzem paista/
warzele lMllä tänäpälwänä
Melun ja ruumln puolest/
että me syndlstä Elämän!
lvälttälsim/ engä sinua wi-!
hoitais / /a keholtats
rangaiseman cowalla Il>
uuma ja muulla «vaaralla.
Lama mellle / O uscolliuen
Jumala / wahwa tol»o si-
nun suuren Hvwydes päälle/
anna mellle siunattu wael«
lus pälwä / ja auta melto
sinun tahtos jälken hywään,
Satamaan/ että me Mens,
tvirwoteturi tulifim ja sinua
cmken Armos ja Laupmdei
edestä Mälfim/ Amen.

Ehtosiunaus Merellä.
HErra Calctiwaldlai
Jumala.' ,oca sanasai

sanonut olet: jossiaä.W
wetten läpltze/ tahdon m
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Rucouret Merellä.
na olla sinun tykönös ettei
wirtaln pidä sinua upotta«
man. Me rucoilemina si-
uua sydämmelllsctti / ole
myös meidän cansiamme tä-
nä pimiänäWna. lawai-
jele mettä / ettei meille l«
meidän Hahdellem yhtän
waiwa eli onnettomutta ta»
pahduis. Sinun halduuSannamme me ihemme tänä
Vönä la aina Ruumin ja
Sielun puolesta/ sinun Isäl-liseen suojellures ja wariel-
lurcs. Ole meille armolla
nen za warjele meitä/ sinun
llssknn Poicas ICsuxell
Ehrlstuxen caulta / Amen.
Kijtos hywin pzHtetyn Matean

edestä Merellä,

meidän HCrram/sinä olet armolincn-
<l»ä olet Calcklwaldlas/linäM sinun wäkewällä Kädel-

ja pphän Enijelels war-
H lelu»
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Rucou?tt Merellä.
jclurclla/ meidän tällä Mat»
c.illa Wcden päällä olöspl<
tänyt/ suojellut ja hywään
salamaan lhmellljist aulta»
nut; Sen edcst kijtälu me
sinua / O Jumala/ me kij>
tam sinua ja ilmottam sinun
ihmettäsi ettäsinunNimes
ntju läjnä on/ jasttiulniancs
käy Wctlcu ylchc: HERra
meidän lumalnln / älä an-
na meidän itämws ullhotta
sitä hywä/ cuins meille teh»
nyt olet.' Anna meidän tä«
mä jamicki sinun suuret hy«
wät tecos ktjtoxen cantza tu-
ta/ ylistä ia cunnlottta/tääl-
lä alcmu jotlwalses Sema-
cunnas / ja sitte täyttäm
sinun Mostas/ sijnä Tai»
walises suuresa Seuracuw

nasa/ weisaten Halleluja
ijancalcklstft/Amen.
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NucoustmMym^
Cmktstßucounst lyhMsijn

Sanoin coottu:
Eaickein Ihmisten edestä/
Cackesalhmisen JM/
Caiklsn Sadylfä/
Caiklsa Tarpeisa /

Clnckma Aicoma:
lanijn

Amnu-Slunauxen/
Ehto - Smnauxcn /

Mcko Nucouxen/
Ia eaickein muidenSpdämelisscn

Nucuustcn siasa sowelias,
Suomexi Käätly.

Costa le mcoiletta/älkcit olco paljo
puhuwaisttnijnculu pacanat.

Pyhän Hengen Reglsmi/
- Ylitzcu caickein

Rucous-Kirjain,
Edclliscstä Labetyskiljasta Thimo-

theuxentygs l.Lug. v.«. Nijn imni
llis neuwon/ että ciicn caickm pidetäisin

Nucouxec/ Auxihuutamiset/ E siru-
couxet jaKtjloxet caickein Ihmi,
sien edestä. 7«.



Rucous.

Rucoileminen on Mielen ylön-
däininen Jumalan tygö / jonga
cautta me (l)elickäßucouxtllam.
me pojespoistaa Paha / (i) taicka
rucoilemntt Hpwä meillem(z) >«
muille» / eli (4) listamme ja yli-
siämme Jumpata.

EnsimilmentapahtuNU'
couxesa.

Toinen aunHuutamlsesa.
«CölmaeEsirucouxesa.

Neljäs Kijtoresa-
Paha et kellmgän z
Hywä Minulle ja Sinulle:
Cunuia Jumalalle.
Jumala walmijia minun Sy-

dämmeni Rucouxeen.
Rucous

OnnijncmnKilricaickla
Paha wastan.

?s»I. 5. V. ~

ota minun Sana»
ni Tollvis/ hawaitze mi-
nun Puhelu / ota waari

minun Hudostani/ minun Cunin-
gan jaJumalan: sillä sinua mi-
nä luc»ilen. ~Mi
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Rueous.
«, Woi HErra, cmnqa mon,

daWihollista on minulla s janijn
ussat careawat minua wastanl
Sentähden catzo mmun Surkeu-
tmi jaßado!li>udeni puolen/ia o-
le minulle armollinen sinun sumcn
Hywydes tähden/mtta minua/pe-
lasta minua/ ylöspidäminua/ tu«
minua/ warjele minua/ suojele mi-
nua/ jakirwota minua caikcsta mi,
nun tustastani/ tänäpänä ja joca
aica/ ja ni<n cauwan cuin miUi
tlän.

t. Hä lue minua minun
malani ja Taiwallinen Isäni/ si-
nun wihas astiain sccan /

Imtoman ioucon parijn / nijdcnseuraan jotea cadotetan.
;. OmiminIE suren/ älä an-

na miuun wa waisc.i Jymisen
päälleni olla sinu>l Wmwas buc-
kan/ sinun Kärsimiscs turhan/
sinun Wercs ilman wa'Mtuxcta /

sinun Haawas ilman hedelmätä/sinun Cuolcmas ilman woimata /

sinun Ylssnoustmises ilman hyö<
dytyrctH.

4» Mutta tcmma minun Sie.
luni synnin pauloista / cuoleman

Hz Ks-
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Rucous
Käsistä/ hclwetin Kidusta/ Per<
kelm Kynsistä/ ja älä anna mi-
nun tulla Duomion eten.

~ M minua ylönanna O Iu»
mala Pyhä Hengi / ja älä coscan
mcnepoismimm Vydämmestäni:
Sillä Mmm sinuta en minä tiedci
niitän/ ilman sinuta cnminHym.
mcirlä mitan/ ilman sinuta mmi»
nä woi mitan / ja jos et sinä itze
anna Tahtoa ja Täyttämistä/ si.
mm hywän jalsen / nW
en minä t<>c mitän bywci.

6. Warjele minua minunChri-
si!Nisydesäm caickinäistsia wärästj
Opista/ jaerheltywäiststä Mielt
siä / ettei minua, järkeni pctciis/
eli Wainominen peljätäis / cli
Mailina wiettelis/ eliArwo socai,
sis/ eli myös etten minä muutoin
Nmnian. ia catowaisen woiton täh-
den kielläis minun Uscoani.

?. Anna, ettei minun lunn»
lan pelconi olis Ulcocullaisus/ mi-
nun Siweydeni ainoastans ulcoo
Paistawainm pyhys/ minun Uscon
jocu Ihmisen Työ/ minun Kirc>
koon Käymisen paljas Topa/ mi«
nun Nucouxeni ilman sydämen
Paläwutta/ ja
niPensici. KM

174



Mcous.
8. Warjele minua myös Hu»

mtlomudcsta ja Upoiniscaisudesta/
ettm minä oma Tundoani wastan
paha racastais/ minun Erhetyria-
ni wähäxi luk>s/ nsuwojavlönca-
tzois/ wicoia yllstais/ pahudesta
milniani kerscais janijn peräti syn-
nisä cuolis.

9 Aja m»östili pois minun Sie-
lustani caicki Ilptys/ Viöspaisu-
mus/Zlönonnettomus/jaZ)nscys:
Ettei mnun Vydämmi ylös-
paisuis / ttcn minä itziäni muita
parcmbana pidäis/ ecenminäpal-
jon turwais minun Toimelisuteeni/
eten minä luotais minun Lahjani
pMci / iten minä itziäni aiwan
ymmärtäwälsnH pidäis/cten minä
wäckin kHytäis minun Waldani/
eten minä corkiain Osain perän ha»
lais / eten minä tungis itzeni toisen
Wircaan / minuani nijhin Asioi-
hm secotais joidengacanja eij mi-
nun oie mitään tekemlstä/ eli ot>
tais jotakin eteeni cuin minulle y-
lönrascas on-

»o. Auta/ että mmil HMisin
taicki pahat «jatuzet / että minä
ttoitaisin itzeni caitisia häpiHliMH
HillutK/ että minH klrwotaisin

H 4 itzeni
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Rucolß.
itzeni saastaisista Himoista. Että
minH wieroitaisin itzcni caikista kel«
wottomista pukeista. Että minä
cawahdalstn itziäni caikesta synml-
lisistä edesottamiscsta.

il. Kirolemiscstaiawannomi,
sesia/ Ryöwämiftstä ja warasta-miststa. Walhettclemiststa ja pel-
tämlksta / häwäisemisistä ja lait.
tamiftsta/ millin kielin puhumi-
sesta ja lichacoitzemiststa/ salawuo-
teudcsia ja pabanelkispdestä / ja
mitä muutoin sinun pyhä tahtoas
zvastan on: lihan himo/Silmän
pypndö / ylpiH elämä / sinun ft'nas yloncatze/ wäärys/ ahncus/
eateus/ waino wiha / turhan Cnn-
nian pyvndö/ pctolisus/ rackaus
calowalsten cappaldcn tygö / ja
muut sencaldaiset, cmcki namit
anna olla caucana minusta.

12. Caickena minun elinaicana-
ni älä anna minun olla. Moni'
mielisen, Turhia ajattelewaism/
bäpcmäl oman Sanoisa / ilkiön
Kävtöxisä / häpiäliscn Elämäsä/
plpiän Sydämmesti / sucuttonm
Onnelisudesa/ hettimalisen hywinä
Päiwinä/ eli Tuhlajan loscami'
»ulla kyllä on.
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Nucous.
»,. Anna etten minä mmsta

Ihmisistä murhetta pida',6/ mi-
nun Ky!ä!ist<ini laitais ja duomi-
tzls, wiattomia wietttlls/hurscail,
setekis jotakin paha/ köyhiä ylsn»
catzois/ hcickoia sorrais/ Lcfngen-
nmta naurais/ Radollifm pilc-
kais/ kellengHn wahingota tekis/
yhtäkanlhmistH murhellisexi saat<tais Sanoilla eli Töillch

»4» Cmita ia alamaina mi-
nun Lihani jaWerepi/ pojesomsta
Satana / Hillitze tai paha Mail-
ma/ ja auta/ ele» keldäkän tulisi
wietcllpxi.

»5- Ia jos se tapghtil/ ettci ml»
nä ihmillisestä Heickoudcsta joscusosan langeta / eli tietämätä jHtän
hywät tekemckä/ ja teen paha / O
nijn älä tee minun cantzani sinun
wanhurscau.des jälken/ cosca minä
erhetyn. Alä minun rangaise si-
nun Wihasas «osia minä syndiä
teen/ älä minua Julmudesas cu-
nta/ cosca minäricon sinun miel,
däs wastan/ mutta anna minulle
andexi sinun suurenLaupiudes M-len.

>6. Warjele myös minua ia
«iki min minun omani sn/caikistc,

H 5 «uin
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Rucous
«uin minua wahingoitataita: Mi-
nun cunniallinen Nimeni Häpiä
ftä / minun Elatureni wahingosia/
minun Tawarani Warcaildä/ mi-
nun Huoneni Tulesta / minun A-
suinstani Pitkäisen Pauhinasta/minun Hedelmäni Rakeista/ mi-
nun Ruuniini Sairaudesta/ mi-
nun Sydämeni muchesia/ mmun
Silmäni cauhioista Näyistä/ mi-
nun corwani pahoista Sanomista/
minun Awiostästyui Wastomkch-miststä ia mieiicarwaudest: Minun
Elämäni pahusta äkillisestä Cuole-
masta! .

,7. Mä minua temma pois ml-
nun puolijäsäni / Lllä ota
pois minun, omaisildani/ ennen ai<
ca. Ali minun anna tuVa yxinii-
ftri/ raadolliseni M
anna minua poisajetta minun o-
maisudeni tyköä/ Manna miM
itzelleni häpiä).i joutua köphyW
eli muulla tawalla onnettoM,
tulla.

,z. Anna eten minä joudus'
muucalalsllle waiwoix/ etenwulden Ihmjstm Armosta. Et«
anblslLelpamlnunWiholisildW'
MttmApuatWcowilda/prm
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Nucous.
wäistldä ja armottomilda Ihmi-

'9' Mutta jossinun Isällinen
3ahtos nijn on/ ettäs minun päät,
leniRistiä tahdot pannä/ ntjn laita
myös ntjn eten mini nurisisi sinun
Curitustas wastan/ eten olistHr»
simätöinwaiwoisa/ en heickomieli-
«n muchesa. En toimoain lan«-
geta annaiscosca Ahdistus enäne/
en epäili? cosca sinun Apus wijpy.

20 Alä lyö minuaminun Elä»
mäsäni sokeudella jaLugunpitä»

, mättömydellä/ eten minä harhae-lis minun Töisäni/ erhetyis Neu-
. woisani, olis hidas minunWirca»
, ni täisi. Ajattelemattomasti tt-
< kis ascaroitani. Tyhmästi itziäni
. käytäis edesottlinnsesani / ja ntjn
j tulisi häpiään Mailman edes.
. Suojele minua eaickia minun wai-
« »olisianiwastan/ jawarjele minua
» petollisista Rstäwist. Cosca he mi-'
li nua panettelemat/ ntjn toimita sinä

minun OikiudeniedesWalkeuteen.,s> Cosca he minua waiwawat/ nijN
>s> «ula minua. Cosca he pitämät«neuwo / ntjn älä anna sen mene-
,i, stya, Cosca he kiroilemat minua/
,i« <!in sium minua. Ia cosca mi-
ii H 6 ns
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AmKuutammm.
nä ahdistusta kyllä olen ulosseiso.
nut täft mailmasa / nijn pelasta
minua wijmein caikesta pahasta/

! Amcn.

AurhuutalNmen
On nijycuin yxi meidän

Päa Awlnmem calcken Hy-
wyteen.

?/a/. 4. v. 6.
minua cosca minä

huudan / minun Wanhurs-
caudeni Jumala/ sinä joca lohdu-
tat minua AhdistMsa: Ole m nul<
le armollinen/ja cuui. minun Ru-
eouxcni.

«. Eaickiwaldias/Armollinen/
HywH/ Laupias/ Hywintefewäi-
«en Jumala ja Isä, «aicfrin «ap>
palden Luoja / jolda caicki hywi
tule/ caickein Lahjain ylöscuohu-
wainen Mde / caickein tuomin
«appalden Möspitäjä/ ja»voimalli,
nen Hallitziaylitzen cocoMatlman!

». CatzotänäHelkenä/tulenmi'nä sinun tpgös. Ntzneuin yri
Ksydä tygö. Nijncuin M
Heicko wskewän tygö. Nyncuin
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Auxhuutaminen.
hyljätw ja caikilda ylömnnettu
Hadäsci Auttamn tygö/ja nijncuin
Lapsi Isänsä lvqö.

;. lEmxen Christuxen Nimeen/
sinun Kastys jällen. Ia sinun
Lupauxes tähden rucoilen minä si-
nulda caickia nrjtä / joitas racas
Jumala tahdot itzcldäs rucollda:

4» Ncjn anng sijs minulle nyt
mitä minä rucoilen. Cocota mi-
nulle mitä minä talwitzcn/laina mi<
nulle/ mikä hywä ja autualljnm
on. Laita ntjn caitifa cuin sinä
tahdot. Ia ole tänapän ja aina
ja ntjn cauwan euin minä elin.
Minul, Jumalan joca minua aut>
ta. Minun Linnani lohonga mi-
nä uscallan. Ia minun Wal-
kmdeni minun Eeisäni. HERraJumala Taiwallinen Isä ole mi-
nun Jumalani! Sinun wijsaudes
hallitcon minua. SumnArmos
«löspitäkön minua. Sinun rac> >
kaudes ilauttacan minua. Sinun >
Laupiudes lohduttaeon minua.

5. Sinun wanhurscaudes wak-
wistacon minua / sinun totudes
»arielcon minua/ sinun caictiwal-diaisudes suojelcou minua-e. Aimalan Poiea / lESU

Hl Chtt-
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Auxhuutamincm
Chliste/ole minun autuax tekiäntt

' Sinun Miehndes ottaminen olcon
li minun Iloni! Sinun Oppis mi»
, mm Optturcni! Sinun Elämcis

minun ssinnrckinl. Sinun Pij-
-nas minun Lumsiuxem/ sinun
nöyrydes minun iälkenstummiftni/
sinun minun Esi»

! mcrckini. Sinun HHwäistyxes lni"
nun Sunniani / sinun wiattomu»
des minun Pyhilleni/sinun cuu,
liaisudcs minun wanhurscaudeni.
Sinun Cuolemas minun Elämä-
ni / sinun ylösnoustmises minun
lohdutuxeni/ sinun Taiwascn astu-
mises minun Toiwoni / ja sinun
wijmeinenDuomios/ sisälle Käy-
lniseni Taiwascen.

7. Jumala Pyhä Hengi ole mi-
nun LohdutuM!! Käännä minua/
sillä minä olen syndmen Ihminen/
tee minua eläwäxi / sillä minä o-
lencuollut/ herätä minua/ sillä
minä macan / pese minua / Mä
minä olen saastainen/la malmista
minuaijancaicklsen Elämän.

z. RiöswMise minun ummär-
rynni / pyhitä minun Tahtoni/
hillitze minun himoni/ ja wahwi-
M minun heicko Woinmni.

9-Ole/
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Aurhuutaminm.
Ole/ asu ia pysy minun ty- !

könäni sinä corkiast ylistetly Col- >
minLitteys / pclläta minua joca
Päiwä sinun Laillas/ lohduta mi«
nua lällensEwangeliumis cautta.
Ncuwo minua Sanallas.

l°. Että minä minunSvndiui
tmnnistmsiu/lumalan wihan lun-
disin/ helwettiH pelkäisin/ minun
y!itzekäynnstänl catuisin/ lEsuren
päälle uscoisin / hänen Ansiollans
itzcni lohdutaisin. Elämäni paran»
naisin/ ja nijnautuaxi tulisin.

li. Wamstaminua/racasJu-
mala caikilla cuin sinulle otolliset
owat/ ia tee minun Sydämeni ai<
na Palawaxi Hengesä / Iloiscxi
Toiwosa/ AWiNöyrydesä/Pn-
häxi lumalisudcnHaluja/ Ahke-
raxi Rucouxesa/ Kijwaxi Rackau-
desa/ Walmixi
silliftxi pelwosa/ ja auta/ että mi-
nä aina etzisin sitä cuin ylhalläon. i

,2. Istuta minun SydHmecni<!
oikia halu simm Sanas tygs / ja
cosca mins pyhäßanmttua luen /

nijn walaise minua! Cosca minH
Kirckoon mmen/nijnrvalmisiami'
nua! Cosca minä Saamacuulm/
nijn ylösrakenna minun! Cosca

183



Auxhuutaminm.
minH rucoilen/ nijncuule mmm!
Cosca minä weisaan/ nijn ilauta
minua! Cosca minä Ripille me-
nm / niin paranna minua! Iacosca minä tulen sinun corkialleEH<
tolilcllcs/ nyn anna minun olla
mahdollisen Wieran.

»,. Anna minun olla puhtan
Aiatuxisa / totisen Sanoisa/ wa<
jolewaisenPuhesa/ Työsä, ustolli»
jen/HäweliänKäytöxist/ Sij-
wolliien Tawoisa / cohtulisen Ilo»sa / Cärtawaisen wihasa / Tyosä
selwän/ wirjänAscmeisa. Onne-
liscn Edesottannsesa ja ymmärtä»
wäisencaikisaAsiojsa.

,4. Anna minulle sencaltainen
Sielu jocaymmättH micäluma-
lan Hengen oma on / että minä
ennen caickia itzeni tund,sin,jasi«te
taitawasti tekisin / Ctenicatzellen
waellaisin/ toimelisesti puhuisin/
wiriäNi kysyisin / hywä pahasta
eroitaisin / talkista hywällä ym»
marrynllä duomitzisin.

,5. Ennen caickia anna rockan»
den lisändyä minusa/ ja t«te mi»
nua wanhurscari / että minä Lä<,
himmaiselleni tekisin mitä minun
pitä/ annaisin/mitä hänelle mlt<

andai»
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Auxhuutammm. ,

sndsisin hänen pitä mitci hänelici
on/ ja miclcllcini soisin/ milci sinä
hänelle lahloimt/ »ainut.

16. Käännä minun Sydämeni
laupiuttn / ja anna minunKamu
olla andcliat / että minä ylönan-
ncttua holhoisin / tthettywäistä
neuwoisin / taitamatoinda opctai
si!i/ yiäncatzottuin ja ymmärtH-
mättömäin edestä puhuisin / köy-
hiä auttaisin/ heickojawahwistai-
sm / näcindyneita wilwoitaisin/

ylösojennaisin / Sor-
tuja suojelisin / Tarwilzioita hol-
hoisin / Murhellisia lohdutaissn/
la cmkille yhtcisest hpwin tekisin-

,?. Anng mpyös / ettän olisin
sopiwainm/ ja racastaisinMiho-
lisiäni/ siunaisin nijtä cuin minua
kiroilemat/ tekisin nijlle hywin jotca
minua wainowat/ rucoilisin nn>
den edestä jotca minua wastan
rickowat / armahdaisin nistä/ jotca
minulle wäryttä tekewät. la/
eitä minä ruoctisin heitä / cosca he
jl'owat: juottaisin heitä/ eosca he
»anowat/ ja nijn costaisin pahan
hywällä.

19. Summasa sanottu / anna
minun cohdata caickia Ihmisiä /

ni<n>
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Auxhuutaminen
nijmuin minun tule/ ollen:-Cun-
nlata näyttäwäiscn Saarnanne-
hille/ cuuliailcnEsiwaldawastan.
Sopiwaisen kylälistcn cansia/ c«r-
kwin tykönä nöyrän / alamaisten
tykönä ystäwälifen/ wcrtaisiem
tykönä walmis palweleman/ tijto-
lisin hywintekiöitä wastan / wil-
pitöin ystäwäin seaS / iloisen iloi-
sten cansia / murhellisen murhctti-
waisten cantza / ni<n että minun
rackaudeni olis paitzi petosta/ ja
minä rauhallisesti eläisin caickein
cansta.

2Q. Mutta c^litengin/että waa-
alinen on elä mailmas/nijn hallitze
minua että mm
wä itäisin pahoja / pidäisin ltzeni
Mvotlisten tygö/ hmviä scuraisin
muita nlösrakennaisin/ ja nijn ai-
na löyttäisin nijncuin oikia Chn-
stitty jacuulimnen Jumala»,Laps

2>„ Ia sijtte lahjoita minulll
rocas Isä/ sinun ajallisesta hywä-
stisiunauxestas nijn paljo/ cuin
sinun armollinen ja hywä tahtos
on/ ja anna minulle nijn cauwan
cuin minä elän / tarcka ymmär
rys / iloinen Spdän / ja terwl
Ruumis.

2». W»i'

186



Auxhuutaminen 187!
. ::. Woimas«pldä mitäs Ml-I
nullt andanut olet / lisä lninulle
muistoo. Tee tarckaari minun
Tundoni / wahwifta minun woi-
mani/ warjele minun lästnäniv
ja pidennä minun elinaicani
niincauwan cuin sinulle hywäxi
näs»

2,- Costa mmä syön/ nnn an-
,na sinun hywHstisiunauxes siihen /cosca minä nucun / niin walwo
sinä minun »!itzcn. Cosca nnnä
heräiän / niin tec minua wiipau /cosca minä ulosmenen/ niinjoh.
data minua. Colea minH sisälle
käyn / niin wariele minua / cosca
minä waellau/ niin tdeswie mi-
uuc,/ cosca minä cotona olen/niin
pidä suru minustg / cosca minä
lvanhari tulcn / niin »löspidä mi- >
nua/ jaanna sinun bnwä
lis jocapaicas olla minun tykö-
näni.

sääty»/ jongas tiedät minulle hy>
wäxi/ cosca ana on/ nijnylönnci
minua / cosca hyödyllinen on/ niin
«oiota minua/ jaanna minulle sil-
loin ntzn <uuri cunnia cuin minullesopi/ nyn paljon amo/cmn mi-

n<i



'BB Auxhuumminen
nä taidan canda, nijnpaljo
da, cuin minä taidan hywin
täyttä.

25. Mutta anna minun hywin
edesseista wircani Työt, ja an,
na minulle, halu Työhön, ym« imärrysAsian, onni edesottami,
sm, hywinkäyttäminen caikis
Asiois, la anna minun, nijn pal-
jon cuin mahdollinen on / M '
caikille Ihmijille racas.

Coscas (ja ettäs)olet lah,
joutanut minulle yhden ustolli-sen Awiopuolisan, ntjn tee mi,
nulle hänen tykönäns awioskästy
rauhalliseni, meidän Wuotem
siunatuxi, lasien ylöscaswstus
iloxi, ja coco Elämä ihanaisexi.

27. SijnH wieres siuna minun
elatuxeni, minun sisälle tuloni,
jacaiki mitä minulla on, että mio
nä nijn paljon cocoon saisin cuin
minä tarwitzen. Minun Suuni
rawinnoxi,nnnunßuuminwaa,'
tettamisexi, minun omilleni sw
runpitämisexi, minulle waiwastylösauttamlsexi, minun Lähim»
mäisen palwellyexi, sille
hälle awuxi, sinun cnnnias
«uttamisexi, »z.



Aurhuutaminen.
'

!8. Ia ettei yhtäkän elä mail-
mas joca itzens yxinäns autta
taita, ntjn laina minulle myös
hywH suosio Ihmisien tyksnä/ar-
mo minun Esiwaldani tykönä, ja
rackaus caickein tykönä, ettei
minulda ikänäns puuttus, hywiä
Mäwitä, uscollisia hywänsuv-
pia, woimallisis edesauttaita,
mutta että minulle aina olis:
neuwo, cosca minä neuwo tar-
witzen: apu,coscaminä apua tav-
witzen:w«rjellus,costa minä war-
jellusta tarwitzen.,

29. Wtjmein, ettei minulda
olemitän puuttuma, rististä, nijn
cauwan cuin minä elän,sentähden
anna minulle ainoasians kärsimi-
stä, cosca murheKäsillä on, nöy-
lyttä, cosca minua ylöncatzotan
siweyttä, cosca jocu ricko minua
wastan, eton pahaxem panis,
cosca jocu wahingoitze minua.

;o. Ylösota minua cosca mini
ylösannetan! Tee minua lewolli-
seri, cosca minä olen lewotoin!
Lohduta minua, cosca miini olen
hämmästynyt! Wahwista mi-

, nua,
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Aurhuutammen.
nua, costa minä olen heickol
lauta minua, cosoa minä olen su-
rullinen. la-costa ei mitän tai-
da josakin asiasa muutta, nijn
alita että mins heitän pois tyköä,
ni caicken turhan surun.

31. IMmei n: Costa minä
len sairas, nijn ole minun paran-
dajani! Costa minä kärsin ki-
pua, nijn huojenna st ! Cosca
minä wälicappaleita eteni otan,
nijn hywäsiisiuna Mä! loshy-
win on, nijn auta minua, ja jos,
ei se nijn taida olla nijn lahjoita
minulle cuitengin sinun pyhän
tahtos jälken hpwän ymmärrys
ren autuas Loppu!

Eft-Rucous
Astu ylös Jumalan tygö/
senpaaUt ettt, lwwastisiu-naus langeis tänne ala<

Nijncuin Sade caickein
Ihmisten edestä.

». Mosexen Kirj. 13. v. 27.
catzos! minä olen ru-

«IW wennm puhuman minu»
HL,.
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Esi«Rucous.
HErrcmi canffa, ehkä mini To-
mu ja Tuhca olen.

i. Jumala jocaennen olit sinun
Maalles armollinen / ota nyt
wastan minun Suuni Rucous,
ja anna myös muiden hurstasten
Christittyin ja caickein Ihmisten
nautita minun Rucouxeni
wäMs.

». Ylöspidä, suojele, hasitze,
johdata ja cnännä se wäha sinun
Christillisen Seuracundas jouc-
ko. Ia warjcle meidän Saar-naus- Istuimen määrästä Opi-
sta, meidän Scheulum kylmille
jllttämiststä, meidän Seuracun.
dam eripuraisudesta. Meidän
cocouxem pahennuxesi jameidän
oppim mainosta;

;. Hillitze ne jotcaomat mei,
dän uscom wiholliset/ poispoista
Turcki, alaSpaina caicki määrät
opit/ ja anna sinun pyhän nimes
lunnia aina enämmin ja enäm-
>nin Mailmas ylösltwitettH.
,4- Vlsswalaisekäännä Jumalattomat parannu-
lttn. Urmam Spndisiä, an-

de^s
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Esi-Rucous.
dexanna catuwaisille, ja hänMylöncatzojat.
'5. Auta, että meidän Opet-
tajain ja Saarnamiehem aina
olisit toimeliset saarnamisesa,
puhtat opettamisesa, stlkiät u-
lostoimittamisesa , kqwat neu-
womifesa, urholliset nuhtelemi-sesa, hengestä rickaat lohdutta-
misesa, hyödylliset ylösrakennu-
M. Uscollisetwirasans pyhät
töisäns, yximielisttelämäsäkär-
siwällistt caickisa.

6. Siuna myös heidän työns
ja auta, ettei heidän".olis syytä
huocauMa tehdä wirkans töitä,
mutta «nna minullepa caikiile
Seuracunnan jäsenille ja Sa-
nancuulioille Jumalan janaanne-
lclläns cuuttwaisetcorwat. Z)-
lTswalaisiutSilmät, nöyrät ha«

cattiwafsetSydämet. Run-
ftt kädet, senpäälle että ylitzen
caickia meidängin tykönäm mah-
dais tulla sinun Nimes ktjtety)i,
sinun paratuxi,
sinun waldacundas enätyxi.

7. Sitte warjele myös sini
wäke>,
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Esi-Racouk
wäkewci caickiwaldias Jumala/
meidän halliturem ja yhteinen me-
no/ja anna catille Keisareille/ Cu-
ningoille/ Ruhtinaille/ Herroille/
hallitzioille ja neuwomiehille Da<
widin Jumalisuus / Salomonin
wijsaus/ Simsonin rohkius.

8- Ia anna heidän olla uscolli-
sest etziwäiset yhteisiä parasta / si-
nun lircosias murhetta pitäwäiset/
armolliset alimmmsians wastan/
sopiwaiset ymbärille asuwaistens.
cansia/ woitolijet sinun jaheidän
Wchollisians wasian.

9. Istuta caickein wäkewitten
Sydämihin rauhalliset ajatM/
auta ettg' myös ne wapasucuiset
Jumalan perän kysyisit, anna
caikillt Neuwomiehille terwelisiä
aicomisia / laina caikille Duoma-
reille wanhurscaus/ jacaikille jotca
wircoja edesseisowat/laupius.

»o Sen päälle että meidängitt
tyfönHm ylitzen caickia mawms
tullapaha rangaistun'/ hywHma-

llkeys hillitM / se cuin
Ostettäwä on y'6s pidctyxi / nijn
lnyös jocaillen wirasans uscoliltxilöytyri.

'«; 'VWsiwushMe caickla
H alim^
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Csi-Rmous.
alimmaisia /M he mahdsisit/ est.
waldans racasta / Hecrojcins nm«
nioitta/ lakia seurata / jawsca nijn
tarwitan hengens jatawarans si.
nun sanas edest oldixi anda.
i- Ia ylsspidä coco meidän

Isäm Maa toiwotettawasa CucG
sivxefa/ männä stn Asuwa«sia/ hy>
wästisiulia sen csupan teco/edcs
auta stn töimituxet/ ylös pidä pel-
lon wiljelcminen/ lainasopiwaista

°° ja tarpell»sta ilma/ juanna caickijn
asioin hywästistunauxcS.

',, Sitä wastan warjcle eoco
Christicundas Rutosta ja tartu-
lvaisista taudeista/ eripuraijudesta/
raubattomudesta/ Sodasta jaRij/
doista; Eli mpös josm« stntaldai»
sta meidän spnnilläm ansainnet o-
lewma/ nijn äIH onna hurfta tas
p räci huckua tuftasa; Mmtay>
lösvida meitä Ruttosaudi la > M
lvitze meitä CullipaAjalla/ suoieli
meitä Sodasa/ siuna oikiat ja«aa/
Sotaaftt/ la anna meille ft
«un rauha.

»4 Hywästisiuna Mnöstin HO
e nellinc» sclattp/ jasuo caikillePer-

ben-Ilännille la Perlien EnM'
Nllle/ racha heidän Awiostasty'
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Esi-Rmous.
fäns/ onni Keidan Gatuxeftns/
la 110 heidänLapsistani

«s. Anna myös Lavsille cuullai-!
set Sydämet / bywä mieli tefemsn
sitäcuinkästetan. LapsillimnpelcK/
totinen nsyryys/ stncmdaista cun-'
niata osottawainen mieli cuin hei'
dän tule / sydämmelimn ftztolisuS/
ja anna lmnhembain Siunaus!
heidän plitzms «unsgsii täytelß
tulla.

»s. Laita calkille Isjnnille ja
Emännille lww;H esltvllisia/
inutta suo caitM Perhelle / ter-
wet läsenät / walpat Simat/
euuliat corwat/ walmit ja nöy»
r<lt Sydämet/ waiolewmsttHuu-
let/ uftolliftt kädet ja wtywHinen
Sielu.

!7- LyhMsefii sanottu; Ota !
«aicki »hmiftt/ buomas pi'äM hei-
liä muche/jaanna iduttakin mi-
tä he tarwitzewut / ruoki ksphZt/
tawitze Isowaiftt / juota Mbwai»set / waateta Alaistomm / suojele
culkcman ajetut / Peiasta !
tut/ lohduta Mu,bett.waisia/hol-bo Sairaita / warjek ttrweitä/
MytH ntztä cuin lapset vwat/ joh-

-3 » daca
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Esi-Rucous.
data Nuamtta/ ylöspidä Wan«
hoja/ auta nijä cuin ei itziänsholhota taida/ pidä murhe Isät»tömistä ja Aitittömistä / ole Le,
stcin edeswastaja/ wahwilia heic<toja/ walwo macawaisten yli<
tze / ja osota sinun ihmes joca»
paieas.

»8. Wijmtisexi / ota huomas/
racaS Jumala / erinomaistst ne
cuin minun omani owc / ia pidä
heistä sum/ cutea ikäncins ja cusa
tahtons ne olisit/ wmjele heila
täisestä pahasta/ hallitze heitä py<
hällHHengelläs/ fiunanW jotta
tninulle hywa tekemät / warjele
lllinun Vstäwitäni / anna minun
wchamichelleni anden / älä lue
minun Wäinöilleni heidän Sun»
diHns, käännä minull häwäisiä'
Ni parannuxeen/ ylöswalaise nij»
Di jotca minua eadehtiwat / ja

wie meitä wijmein caickia yh^
teisesti «ancaickiseen Elä-maan.

M
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Mos-Sana.
Kijtos-Sana

Laskee mndZn oman Cun-
ntam Maahan / Jumalan
Caswon eteen / za anda hä.nelleCunman / Moren ja

Mstyxen caiken sen edestäcum melllä on.

HErra minun Sie-
luni/ jacaickimttii mmu»
sa?n / hänen pyhä Ni>me«s. KPci HErra minun Sie-

luni/ ja älä unhoda mitä hvnxlhän minulle tehnyt on.
». O sinä ijancaicklnen/ wike-

tvä ja woimallinen Jumala/ «iw
ga tutkimatoin on sinun wtjsaudts/
cuinga suuri on sinun Armos,
Cuinga puuttumatoin on sinuntackaudes. Cuinga ylitzckäywäi-
«en on sinun Hywydes / cuinga
mittamatoin on sinun armos/cuin'
ga ihanainen ja awara on sinuntaupiudes / euinga cunniallnm
on sinun wanhmscaudes, cuinga
tircas on sinun totudes, ia cuinga
Wttämätöin sinun Caickiwaldiai-

-3 3 MS/
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Kittos-Sana.
Wdes ioyM mil,un päälleni o-
MaW,'oM.'

»«Ha HErra/ m?nH tunnen ja
tunnustan,H<Upsuttni la sinunUölkeuW, mjnun olimijeni joca
on nMcum ei mitan / ja sinun
cunnlaltfen jalouöcs/ Minun mah>

chottomudmi js sinljn Corkeiman
CuMasv. en ckinH ole mitän/ ja
sinä olct caicki Mini olen raa-
dollinen/ ja sinä olet Laupias/ minä
olm ymmHttHmälöin / ia sinä olet

minä olet, Gyndinm/ la
sinä olet armollinen / min<i olen
tottelematoin/la sinä olet kckrsiwäi,
nen/ minä olen köohg/ja sinä olet

»andias/ minä olenheicko/ ja sinä
olet wäkewci / ah / minä
wan halpa siihen hywöän työhön/
jongasminulle tehnyt olet.

,4. Mmelliset owat siNuMyös/
pellättciwät owat sinun uhcsuxes/

, woimaMset owat sinun rangaistu»
xes/ mmol«'stt owat sinun Cu«-
luxes/ ttzllftt owat sinun Lvpau»
fts /. us<oMivat owat sinun Sa-
nas/ K simmßackaudes käy caie-
kein ylitze. Silla' se en corkiambi

/ «aMmbi Maata /

spwtmbi Merta.
5Rlnl
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Mtos<Sana.
5. Minä olm sinun Luondocap-»

palts / lasinä mmunLuolani/ mi-
ni oim sinun LapseS/ jusiuaminun
Isäni/ minä olen sinun Palweltas
lPijcas) jasinH minun HOllani/
minä olen sinun wtlafts, ia nnä
minun hywimekicmi / sillä sinulda
olen minä saanut caicki/ ja ilman
finuta ei ole minulla mitan.

6. HttMden ole nyt ylistctty
Jumalaminuntaiwallinm I säni/
tttäs olet minun luonut costa en
minä mitän oilut / ettäs olet mi-
nun tehnyt Cuwas muotoisexi/ et-
täs eiet andanut minulle lerwen
Ruumin ja zätjellisen Sielun/ ja
ettäs nihn ihme liststi olet andanut
minunCbristillisistä ja cunnialisi-
sia Wanhemmista spndyä tähän
Mailinaan/ sinun Kirckos hel-mas.

7. Olemyösftaneaickisestylistets
ty/ että eoscacoco Ihmisen Sucu»
tunda oli cadotettu/ nijn sinä ar,
M«dit sinuas minun Mtaickein Ih>
misten päälle / annoit nyden lan-
gencin tilan käydä Vydämellcs/
olet lahjazei andanut meille sinun
Poicas. Taiwan jällensmeidän
ttem «Mannut / ja tämän sinun

I 4 mmol«
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Kiitos-Sana.
armollisin tahtos coco Menlmalle
ilmoittanut.

8. Kiitetty ole finäcilickesn rae-'
käin elämän JumalanPoi-
ta, ettäs olet tullut VstHwäMiv
Weljexeni, Sowittajaxeni / Aut.
tajaxeni/ Lunastajareni, Wapah»
tajaxtlu'/ Autuaxi ttkiäxeni/Wci-
limiehefeni jaImmanuelixem.

3. Kijtetty ole ssna' caickeln iha»
naisin/ caickcin psttiwällisin/ caic»
kein rackain / eaickein armollisin/
cssickcin paras lEsiiMi! O!c tij»
ttttvßackaudes jaUscollisudes sde»
siä / lihtin tulemisis ja syndymises
edestä jatpös edestä/ ahdi-

ja tuseas edestä/ häwajsiy'
japilcksts edestä/ sinun wandes

ja Kawais edestei / Karsimisis ja
KilwoitUtts ehW/ Ristis jaCuo-
lemas edestä/ Msnou jemifts ja
Taiwasm astumtzts'edestä.

:o. Ah ruinaa suloiMn on sinun
Evangeliumis! Euinga lohdulli-
stt owat sinun LupaMs! Cuinga
«ailis on sinunLunastures.' Cuin-
ga terweilisttowat sinun Haawas!
Cuinga woimWnch on sinun wl«
»lv-
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Kiitos Sana, 20»

11. Swtähden janon minä
wiela kerran: Kijtos olcoit sinun/
ettäs okt ilmojttcilnlt minulle tai-
wMsen.lsäs neuwon/ ettäs olec
sowittanm minunlumalan canffa/
tttas oletpelastanut minua -yelw».
tittä / ettäs olet minua wastanot-
tanut Castesa. Ia ettäswielä nyt
HErran EhtoliseS rawitzet minun
Ru«millas sa annat Wercs juo»
daxmi.

,2.1a sini Jumala Vybä Hen-
gi/ totinen Lshduttaia cuikcsa tuscasa! Sinua minä auxhuudan/sinua minä kerscan / y>
listan/ sinun minä kunnioitan /

sinua minä kytän
»,. Sinuldaminä saan «aiken

stn hpwätt/ jota minä ajatlckn/
puhun ja teen. Sinuldaminä saan
M Tahdon että Täyttämisen.
Ia sinä ainoastans teet minun fo-weliaxi liancmckiften Elämään

«4. Sinä euhut minun ennen
«uin minä teen/sinä odocat nijn-
«Ulvan tuin mmci teen sinä autat
minua että minä teen/ ja sinä tuet
minua cosca mmä teen.

»;. S/anZenisupiatowatsinun
aiwan ricas LehduluxeS/I 5 juuli



Kijtos-Sana.
juuri suloinen Hywydes, peräti
woimalmen on sinun Vhteydes ja
cansiakäymists.

,6. Oie sijs keitetty loppumato/
ja yancaickiscst / ettäs oletminun

köyhän turmellun Ihmisen/ ulos-
temmannut minun Raadollisude.
sian'/ Evangeliumin Sanan caut-
ta cutzunut. Pyhän Casten peson
lautta wastudest synnyttänyt/mi-
nun ymmärtämättömän Sieluni
walaisnut/ minun ftastaisen S»)-
dämeni pyhittänyt / milmn cado-
tetut woimcmi uudistanut/ ja mi-
nun ntjn tehnyt uderi Ihmtjeri /

Casteturi Christityxi / sinun «eu-
racundas läftnexi/lumalanLup-
sexi / jarjancaickistn Elämän pe-
liKseii.

,?. O sinä pyhä corkich ylistet-
«y Colm»naisuus / me ylistämme
taicki toinen toisemme cansia sinun
loppumatsinda Hywyttäs/ ia kij-
tämme sinua caikcn sen hpwydcn
edestHcuinsi.lä meille Ruumn ja
Sielun puolesi tehnyt olet. Ettäs
olet plöspitänyt meidän Kirckom
puhtasa Opisa / meidän Siclum
hywäsä menestyresä, meidän Esi'
wald.M rquhas ja ltwosa / l«

caim



K«ttos-«ana.
emcki Säädyt hywäst onnelisu»
desa.

18. Sitä wasian ettäs myös ai-
natähän asti olet warjellutmeidän
Isämmaan / sodasta jawtrenwuo»
dttuMa/Rauhattomudesta/Wai<
nosta ia Sodasta/ callista Ajasta ,a
Näljänhädästä / rutosta ja tart»
tu-vaisista ja muutoin
caickinaisesta pahasta.

,y.V nunhywydes ja wacudessen tele / että me »vielä elos olemme?
Sillä sinä annat Auringos loea
Aamu käydä ylös meidän y! tzem/sinä annat meille Aamu ja Ehto
«aateen/sinähywäsiisiunatMaan/
että se eanda hedelmäns. Ia et
annakyswälnisen janiittämisen la-
ea"a/ mutta lahjoitat meille aina
edespäin meidän jocapHiwäisen lei-
pam.

»o. Nyt minun Jumalani/
euiuga paljon olen minä sinulle
welca? Sinä olet minun aina
Nuorudestani läsnckolewaistn päi»
wäcin asti juuri woimallisesti ylöS<
pitänyt / aiwan Isällisen surun
minusta pitänyt / peräti «hmellise»sii johdattanut/ monesta Tuscasta
pel»ltanut/ monesta ahdistuxesta
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suojellut/monesta Onnettomudestawaljeliut/monesiaWasrasta pois»
<jUl?pt, monefa Surusa lohdut-
tanut / moncja WastonkäymijtsH
«unmzMnyt/ ja monesa waiwa»sa minM auttanut. Cosca minä
olm sairastanut/ ssnä olet jäi,
l«ns andanut minun tulla ttlwexi/cosca minä olen syhdiä tehnyt/ nijn
sinä olet ollut kapj lwällinen minun
«Hani, costa minä olen tehnyt
Parannuin/ olet sinä minulle
andexi andanut / cosca minä olen
lucoillut/ ntjn sinä olet cuullut
minua / cosca minä totakin olen
eteeni ottanut / nijn sinä olet sitä
hywästisiimcmnut/ jacosca muut
owat tstäntt minM/ olet sinä cui-
tcngin edesazlttanut minua.
- zi. Jominun Lopsudesani olet
sincl minusta muchcn pitänyt.Nuo'
rudtsa olct sinä minua hallinnut.
Wanhudesa olet sinHmyösminu<
stasmun pitämä.

2,. Sinun aplls cautta on mi-
tmllaMattmas monda suo»
paa ja holyotala/ wiemlla maalla
monda hywaystäwätä, jawijmein
jocapyicas olen minä löytänyt ol»
dawan ja tarpellisen Elaturen.

»4.VtN«



Mss-lang.

Smtähden ole kijtetty jayli-
stetty caiken sen edestä cuin minH
jostus olen sinulda suanm ja wieiH
nyt saan / ajan edestä / wuottm
edestä/ päiwäin edestä / la tämän
läsnäolewaisen Hetken edestä/ jo-
honga asti sinä olet andanutminun
joulua/senlewolisuden edestä/jon»
ga§ edesmcnnenä yönä olet minul-
le suonut/ lerwenRuumin edestä/
jongastänäpänä minulle andanut
olet / joca palan edestä cuin minä
tänäpiinH naulinnut olen»

25. Olekijtetty sen säädyn edestä'/
johongas minun asettanut olet/jen cunnian edestä/ jongas minulle
andanut olet / sen waran edestä/
jongas minulle laittanut o!et/ cai-

ken senOnnen cdW/jongas minun
iyZöni lähettänyt olet/ sen uscolli.sm Awiopuolisan edestä / jollas mi-
nun «descatzonut M/ caiken senhywäWunäuxen edestä/ joWas
minun AwiosMylleni lahjoitta,
nut olet/eaiken muun Ilon edestä/
cuins minusa matcan saattanut olet

26. Ahracas Jumala/ cuitM
monda Ihmistäon tänäpänä/tHIIH
hetkellä/ja
Mlä ja mualla Raadollisewba

Z 7 cuin
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VKijtoS Sana.
cuin minä/ KöyhembH min minä/
encimbi vlönannettua tuin minä/
enH murhellista tuin minH.

»7. SmtHhden ole ylistetty ja
ktztetty minun ja caickeinnijden ede-
stä/ joita wustan siyH nyn hywin,
teet, cuin minua wastan / jaole
myöstin caiketickm smtähden kij-
tetty/ ettäs M opettanut minua
caictia scncaldaisia ymn.ättämän.

lB> MiNun Sieluni pitH kersea.man sinua / minun Hengeni pitH
cunnioittaman sinua/ minun Sy-
dämeni pitH ylistämän sinua/ mi»
nun Suuni pitH sinua.

t?. Kijttäkät HErra caicki Eli"
gelit! KilttäkätHErra eaickiPy,
l>ät! KijttHkätHErla caicki Paca,
nat! KMäkätHErracaickiCansa!

,«. Cunnia olcon Isälle lu-
malalle joca minun luonut on!

Cunnia olcon Jumalalle Pojat-
le/ joea mmun lunastanut on!

Cunnia olcon Jumalalle Py>
häLeHengelle/ joca minun pyhitt
länyton/

Eunn a olcon sille pyhälle eor-
kiast ylistetplltColmlnaiiudelle ha,

masti nyt ja ijancaickisest!
Halleluja!

SIU«
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Siunaus. 2»?

Nunaus,
Rmou?en muodolla seli»

tetty.

HERra fiunatcon
meitä ja lvarjel-
con meitä!

Jumala armias
W? Isä / siuna meitä lai«
wallisella altoilla/ lEluxen
Chnstum» cuutta/ sinun ar»
moVas / Pyhän Hengen y-
löswalisturella/uscolla/IT-suren wanhurscaudella japy.
hltlämisellä; siuna meitä
muös matlmalisella hywy.
dcllä/ rualla ja rawtnnolla/
wmmalla ja terwevdM /
lewolla,a rauhalla/ jawar. i
jele meitä loppuun asti/ et-
tel meidän wchollisem sinun ;
siunoustas metldä pois ot.
tms; ia wihdoin sinua mel-
tä tjancalcklsella ilolla tal-waas: HEr«



«3 Giunaus.

HErm walistaconcaswons meidän
paallem ja slcon
meille annollme:

lEsuChnfte sinä
totinen walkeus / zoca

walaiftt calckl ihmiset cutn
mmlmaan tckewat/ anna
imunCalwos meidän ylitzem
palsta/ ntzn meautttuxt m-
lelnmn; walaiie armolllst'
A meldän pimlä ymmärry»
Jem/ että meM olts hen-gellinm tundo/ ia ylöswty»
tä usco Weidiln fydcknesäm/
että HM mahdnis lölsta
ChrisMtststä Mvmstck ja
cnittmailista MwLtä tötstä/
ja anna meMaWojas että
me tmVWm waewiz sinunsanas walkentzksa/ja olisin;
aiya tvalkeus HNmsa / ;a
tutlsim tzancaickiseen wal«
keutM taMlsa!



Siunaus.

HErra täandakön
Laswons mei-
dän puolem, ja
andacon meille
ijancaiclisen rau-
han!

sinä Pyhä Hengi
sinun laupiat

ca,wos metdän puolem / ja
cahahda meidän päälleni /
jn anna meille se rauha/)'on«
ga lEsus lneille ansainut
on / että mcilla olls rauha
lulnawn cansa/ olls llwol-
Unen ja rauhallinen oma-
lundo / ja tullsim rauhan
majolhin tatwtllsa / siellä
iloltzelnan sen ijancaickisen
wuhml ja lewon ylihe.

M
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Siunaus.

Nimeen Isan, ja
Pojan, ja Py-
hän Hengen. A'
meni

uscon minä sen
tapahtuman Isän pa-

lamasta ractaudesta m<ul.
maa/ cohtan/ ja hänen sy<
dämens hakamaisesta lau-
piudestansa: Pojan lEsu»
xen catkeran ptznan/ la callin
ansion tähden: Pyhän Hen«
gen ylöswalntscwan/lohdut'
tamalsen/ ja wahwista.wai>sen armon ja awun cautta.
Se olcon wahwa minun

sydämejäni! Amin!
Amen.'

Aamu<
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Aamu-Wirret.
Wc, Nytonmeill>HErran«.

pimcns nyt kulunOA on; Sull ktztoxen mi-
nä HCrra tuo»«/ Cttas muu
olet suojellut/ CautrEnze-llttes warjellut.

-. Sinua nöyräst IEsu
rucoilen/ Ann armos/ twe
awureu. Mun wavjel nl»
näpän ja M Ahdisttmstacuoleman.

;. Minull terwcysjamul
ha juo/ Cutds sydän puhdas
minuun luo. Potspotsta
julmuus Satanan; Minun
stuna ja mun omian.

4. Ann andex lEfu ar«
Moinen/ Caicki mmun ru-
mat rttHxen / An' elän m
mes cunniax/ Ia Mimck'ftn parahax.



Aamu,Wirret.
f. Jos päätät neuwos cor.

ktan Mun ylitzen/ ett'pai»
wän tain / Tääld' täydyis
cautta cuolemtzn Mun läh-
te po/es culkeman

6. Nljn rucoilen sunlEsil
Chnst/ Muntoiwonautu.
den wiW/ Ett' autuast
tääld' cuolisin jatygäs iloon
tulisin.
Wc. Nijncuinpeurajanosansa.
lESU sinua annos edeft/

Sydämestän ylistän/
Cttäs minua olet hädäst/Mennä yönä pelastan/ Et«
tel saanut ahdlsta/ Sata»
eikä cukista/ Että rumnil
raitchilla AMWta saan
catzella.

2. Linvn mmos jollei
HErra / Olis minua susiel»
lut/ Tänä yönä monen ker«
ran Minun olls surmannut
Rietas Hengi satana/ Pa«
Ha myöselnmailma.Waan
sun armoscallis ratki PotzeSpolstiwaaratlmcklV
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Aamy-Wirrtt.
;. sils O lElu ras

las/ Minun ktlpen/calllon/
Minun apun joca palcas/
Lohdutuxenainiau/ Tämä
pälwä eulutta/Ilmanwaa»
mt/ surutta/ Stuna caicki
mlnun tecon/ Wircan/ toi-
mituxen/menon.

4. cmcki mlnun ajatu»
ien / Ruumin/ Sielun/ jär.
kenl/Puhen/toönjaalwo-
turen/ lalcan ja myös eä«
teni/ Tällä huoinen hetkell
taas/ Annan silmn huoma-has; Sinun tahtos lEiuracas Tapahtucon jotapai''
<as.

s. mlnua pMn pau«
loist/ Sielun puhdG werel.
läs / Kyneleistä wgHel ia.
lost/ Suoja ruumin kädel»
läs / Minul walo / nctaus
Ole / ja myös lohdutus.
Costa, cuollo cowin pauha/
Haawoisas <uo minulle
rauha.s. MM lEsu Luna»
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Namu-Wirrtt.
ja Mmsta helckomiellss/Sinä paras lohduttaja / Loh
dut' käännä syndlsi'/ Pelasi
caickl fangttut/ Tue/autt
waiwatut/ lEsulEluar,
mon lähde Anna apns caic
keln ttahd^.

7. raeas Isän
maata / Isan maan myös
halota / Onnettomns
saata/ lEsu cmcklwaldlas'
Eslwallan Sydämen/ Ktznltssjhen yhtehen/ Ctiä Uimes
runittata Alna mahdats
nutta.

8. wiel alas tal<
wast HeygWmmun Syd6«
meen. WW iaftnsccltM
waawMMUh/tzölho elä.
nmn; laMWwlHoln/lU'
malav / Mte. matca tnone-
laan/ AM'ett' hywäl tun-
nol! erln/ Ilon suuren ta>
tvaas perm

' c. Isä meidän plhsl taiwas,
QMln lohdutuM lEsll

Christ/ Mun ttlwoll/,
Ml»
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Aamu-Wirret.
mttuden wlsilft / Sinua kii«
tlin cdest hywydes / Tall
lmomen hetkell sydämest /

Ctls mennen yön mun luo-
jeltt / Ia wamotst
warjelit.

2. Suu katees
am Minä annan lEsu

amnain/ Mun sielun/ruu,
min/ cunnian/ Mun puo-
lisän ja wanheinban / CanS
lapsen/ talon/ cartanon/ja
caick cuin minull' annett' on.

; Sinun Engeils minua
war>elcon / Culct waarat
pozes polstacon; sll' anna
cuolloon Jumala Mun äkil»
ltiecn joutua, Aut' ettän cns
sist catuisin/ latygöstaan-
dy taivalsin.

4. Sinun wötewäliä f
dclläs Minua warjtl ca?ke-sa hädäs / Äl' an'muu Hn-
neis nuttua/ Ia Wlscstlbuckua/Maannut'ttt ca
tl alcaren/ Sun cunMales
laittelen.
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Ehto,Wimt.
5. Suo lvttlä lEsu ar.

mias/ Ctt' löydylsin aitl
walwomas/ Ett cuollon het<
ke muistaisin / SynneWn
itzen sulstmsin/ Ia ioea het<
ki cuoleman/ Ajattelisin jou«
tuan;

6. Cuin wymciscldä lopun,
tuo / Mull waiwau pääl/ ja
mtnullsuo/ Ctt'tahtos jäl«
ken autuan / Pois nucuhuscos/ Jumalan; Se o«!
minun Sielun toiwotus/,
Cuul/Isa/ nöyrä/ rucous.

Gto-Wrret.
GW paisie kircas pciiwil.

/MMmn etees astun wai>
MWUMMoiIen ole

armomen; M mswos mi»
nust pois Mn'/ Waan ar<
nws tygön lähet'täun'.

Smun cuwas jälken
Ulan/ Minun luonut olel

Jumalan. Sinä olet Sie<
lun lohdutus/Minun elon/
ilon/walkeus« 3. Mi,
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EKts,Wirret.
z. Mwun cuollost usein

temmanne/ Ia ihmelllsest
auttanut/ MuaautltlsH
armias Cmn olin waiwaS
surkias

4. Minä taiton olen sna-
nut suld / Sä tarpeet caitt
annat mull. Mull ounes
onnettomudes/On lohdutussun hywydes.

5. Sinä lEsu olet
sian Mun cuopast cuollon
angaran/ Lain edestäni täyt»
tänyt Ia wiha» pojes kään,
dänyt.

s. Cosc Syndi/ Satnu/
Cuolema / Mun Melu Mr«
can ahdista; Ah ole MoM
auttajan O lEsils Minun
Jumalan.

7. Minun ilon toitvon ai-
nhan Sinä olet/ ja myös
wastajan / Sinun Mae
taut ja cuolemas Minä 0i
taidan autuas.

l. Pyhä Hengi lohdutt
la/ Smun woimas taitt

K toi<>
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Ehto»Wl'r«t. >
totuutta; Sinä lähde ricas
hywyden Cuin tulkit HE»,
ran svwyden.

o. Sinun wös/ett tunnen
lumcUan/ Cum onmunl<jan amoan; Sun työs ett
taidan uscoa. Ia HErr«mp<Me turwata.

»d. Ett murhes ahdistu»resa / Minä wahwan tai>
dan seisoa / Se on sun ar«mes alin«</ Hengi
ja laupias.

li. Shs nöyrin sinull ky.
toxen/ Löll stzls Hetkell sa«

Mmmmss edest a>
'waeanMMMDMlnl on

".! i^WWWöälleftlewitH MHWWWHs cai<
tcs jäilnMMknmSielun/
ruumin /cIMM f Sinu»
huomas stcon annett uin.

AuttettZnolenwacai-
lasydZmestantotinefli

cmcki ahdista/
luaHErranpelwoswali«

Msta. < ,4.
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Ehto-Wlrrtt.
»4. An armost ander mt«

nullen/ Cait lwnun rumat
ricoxen. Anuko tolwo/rac»
taus/ Ia päälles wahwa
luottamus

~. An autuas AiuU erin-
dö/ Iloinen ylösuonsendo;
Ett rlemus suureS taiwa-
han Minä caswot HErran
nähdä saan.

W. e. Käy nyt Slelun «.

IEm sielunwalo/
Paiste tlrcaudes iqlo Wuo«
dattele fodämech; Tule/ lai-na walos myss/Dttätunnensinun työs/ Sinua edest ntz°
dmktztän/E«nman
leSlWn.

2. Ah nmn Olelun
stele HErran ta:
cautt/ Stztä tunne muistittle, CungslmMwa!
nut; Mitä ilo talwabas
«yty eläwltteu maas/K» Saaln°



Mts-Wirrtt.
Saammecaswoill'awoimil..
la/ HErrantnnniat tutet' !
stella.

;.

ftän/Kijtän sinua Jumalan/Ettäs minun walwoist pää»
stän/ OUuf wyössln apunam
Cttäs minun suojellut/ En»
geleMswarjellut Wnstaan
wlholliftan häjy Perkeletcmn kiucus wäijo.

4- Suuret/ HCrm/ o«
Mlt tecos / Tutklmatom
hywydes; Ihlmlltset on?at
wenos; Mlttanmtoln sy«
wydes: OinM Hengcs wal.
keus/ TaMttttossMkcus/
Suurt / ulöWnomatolu/

:u!lle cstömatoln
ZyunM ptse minua

'st/ Henges uudes wal>
wista/ SlelM päästä cuol-
lon pauloift Cosc se cowin

tsta. Anna ander ml»
nullen / Ealcki minun nco<
xen; Älä syndel nuorudeni
Muljta cosrsnlumalani.
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Ehto-Wmbi.
<5. Wuodata mun fydä«

menen walo ta«wa«
hast; Ptzjes wallat pimey-
denHajots carcot angarast.
Giewn/ ruumin/cunnlan/
Anna HCrran huomahan;
Unet cowat cancan elcon/
ICSUS juojaman mett
tulcon.

7. Kalm/ jalcan ja lchlut
calcki Lepoon nlengät Mse-mn / Jotta mwan eowln
ratki Paiwäntys on.wäWtän; Mutta minunsielmfen/Walwo tygölEsuxen/M.
surehen ihes luota / MGftPn sull awun tuotta.

8° Ntzn chs taWsn lloist.
stl/ Lewosmaata/lEDz
Warjel lastas armoMDTM
jätä murhesen; WwmwHmetn cnolemK/ Sydändäs
ni collutta/ lEsu arn
Mollon hetketl Temma L
lnn pchald retkeld'.
W. e. M mfidän yihUbiM

nöyrcill kWnSytxlMll
K, OM
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Ehto-Wieut.
O Jumal ehto bttsell täll/ Etts
olet minun suojellut/ Cautt Engtt
litteswmitllut; Täit onnettomus
tule muld / Maan autuus «nnt»
tan ftid.

». Jos ett sH puoleen/ Juma-
lan/ AemoillaS oliscatzahtan/Is
aitaa synneis nuckunut/ Olisin po
j«sKuckunut. Paitz armoS Ift
amnas Minä olen waalss ftl-
k»as.

~ M lEsu »alituxen euul/
Cuin etces cannan itcu suull: <hl
mit3n hywä lihajan/Minä liydä/
tunne ajuwan Caickwoiman/tal,
t»n/sydämen TanvutM ombl lu«-
HUtttU.

4. sntaidaläyd«llud«lla/P«-
hutiawastan otella; En taida HH>däs chtahas, Euw tMrmoill'
hartahast; En Wlwo yMSulu-
zni,

s. En tatda oikeintacastaSussydämeM Iymala/En kieldiin
oikeinballlta/ Ia lihan ylitz walli-
ta; Mun heickoudm ombl suur/Sen tiedät lEs» hywin juur.

e. SH< nöyrHst sinus rucoile»/
Ann'audexlEft< minullen/ Gail
«nAwastagsricotonz MuaDj
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Christuxen «2,

la Isss suosion. Mua synnein
wioiist puhdista/ Is Hmgtsminus
uudista.

7. Mua coria sinun suojchas
Ia hiUiy julma Satanas: Autt
tttä sinun filpeis all Minä pääsm
warald ahtahald. Engeus pyhät
lalkckön / Mun fitlun / ruumin
<Hnä yön.

8. Cuin syngiä yö on culunu?/
Walknls sian joutunut/ Auttettä
taidan iloM MäwirHantthda sy-
dämtll; Sun PyhH Hmges w«
nul suo/ Ia uusi jydsn minMt
luo.

5.Wiel äkillinenWolmaMtln
MHnhMä JumMPoisosistatänä yän ja «tn/ WckMäUM'
wa»tian/ Elt«l se rietas Sctanas
Mun fitlu patcan hatfWW.
LhrWiWW,

miscst.
W c. Ah Sillmr annaRDil
(Idsfina tahdot Christi?
Joswälttä tahdot moppaa
Onmtttmulta wijmW/ Nijs"

Kch



EH«WmVturamisest.
«otttii seurata/Sini taidat ilman
»aarata.

». Se turmelus culn luisan
pauha/ Se ptto wiecas/ armo»
toin, Mun lihan/eiyhtäkänrau-
haa Suo minull / waan on lewo»
toin/ Hän tahto händcins seura-
Man Jakaumaantietä heeuman.

~ Waan ellä tottel' lihan ään-
ds, Msalli finuas wleteldä;Hän«ahlo flnua taiwaastkäändä/ Hel»
Mttln syöstä sywäldä/ Hän tosin
fanois' makia, Waan wiepi wai-
»aanwaikitm.

4. Joselät oman/
Ia lihan himoi noudatat/ Nijns
joudutwaMncMy lbwan/Hel.
«vetttzn itzes uMÄt; Itz neuwo fi-
«lua lumM: M seura lihaa ea-
wala.

5. MaiWMMkin «btStanda
Meill aiMnMöHywyttä/ HänWo: Minä tahdon antza Sydä-
«ies siNullkyljM; Wnu/l ilotpjl
>Wa; StMWmOUra mi»

Maan M tottel mailmaea/
lman myös cunniaa/ M

raha tawarata / Pois hyljä
chMi ht«<M / MiIMN lopl»t,



CHWuxtnSiuramlsist.
euelema / Älä ftura paha mail-
maa.

?. Mailman ilo turhuus suuri/
Heeuman loppu «hdlstuS;
tatowainen jumi/ Rickaus sula
waiwaisuus; Co<o mailma cats»
wa/ Ia hänen menonS halowa.

8. Cuulcam sijs nM lEsus'
janst MM päällene UtacMEllin p«<iHn sydämestHns jano/
Za minua lodellsturatton; Mi»
nä ikäwöitzensinun/ Ah stura sitlu
minua.

). Ia lEsu hywäll mielell
»an/ Mins tahdonsinuasturata/Jos lchdoisit mua Mlt«n wai«
waan/ M jshdatia,
Jos tauM lunttell minua, k
<mgm sturan finM

»». Gtmat»ZEMföyhc
ft/ Tuo myölHnWWWgntawa.
«n; Seurata lEMnsyrydO .'

Saattatzlliseen cuMiaan:
auta lEsu minua/'Ett' tmdan
Surat' sinua.

»». Jos mailma wiel ee
muuttuiS / Wy cuiteng tai?
manna mull Tiucku/ jos Mn«aick suuttuiS / Cuittngin!«'
Wän MY; Sinä lEftl ckui.



EhristMM Gsmsst.
si<tt»inua/ Sentöhdm siuran
sinus,

,». MillH p«il<ls «ik,st sydä-
mestcl / A>n huudan huottM harca»
haft / Minua llhalt / lnmlmaftllpäöstH/ In »aaratt eaitest ahta<
bastz Cuul/ nöprast sinua ru«oi.
len, Wittygss lEtn taiwaisnn.

LHMillWä Elä-
mäsi,

W.c. Wjnann pmra janossansa.
HAittacat «u?m Autun-

xi taidaifitt', Otttjuosco nijn-
euin muuckin Synntis/että mah<
dulfit Elä/ vlö<Wrfikat/ T«iwan
oumutt'etzikät/Möftatmastäallä/EttWsit armon siellä.

>. Että armsnMnMS
Taidoifit/ niln coWat Nisusi
HErrantahte/tsitä, Hänm mu<wens tu sicae / Wmälän ojen-
nu</Euollmafanlohdutus/HEr.,an sana aina «teen/ Lihan n»u<
wo/ toimi cuoleon.

,» Autuas tuinuscos soti, Culn
en lodasstisowa ÄluaS cuin «ah»
»vtlsi oti Maston lihaa mailmaqj

Ulla



ChrlstlllisifiilCK..
Nll«' istin catseran Käyd».
cunnian,
Hckl on enstst tHilli waiwas-

4. Jollet ftdi mhMest/Mut»
ta nucut suruin; jollet wa!r»o
«scolllstst/ Totta toirvoshueas on:
3oc'ei hywin sodi tääl / G hän
pliHst «oiton paäll/ Woit'awlll
on taiwabasa/ Truunu ttttet I-
stn maaft

s. E» woi sopi walseuden Läpsit/,
tapa manman; Menot turhqe pi»
mvden/ lohda'tawatcuolemaalj;
Wieres ristin / Ei käy
<oscau watteftcn / Hmwi nouda»
ttlla lihan/ Sill'ft lnystänstUopi
wihan.

6. HEAran wiba anstama,
Caickein tule peljcstH / S,A' j? l'i'H
maahan caata / Helwtti
tc<jätä/ Sielun ynl tl.umin -

Hänen K?rmu sudein?; A ! si,s
tacas ZOu, ail.a M nM aWos/apxs lain».

7. mim tule ?o>.''>
Syndi/ pin,u/Ma «naa/ <

hen ali est'awun!sydHn/
o Jumala. Ala duxniull
Eantzun ttp / wian aina 0/

Kb



..Miststä Sl<smA
.<</ ja lafias aura / Autuden

taidan autta.
«. NämHt caicki tapahtucon/

HErran nimen cunniax / lEsus
nijtä wahwisiacon Minun sielunparahax. HErralifH wäkewytt'/
Siuna caicki Gts oi-
kein sotia taidan Taiwan iloo»
tulla mahdan.

W. c. lEsusi ficlM hala-
minua HErra / Etts

moninkerran/Taidan sinua/
Syoämestcin kijttö/ Sinuun itz<n
lijuH/ WabwM minua, Armossuur se mmull juUr> Woima cal»
ti« cuollon heM Apu pahall «t«
M

». SmuMswss walo/tuna»
fiajanjalo QlMtykänän; Sv»
damestönWan pa<
lan, CaW colwas tän; Tahto
nmll/waanwll>nnaasuld Kerjan
raucka M Mas/ Auta lEsuracas.

;. Taitommull lisä/Sitäpyy<
dänZ lii Nimescunniax. HErra
tue/wahwist/ Satan <Mön ah»
disi/ Sielunparabax; Autatääl/
,tt saisin siell / Caunis «ltiwilttl»
naasa/ Asu mnniasa,



Chrisiilllsestä Elämäsi.
4. Etzi HErra lastas / Catze

myös lammastas Äämll snlolstll /

Suden häjynkidast / Tewma t»lv"
nenrijdast Käd«ll armoisill/HEr'
ra nut' sun Poicas cautt / Nijn mi«
nä taidan olla rauhas Cuolema» >
waickcauhas.
W. e. Nyt pcliwä edesculun on.
MsslnullEsu puhdas sy-

ges walo mlnull juo> Polsminust synnit ahdista / Mi«
nua totudesaswahwlsta.

», Sinun etees bwen a.
tvajcm / Käy tygötO OHalajan/ Voimallas n'
sydämen/ MuaWnuhenyhteheu;

z. Ett' nimes sitmta t!?n.,
maa/ Wotn edes auttaMu-mala. Miyun sielun syn
wloili pääst Ia eowascuolb j
lonhädäsflM

4- Minun eansan fti
sodasa/ Minuawahwistus"'tos/tolwosa/ Miliul M

K 7 hy.i

tl»



«,o Christilliststci Elömsft.
hnwä kärsimys/ Potspolsta
»vastoin käymisys.

5 Aut'unhotaisin turhu-
den/ Pyrkisin perän autu-
den) lawtjmeiseldä taiwa»
has Cahellasatstn cunmas!
W c lEfuS tunman erunun lc.
ssze?>l,sllou/elämäni/IE-sus minun cunnlan/
Mllmnparns tawaran Eor«
waas ota curjnn ääni / Cojca
lnxoskyynelden Tygös HEr»ra huutelen.

'. muut racasta»
wat Mitä turhutt' mailma
Edestnopr ciMinla / Hall»,
seftl nondatMmt Culhg/
ha/ cunuiq> Wfuslwaan
myll talvara.

~ Uscowmstenctsickein pj-
tä Murhen laros karsia Ri<
ftti/ pllckaahäplää/Cul<eng
onlnullilo silitä/ Ettäcac«
kl muutttan Iloon suureen
latwah.il!.

4 Waicka wlelä minua
wumo/ Vucas hMmall'

ma/



EbristiWssä Gämäst. »,,

m»»/ Satana myös cawa
la / Cutteng oletlEsu awo
Minun Sielun lohdutus:
Pois sijs waikla walltus.

5. Tykönäs o lEsu racas
Taidan olla turwasa / Le-
wos / suures ilola / Apu o-
let joca paicas; En sijs sur-
nma cuolcman, Peltä/ /ul»
mut satanan.

6. Wuodatella kyyneleitä
Saamma tMllä yldälsest/
Murhetli moös fydinnest,
Euiteng lohdutta se meitä /

Ett' ne owat luetM/ LnltznHErran corjatut.
7. AutuasHs culn HEe-raan luotta / Häll on lis

suuri tääU/ SNuremb wtt«
lä talwan MM; HErrähänell awun tuotta Mmäs
jacuolemas / WlerGasliän maas

«. Ia eutn wihdoHl »Hmem tule Hetticowa euöls'
man Mnuu tckUdä otta«
man/ Melun hunto Mln

euule/



2,2 EhllMM Elämäsi,
tuule/ Wuhwift/ auta iloi»se« Pojes nucul, Wämell.

W. e. lEW Sielun hala.
HENra suuri/

Ulcowatsten muuri lWaiwM minua Lle<
yiit siinnm tacka/locapäA,
tan maca/ Cuolemasa säast.HERra eunl, minä ttcu
suull' Lunastust suld kerjlän
anon/ Lohdutusta s janon.

2. Coscas tahdot aurta/
Minua Poicascautta M»
nnn Jumalanl Culngacau»
wan lihan Henge waftan
«iha Mä mMman? Slt«
ten wW<Mg cauwan lääl
Pita WW M rautanGinMOErramncan s

3 lEsusMunHErran/Apun monin kerran / Cuol«
ton cuolema; lEius arnzon
«ilta / Caickt hywäx laita
Elon iläM / Poista pois/se tutti rnnn sois Synnin al.
la enolla / nsändy SwustHoMtWndy.

4.HW>



Christiltiscst Elämiisi. -
4. Huudan HErra tygös

Temma minua vlös Lihan
elämäsi;Päästä synnin pau«
loist Cuklst cuollo falost Pi-
tunpetos est. Autuas sun
haawmsas Löytä turwan/
lohdutmen/ Alla klusauxen.

f. Asu HErra mtnus/Et.
tä taidan sinus Synnin cau,
Hian/Cuolctta ja caata Wot»
mattomax saatta Tänäpän
ja ain; Auta wiel/ett sieluntääl Uuteen eloon nosta lnah.
dais Synnist päästä taidais.

6. Auta Mä HöawaU/
Mailmallettä pahaltßMn
naulittu Cnntzas tMan ol-
la/ Synnill/tthall enolla/
lanljn handattu; INI an
mullmatlan OllariW/i>
wiha Mailma ia Kha.

7. Hywas vlen wrwas/Että tulen »urmas Eau
elämään/Että caiken w
wan Pääsen/ iloo taiwa
Tulen näkemän/ IEWWmyös sulhaW«/ Engeltt<



> 2,4 ChristwiststäE'äma'st.
! ten pyhäin parls Autuasten

8. Siellä saan sun cantzas/
Lunastazan racas Suurest
Uoita; Siellä Cherubimcln
Cantza Seraphlmeln Saan
lull welsetta Lackamat ja
loppumat / Kijtoft Engelit»
ten klelM/ Rlemullsella
twellll

- 9. Tamarat siell löydän
Tygön HErran pöydän E-

f testköphyden;Cunntalla tai-
wan Tule caM waiwan
Ia munziöyrydtn Maretux
ja paratm VnsMLuuasia«
jan/ LmIWMMIM.^

,0. MUMMG Pa-ras tMawlchO Eotza mi
nua; TalMttuMnwalo
Wäwänl
Nw RacaftM/ ja hal«ian
Men? äftl peräils täällä/

f«Wwötton siellä

M



lEftlinMmm yIM.

lEsmen Nimen
yltstös.

W- e. Ift nuidsn ylhöl taiwaas.
6VH Jumalcuinga msnd »ai,
<H" wa / Mun sydänlxlni nyt
«iwa / Se ahdas tie o» ftuuu
layn/ ieta me taiwaism pHin ttym,
TyölHstliha/ wen'fuutto Hywy-
teen itzenS taiwutta.

~ Ah tungau menen t<ls tustas?«un tygös o Arijb hutftas/«»»nusmielm, a»«n/ neutvon/ töy
tänytoneaickin «icoln; Ei olt yH-
pian joutunut Cuin Chnstulten»n turttXlnnut.

j. lEfts minun jtvncunnian/
Vl»ckauden jatawaran sinus «i

CullanAnWnis
ylitzen / Eost sinua
lm N<jn iloitze, weisa kielen,

4. jaihMtlluiMPt»,,
ftnas/ wireas näyttä ftn: Eikös j
tai «hWt mahda 011/ Ett Aemalon ihmisix tull? latsw«nM>l>mas cautta, Meit MstihOeiD
outta?

zlEsuHErran ii» Jumalan,
Nimes

235



lEsuM Nimen ylistös.
Nimeson mull makia aiwan/ Gi«
nun nimes woi minull anda Ia
waiwois lohdutuxen canda / Ei
tuscaol'ni<ntauhia/lorei sinunapus huofenna.

6. Waickruumis/ fleju waipuis
wiel, TiedHt HErra/ en sijt' tottel'/
Cuin sinä lEsu mull oltt G sur»
ma mua pimn nuolet/ Omas olen
ruumill/ fielull / Keng'sijs wahin.
gontehni mull?

7- Gp tlo parembat mailmas/
Cuin-sinuSlEsuamaas/ Ti«ba'nHttcs Minua hyljä Waan coljat
fuoltlelvköyhcl / Sinä olet paras
Paimcnm/ Minun pstäwämlE<
su,NM«

«. «tz« mielMO Ml eläisän
eOuMmristiiin/ »ij.

hln 6e hywär
«inult MPMMHMojkein
aleamZU WMMMUtalnyöS

OitlrMuMKsydämM
ha/wMwaatiman/ GyU'
Hpiäst mua wnrMain/ E«'

«MMn la euolen. JUu harrashalun cuul, / »uo ett.tVM piai



Gyndeinandexisaamlsesta:c. »;?

Sondein andefi saami<ststa Chnstuxen eärsimi-sen cautta.
W.e. CuinhHtäcowakHstson.
M?Aca Jumal sinua kjjtän,
«<V Armos edestä ylistän / Ctts
lynnin cuorman rastahan/ Armo-
staS pois olet ottan;

H. Ia pannut rackan Poicaspsäl/ Cuin ristin puus ne uhrais
tiäll Cuin nijdentHhdenkwleman
On ulosseison eatkeran.

~ Edestän ruumis jäsenetKl--
wull lEsu sn läwiftttt/ Haawas
osotat minullen/ Wahwudel MM
sydcimellen.

4- AinarmoS muNoletNaWzn,
«Vdsmtst sitä ylistän/EtttzWwoisuscon filmillä LchduWst fta»
catzella.

5. Ett suruisi fiM catzM
ruumiis walwoi muisttlla, 1!
synnin päästö laupimn/ Wm
nut on / ja wuota ain.

«. NucoilenlEsu sinua/VW>
haawaiStchden minua Cuul, ani.
nasyndin andexmull/ lötakerjän
sinuld itku suul.

?. O lEsu Chnsit armsinc
Tn



«yndtin andezn saamlftsta «.

T« minull armos jälkehen/Haa»
wain ja pyhiin weres cautt'/ Isss
edes minua puhtax aut.

». Ei tnwtyttä ruumijan / Ei
rauha yhtäkän luisan/ W«an
haawat / pahat paisumat/ Istt'
owat wiel parandamal.

9. ParannlEsu/ni<n paranen,
Auta< nijn autettu olen/ Awoin knl-
kes/ rewitt haawas / Sielun/run>
mijn lääkitfön taas.

,o Puustitcuinskärftit haikiat
Mulltuown lewonma?ian,Wuo-

' dat lohdutus suloinen/Pphist ha»»
' woistas sydämmeen

,i. «un weres tautta rustianTee puhtaxmlnua Jumalan/Mi»
«un sielun WBiKMWsta / Ia -v

Ma-

Mi^rackaG/Vydämni.e»
a lohdutus.

Aut tekemän sun lahtoa,s/
i käymän alat pslruas, Autt'

in sinull uhraisin/ Pellvofas'Wsin. UI.



MatcustawaisttnWintt «

,f. Eatumux<ll caick jäsenm/
Puolthes lEsuracas käänn, »or- ,
mellas kirjoit'mlelehm/ sun'r«.
ksudes su!oinm.

i6. WereNäs minua prisesta/ >

Ettci cuoltmacadota: «uoett'kä.
ten ja fydHmen Puslts lähteisHn l
ylönnän.

MatcustawMen Wir-1
ret Maalla jaMerellä.

W c. «un halduusracaslsani/
(HCfuxen Nlmen wael«

lamme/ HäneK Enge.
lins mett lelhanne/Isll lu-
mal melt rauh«nne/ Mat-
ias tlell oieiall ohjannel

2. Christus lohdaMjam
«leon/ Matcall mett waa>
roist war>elcon s Wahingot
edestäm estäkön/InMstwi-
holllstenpsästätön/

< ;. PM Hengi Mit l
litcon / Tustis ulcom wah-wistacon / Armona lahjat
atn andaton/ Hadäs mettä
lohduttacon.»

4» CantzamColminatjKus
! «lcon



Matcuwalsten Virret
olcon/ Meit silpeius ala
jclcon / Matcall mnt rau-
has holhoscon/MajoMmelt!
rauhasjälltusconl
Wc. Isä Jumala taiwast/ilä

haldiaimaan/talwan/ Cm» i
olet luonut/ SH juhdan,z

reen ja mpisielwan/ Ihmisill olet j
suonut/ Että hi ntjdtn
Mattansa taidaifit tehdä/los sä!
heit edes wedät / Ann waarat ede»sam nähdä/ Sinä myös meitä au«
ta/ Tall edes otetull retkell/Aina
ja nykyistll hezkell/Sielut jaMuu-
mit kälkel. Nijn me sinua siis klj»
täm/ SanodenHalleluja.

». lEsu ChrisiejoWataMests
nyt täst matcasMnna oikUlaita

tdtstnwWfOis, Alä
«cist poies trtWf/WMy Wöm
nopiast rieunel. R»uhas nmt edes

SiuHGie Minm lienet/
Wuckom pane/ Su!je wi<

hanneOli filnick/ Hillitze Taiwan
pilwtt/ Ann lakiat lnsowtiiatll.

Mn me sinua sijs ktjtä»,
loben Halleluja-

;. POH Hengi wirwottaja/
Cmnlunsasolet annoill/ Oletui^is^lil<i



Maalla jaMerellä.
kirwottaja/ Maali/ niereli sekäran-
inoill, Piru lyksm pois careom/
Se häneld estä jakiellä/ Ettei sais
lylösniellä/ Meitköyhi tällä tiellä-
SinH rinnois waicuta/ 1101 l melt
j:des saata / An nHhdä wiell oma
maata/ Cotia mysSterwemi
ta! Nijnme sinua sijs kijtam/ Sa«
noden Halleluja.
jMe. ChristuslulnalanPoicau.

sinä apum ehdi/ Etem o-
tetus matcas/ Sun turwillas

tän lcihdem/ Esteet edestäni latcais/
Meitohiaoikist laita/ Annwaa-
rat wälttä taita/ Caick wchingot
estä.

2. SinäNoanLaiwan lainen/
West ajois wayetit / Meresi Mtzwahingon waineit/ Cansaas am
auttelit; Niin nytkin armos caut«
ta Rauha mcit Mcrell jaMa/
Ann saada satamat suomis:!

z. O Christe Jumalan Poi<,
Ei ole niin suurta tufca/ etl
sä ylitzwoita/ Taida antaja poista/
Meist HErra älä pois eri
«tkell apum kerki/ Ann Eng
leitzat meit.
' 4. Christe coscas macaifft hah-

L des/



istawaisieuWirret:c'.
Paisui Meri pauhaman/ '<

erätit Opeluslapsts. Aal- ,
»inald auttaman/ Aallot asetit

Äere.n tywenex teit jällen/-,
ucahutit tuulen.

5. Chrisie tygös me
meit auttaman / Sun ty-

aina turwam / Ilmas tule
aman/ Lambos lienem/omas

>lcm/ Awullas catzot puolem/
Meitä äIH ann huckua.

6. Zos aicnm jo on joulun/

Etts melt tääld cutzu tahdot/ Ann
andel sondin pahus/ Pyhän pii-<
nas tähden/ Se mcill turwa ancku»
?im olron/ Meidän huutom tn>

tulcon / Wahwist Henge»^
M auMiMit euin M'

l/AMMMMtä ain.^
fllGtt PM äiwom,^

yllä/wsit-tchdä tain, ?I!d
MM MM/ SuN suure»^''MtWtatdat wieU cuiw^

Sinä Marin wesist we<"!
Ettei huckun Aaldoin aM
pnwntin apun ehdit/Haa-e

incost autit maas/ Cans caike^seuran säästit / lonan mM



P' Colminaisuden ylisi
ten pohjasi päästit / Walas
watzast. H

3. Nijll lupaisit awun an<
! Ia tuscas nMn olla/ Tuin mr«
wans sinun tygös panne; Tai
sinua rucoilla. Lupaures luj!
,ne/ Täst tygös turwat tienn

? Cansiam olet loppun ast.

P.MminaWd
ylistös.

W. c. O hywH Jumala! H
Jumala; mull

, «M elon/walkeuden/ Culn
i minun luonut on / zn an-

! dan henqen uuden /

l ältin cohdusta MejW l
l jellut/ Ia MM lnup
waaroista warjeUut.
,-. Kijtetty JumalaWapahtajan racas/Mn

totwon/ autudeu/ ja a
loca palcas/ CuM Mlnunl wereUäns tuolcmast

.stan/ Ia wallast Satanan
! laupmst wapahmu.



umala! mt- <

lohduturcn/ Cmn
umttta suruistll wir-

Cum A oulf elä-
)a tvoltolliuokemcis/

m duomioll wal»

ttmy Jumala.' ytt«!
rainHENra! Se!

miuatsus juur / meild!
klld msntn kerran! IsäU'W»o»Me me ktitost wel«

M POall Hen-
laulacanl!







1

>/C«^<^e^H^.

X/^3^,8«»^51'll'><^5«,>.>.>5Xll<Qe>.U/>,

120 102 0673

!-




