








5 Hengellinen

Herättäjä/
IlliM cansa

Vxi Chrijlittp jocapäiwä-
joca hct?i,pyhä!lRaamatuz:

Msurcn Chusturen Pminn
storian jäisen/sudämelllsilläHu»..
-caucllla hauen sydä,"
! c
KärsijNise/cliPaMLitania:,

Yxi Hmgcllinen Af^
Nyi: myös tädän lisäcw 1

Ma-c^sta',
M«sie!!Ruco>n'-',



Minä halajan sinua sydäme-
stäni Aöllä / minun Hengen
walwo myös minusa war-
hain sinun tygös.

?53ini. iz.'
shtonä/ Amulla japuolipäiwä-

nä minäwalitan ia itken/ ia.
nljn hän cuule minun äneni.^

?12!m.6z:?, 8,5».
Costa minä wuoteseni lasten /

ntjn minä muistan sinun/cosca
minä yerän minä puhun

Emusta. Sillä sinä olet mi-
nun auttajan/ jasinun sijpcis
warjon alla minä kerscan.
Minun Sielunrippul sinu,
la/ smun vikia kätes minun



PxiNucous armon edest/
usein sydämelisill huo-

cauxillrucoilla.
. DW^! Jumala /

armollinen I<ä / et-
sinä

nut jakäskenyt meirä rucoi-
leman / jauloslurvanut cuul-
la meidänrucouxem / sentäh-
den tnhdoisin minä mielel-
lä» tulla sinun Castvos etee/
jaauxhuuta sinun pyhätTllj-

' mes/ rvaan minä olen (sitä
pahembi) luoncst cuinga si-
hen/enmyös tiedä cuinga ja
mitä minun rucoileman pi-
tä/cuin se tulis:sentähden ru-
coilen minä sinua / anna mi
nulle Armon ja Rucyuxen
Hengi joca ylöslämittä mi-

A 2 nun



nun cangian jakylmän sydä-
men / ylöswalmse minun
ymmäryxen / ja rväkewäsä
lohdutuxesa sinun rackan
poicas Christuxen
ansion jaesirucouxen päälle/
alinomaisin sydämen huo>
cauxen cansia minua oikein
rucoileman opetra/ja/ joca
mana hyivä minuil edestän
ulossano,nattoman huo«
cauxen cansa ja lupa minull
Armon cuulemiseen / sinun
pyhän Nimes cunniaxi ja
minull ijancaickisexi autude-
xi/Amen.

lEju-



lEsuxcn Pyhään ja
hywästlsmnattuun Ni-

meen/A^?li.
Cosca sinä Völlä ylösherat/

noilla p!Ml<'«:
,ENra on minun
wallstuxen ja au»
tuuden/ ketä mi-
nä pelkän s HCr-
ra on minun hen»

geni wakewys / kcrä ml'
nä waplien/ l.

Ia waicka miuawaellat»
sin pimiasä Laxoft / en

Az mi-



minä pelkllls mitan pa»
hutta/ettäsolctcalcham'/
Pf 24.
Sun Engelis mcit wartioitsl

cow
Ia meistä Vaarin ottacon/
Ettei Pevkcl /

Yöll el'pMwäll; HZn'meit'
cuuldel!

Cosca sinä huomeneldain y-
losherät/ »M ajattele cazctetti
ensin / sowinnon päälle Inma<
1.,« canfi.,/ ettäs Tu»,
noll., laivaisit p?twän ilman
shnnit lsptyenknyttä /

t.->pa:
«HUmala ole minulle nr<

sinun hywy-
des tähden/ jnpyhi pois
Ullnun sondini sinun suu«
rcn tehden. Pe«se



Sydämen Hl?ratta,Z '

,e minua hywast lnmutt
pahasta tegostani/ja puh-
dista minua minun Syn-
nlstam/P5a1.51.;/4. lu-
mala luo minuun puhdas
Sydän )a anna minulle
uusi wahwa Hengi/ alä
hclta minua pois Caiwos
edestä/ja äln mmulda ota
pois sinun Pyhä Heugcsl
wahwlsta minua taas A-
wullas/)a sillä wukewal.
la HeugM tue minua/
V.i2/i;/14.
wuodatat sinä Ryneleit H

,a <tcuplstrolt<» yhdest
sydämmest nch» auttele z

luniiakyneleittenpuo-
A 4 lem/



lem/ nijncuins catzatit sen!
syndiscn Wmmon puole'/
jocaarmoja finuld kerjäite
jalcmsedes macms ia ntjn»
cuins Pietarin puolen ca-
tzatit co,ca hän sinun kiel»
dänyt oli / jnNyöwärin
tvgö/longasllahutlt.-Nljn
ole myös armollinen nn»
nungin canftni/Amen- ,

Sitsen tijta lumalata rau-
t),:lus! n .ocstä/,., ctttt httN
n»rli co?l' f< »nais sinl»i»
snapa»wZl,«/n-'. ' s..novcn:

, olcon kqtos tjan»
>' H caickiscst,

armos ja hywydens
edesi /

loca minua wiriäst on warjcl,
lut/

Til-



TänH uönä caikest rvääraft.
Rucoilen wiel sinua lEsuxen

Nimeen
OTaiwaMnen Isä jaHErra;
Ettäs tänäpän ia jocahetki/
Tahdoisit mun suojelluxen olla.

Item_>.

mun taipäiwH
"Etten wihoitais fua mistn/
Mutta tunniaxeskäyttH,
Schen Armos mulllisH.
Sun HErra halduus annan/
Mun Hengen/ sielun/ ruumin/
Perhen/calun caick saaman/
Caicki caitze rvarjcl waarast.
Cosca smacuuletCuconiau<

DHErralEsuChnste/sinä wtcttolN CnnHa/zocapuoltyö,! mcam/ co'sca



!o Hengellinen
sca Cuckot lauloi/josta Pe-
tari cowin hämmästyi/ o«
let seisonut sen hengellisen
Oikeuden edes lerulale-nus: Anna minulle sun
Pyhä Henges Armo/et«
ta lnina i.mahdaisin nhln
hywln hiljä/cmn warhain
Ma jacuiitottta sinua sensun catkcran Ptjnas ja
Cuolcmas tähden.:.Muts
stutta minullen Pietarin
caubian lan.qemuren/joca
colme kerta klclsi sinun em
nen cuin Cuckol cahdesti
lauloi/ ole sinä O raukein
rackain HCrralCsn/mi'
r.un warjclluxeu comba-
liuxesa/ )a minun Avun

Lan-



Syd<?me«HerZtts,Z. ,i

Langemurcsa/ O HErra
wapabda minun Sielun.
;. Cttautjncuin sinä simotsen meille olelvan ticta<
mättömän cosca sinä tn h.
dot tulla wijmnstä Duo-
lniota pitämän/ tuicka cu<
hua meitä tääldä pois /

Ehtona/ Puoliyönä/ co-
jca Cuckoi laula/ eli Aa-
mulla / nijn l?lina sinun
Armos )a Henges oikein
walwoa/ ia cosca Cuc-
toi laulaa > aiatella il-
nun wijmclsta Tulemt-
stas/ että minä yn kerta
lnahdaisin lvalmis olla/
rohklast seiso sinun Duo.
Mio Istuimens edcja.

3!6 4.



n Hengellinen

4. Auta myös että minä
olisin nijden hengellisten
Ktrcko CuckolnV Maarna»mieste jaOpettaitten änillv
cuuliainen/eteeni ccchoisin
minun Teisam/ ia kAu<
taisin minuani pitämän
sinun Sanas/Amen.

Isä meidin joca olet Tai-
wais/ :c.
Costa eli muutat

sinunpaitaa / nljn «lattcle l

N H minä waiwainen
wchchäinen syndinen /

feca wic.tlomudcn wal-
kiatWaattet/ sen caunin
Jumalan cuwa/nijn cau»
hiast cadottanut olen/että
minä^nytolenhäwylline/

ala»



VsbHme« Herattasi ,?

alastoin ja curia/Ähswoi
minua/että nnnä ntzn syn»
dtä tehnyt olen/ sentähden
on mlnu sydämeni surulli«
ne/ja minun silmäni pinn-
at. Mutta minä ktjtän si«
nua/OHCrralEsu/cttäs
olet minun sun callilla ja
wlattomalla werelläs pe<
snyt minun symstän, / udi«
stanut Jumalan cuwä/ia
pukenut lnmun walkeisin
waatteisin/ettei mmu ala<
ftomudenl häpy näy/ auta
että minä jocapäiwä pe«
sisin minlln waatteni/ja
tekisin ne puhtaxi sinun
Weresäs / sinä wiatoln
Jumalan Carih a/ seura-

ts



l 4 Hengellinen
ta sinua Puhtaudes ja
Pyhydes cungas menet /sen päälle että mma mah-
detaisin löyttä saastutta-
mattomana Jumalan I>
stuimenedes/ Amen.
Cosca sinä N?uotest ylös-

nouset.
Mlnä kijtän sinua Isä

Potta/ )a
Pyhä Hengi/sinun suuren
Annos ja Hywydes edest/
että minä olen terwenä y.
löshcränytiaraidlsteniä'
senitten cansia seison mi-
nunjalcani päällä/ war-
M myös tänäpän minun
jalcani/ ntjn ruumllllsest
culnhengelltsestlangemw



' Sydämen herattajZ. 15,

xest. Autaettämma)oca-
palwa ylösnousen synnist/
totisen Catmnuxen fa Pa«

canfia/ Uscollt»
sis rucouxis ja auxhuuta»
misis/ senpaälle että mi-
nä wtzmelsnä Palwanä

. mahdais tulla Clamään
herätetyn/AMEN.

OlEsuChristewiatoin,
loca myös olet nuhtetoin/Ylösnousemus onnellinen/
Vuo lEsu meill armollinen/
M syndi silloin muistele!
AmostasAndex anelen!

Coscas näer Auringon rva»
lon:

YNAnhurscauden Aurin-
"go/ Cdristns lEsus/

, ylöswalaltcon hänen ar.
monS



mons loistolla/ minun ja
cmckein Christlnuscowal'
sten sydämet että me mah-
dlusim yhdes tottses Ju-
malan pelgos / löytö tä-
näpän ja aina suoielluxen
tuen/Awunjawerhon/
ja wWein tzancaicktstn
autuden/hänen Stzpeins
<llla/ Amen.

SijskijtosHZßrallanda-
cam,

Ia cunniahHnell candacam/Zoca meit synnist ja waa-
rast/

Mennen 3/onä pWi wah,
wast.

Weisa Wirsi alust nijn lop-

(H,

16 Hengellinen



Vfdamen Herättää. ,7

Co>cas otatRuocker eli Ha-
me» päallcs:
Mlnäktztan sinua Tai-

lsä / ettäs
olet werhonut tämän
waatten cansia / mun a-
lnstomanHäwynt'/ anna
minulle sinun Vlcha Hen-
gesArmo/ että Minätat»
daisin minun hetckoudcn/
toimen ja curtturcu can-
sia werhota/ja wyöttä mi-
nun cupent totuden Rau-
ta-randella/ että minä
tiedäisin cartta syndiä ia
Lihan himo / racasta To-
tuttu ja pulma toden Sy.
dämestälCsitrenChnstN'xeucama/Amm.

Eo<



Coscas tijni niwoteliwedat
sltunlhocl-'»?s.

sillä o racas
cansia wyötät sen ylimäi»
sen olan nunun Nuumi<
stani / josa Sydän jaTäyt
pltä heidän Asuinsians:
Nizn pueta myös minua
tänäpän Wanhursmuden
Hamella/ että minun
Sydallicn ikawölhis ja
halais sinun Wanhmsca-
uttas/ ja ntzncuin Täyl<
lä on Loppu/ ntjn mah>
dats myös Sielulla olla
Lepo ja Huojennus sinun
tykönäs Taiwan Walda<cunuas Sinä Wirwo-

tus



Hcr'ttaK !«,

tus-Lähdet /sinun Ärmos
jaTotudestuhdcn/A.
Coscas wedat päälles Suc'

i°<l<» KlngZs «li «saapas.
y?l)ncutN sinä O Tai»"wallinenlla/ näillä
waattcilla/ wnrjelet ml'«
mm jalcani wilust ja wa«
hingest/ nijn anna lnyös
minun lalcant tänäpän
ja aina olla kengitetty
Nauhan Ewangeliumil»
la/ ja suista minun lal<
cani Nauhan Tielle/
ta lnina nmhdaistu elä
Naubasa Jumalan.can.
fia/ nunun Omatundon
ia lähimmäisen
HEZNa osota minulle si-

nun



zo Hcngcllin-n
nun ties/jnjohdata mtäul?
oikiata polcua myöden
moita mi'NlUe tie/jota kä»;
yn/cttanlöydaisintien cla<!
maan/)a saisin taalda yh>,
den rauhalllsen Lahden-,
nön/ ntjn että mma tullsin
johdatttuxl Nauhan buo.!
ncsecn/ turwalllsijn Ma»!
zoibm ja jaloon Levoon /'

lEiuren llunun Lunastaa
Mi tygö/Amen

Coscas peset iyes:

sinus wulä Lipuillapa
sisit/ja ottaisit paljo
puata / cuiteugin sinun,
pahudcs näky minun ede»
sani/.anoHEn-aHCrrn:

Hio«



Heratta,a. «

l Htobin Kirj. ,9?;o/;l. la/
waicka mllulpc»

»Mu ihcui lumi wcdcs / ja
>! puhdistaisin Knlcnl Sai»,
sualla/ nijns cuitcngln
:plstalsit nnnnn /

')a lninun Waatteni oll»
!sit cauhtsluxeri:

auta/ O ra»
"cas JumalaTanvallincn
! Ila / että minä joca bctki
'ajattelen minun Castcni
puäUe joia minä olen puh»

~taxl tchty/scnUden Eyn«
lPymilen Peson cautta / ja
.sen P. Hengen lldlstoxcn /

syndcini saastalsu-
sdcsta. Animnunulle puh,
lauden Hengi / joca'I)utX

' dista



dlsia lnilM omatundoni/
cmckista Cucllelsta töistä/
lEsuren Christuxen Ju-
malan PoM weren caut»
ta/ palwclcinan Clawä
Jumalatta/ että minä jo-
ca Pälwa puhtam«x /
pyhcmar ja lumalllsem-
mar/sinun Palweluxesas
löyttäisin/Amcn.

Coscascuiwariyes.
Sinä ccnckein suloisin
HEnalEsuChriste/

joca walitlt sinun suuresa
Waiwasas: Minun wot-
man on culwettu / nijn-
cuin Cruusin Muru / ja
minun Kulem tarttu suu-
m lakeen/anna Armo jas/

että

« Hcngellmen



Sydämen HcrZttZsä. 2)

'että jos Mlnmsniärkydm
pois cmwu/ nijncuin se
Suwella cmwa on / et-
>ta minä sillotn lohdutat.

.sin lninuanj sinun- Kar-
sinnsestas/ ja odotmlm
kärsiwällsest jinun Wir-
wotustas/ sijhen otolliscen
Aicaan astt/ ettäs johda-

l tat lmima elawttten Lah-
l teitten tygö/ ja poismi-
wat ca;ckl kyynelet minun

, silmlstänl/ Amcn.
Coscas suorit eli har/ar sinus

Nl,n auttele.
IESU/joca
caicki teidän

hiuscarwan on luettu/ja
ei yhtMn helsta maahan

puto/



»4 Hengellinen
puto/ llnunVtcidnn Tai'
walllseu Isanne tahdota/
ntin tiedän minä ettei mi'
nulle muta wähcmbäkän
taida tapabtu/ ilman si>
tcl hänen pyhä tadtoans:
Sentuhden anna armos/
ctta nuna tanapan fa ai-
na mahdlnsin mmuani
imun Inlllaluden tnhtos,
ala nöyrytta uscollliest
rucoilen:

Mitäs Jumal tahdot tapah,,
tt> tot /

Sun tahtos hywä on ijan
Heil atmos opus osotat coht/,
Cuin Uiröstis ppsywät
Heit häoäs aut/ Poicas pijnanz

mutt /

Heidän tyköns älä pois culje /,

He



He huutawat/tygss turwa-
. wat/

«MikänyHErraHeithyljH/n
, Warlch minua tuftasi

waiwast/
Synnift lck tlkisst tawast/ -

OttH mä hänen kelpaisin
Ia hänen mieles noudäisin/W

toscap psslisit LP<?«ttet
pclällcsotat.

O Ginö caickein Py-
>' htn lEsu Chrlste/wer-ho ja ama lni-nun CyMni/ wlheljckch-
dcnl /a ricoxeni sinun cal-Klla Wanhurscauden ha-.mellasm autuuden waat-

minä sifM«M puhdas ja wjchttöin/
Mchdaism MllekmM st-



»6 He»gtll<l»e>»
nun Caswois eteen / cul<!
lalfisaCaunistorisa/ mi-'
nun Cumnglm ja mittun.
HCRran/ Amen.
Soscas wettäs heität eli

hnoienat sinnas «sin ajsttele.
AEPyhäHendtpuhdli

minun/ ja calc,
ken Hänen Seuracundas
caikest Hengen ja Lihan
Sastaisudest/ täyttämän
Pyhyttä Jumalan M
gos/ jaylös nostaman
hät Kädetja puhtan SN
dammen caikis paicois.
Jumalan tygö/ilman wi>,
hatjawainota/lEsuren!
hywästt siunattun Ni<il
meen/ Amen. l



Sv»zm«»Htrzttzjz. ,?

Cosca sinä näin wäaretetcu
olet lumalisllla a,atuxilla/ny»
»clft l. joen HumaUncn lvlrst/
, lne yxi eli car» Tapitlnmi
jest2n«Dibllast/ yx» pstlml »3r
,estän« osa Cate-
chisinuxcst/ <a
bnrgtn tunnustoxest , ~ l»e fi»
n»n Aamu lncuö / 4. weisit »Ä<
le»« yxl tvirsi//».cayo 2lm««
nackaan 2jica.r«lrjaan/ s«
»olmista jmua» cnolemah»» /

nffncnin tämH pstws oli» ft
wHmeinen/tÄlii tapa:

A) Minun caickein rac»
', käin ja kärsiwMnen

lEsu Christe / jo-
ka sinun suurela watwa,
'sas Ristin päällä olet ma-
llittanut itzes vlönannetuo
ssi/ ja corkialla änelU y-
lösaudanut sinun Henges

B» um



28 Htng«lllnen

sun JM Käsin. Mlna
huudan nyt sinun tygös/
auta että nunä sinun Ar<
mosja callln Ansios tah.
den/ tulisin klriotteturr
lchden ulos walittuidcn se>'
caan. O HERRAIEsu
minä annan sinun haldus
minun Hengen »oca on
sinun Henges/jongas
nut ja lunastanut olet si«j
nuncalllllaWerellas<la
rucoilen nöyräsi ettäs pe-
sisit ja puhdistaisit minua
minun Synneistäni sinun'
Weres cautta / nijn että
minun Sieluni/ joca on
sinun cuolemas ja Weres
Lautta lunastettu/ colcc



hancriä Ruumist/ niähs
dcjis pyhä ja puhdas olla
sun Duomto Istuimese-
des.OHErraHEsuChrl.
ste/ alä ylöu anna minua
mmun wtlmelsesä Tusta»
saui / jota Ijancaickisus
seura. HErra ole minulle
arlnollinen Armon Aica-
nn/ ettes minua duomihis
sijnä caubiana Duoinio-
pmwanä. O HErralEsttChrlste mmun Lunasta,
jan, tue minua minun wtz«meiscuV, Hetkellänt. Co«
scaminä elän/ tahdon mi«
nä ktzttä sinua. O minun

Wapahtalam/cuolenmi.
na tänapan eli huomen /

Bz hil-



l» Hengtlllmn
hlljai ellwarhmn/ nijn'
ruc ollen mlnä sinua Sy-
dämestänt/ anna mun wtz-meisellä Hengeni riutu-
muxella el muuta toiwo
enin sinua/ei muuta
taculntätä-lEsuarmah.
da minun päälleni ja ole
minulle watwasclle syndl,
selle armollinen; sinunP-
yhä tahtos tapahtucon
nulle/nytja tzäcaickistst/A.,
Coscas eli!

päälijnan paähZs panet.

MlnäkWn sinua ra.
"'casTaiwallinenlsä/
ettäs mun Pään wahin-gost/ wllust ia tuscast/i
tämän Werhon cansa

war-



warjella tahdot: Pueta
myös minun Pääni Au-
tuuden toiwolla/ yhdexi
Ktlwexi / etten minä lka>
nänsepMs sinun Sana<
stas ja Armo-LupauN»

. stas/waan lumalistst sen
iheUtni muistutailtn/ - ettti
-HErra on totinen/K mi-
tä chän lupa/ pitä hän

la waicka
wielä Tusca olis cuinga

!. / mahdatsin cutten»
gin parhain päsn n-
jatella / sen kärstwäUlsenJobin «ansa.' losluma*la tahdois/ ja lös.mmun
ricki/ ja päästäisKätens
särkemän nhn o

B 4 lie



5« HeKztMnm
lls minulltt wiela fittm.MLohdutus/ ja minä wah.:
wlstulsin minun Saita,
udcjam. Minä odotan!
«HErra/minun Sielun o>
wtta / ia minä totwou hä»nen Sanans paMe; mi«
nft sielun wartloitze HEr<
ra/ yhdestä huomen warti.
asta/tolseen huomen wnr<-
Liasten / Israel toiwotanz

Mlle/ siM
<HEsiralla on Nrmo/ M
Mnfas, lunastus hänellä.j
Ia hcin lunasta Israelin»
catcklsta synnetstäns.
Csscas orar tindat eli Musi.
fin )<««».

ZzUta O Pyhä Hen-
-3"



W/ että minä"TänätM"taidMn Uscon Kilwcllä
sammutta caickl a»

fthannn / Mailman/ ml'«
"nun L'.han ia we en tuli-
'setnuolet/ ia llmnn estet
'ylösnosta minun Sydäm-
'mm/ ja Käteni Tai»

pain Jumalan ty<
i göj ttjnirippuln Uscos m
'lhywas Omastunnos lop-

asti/ Amen.
sinä «tatsauwan kätes.

minä waellal<
?"-sin vimläsä Laxosa/-en minä pelkäitz mitän
3pahutta ettäs olet cansa<
m/sinun Mhas/aSau-was mkewat minun catt'

B 5 keng



34 HtMUni»
kenäminun elinaicanani/'
sihen asti ettän toudun I>san Maalle/ Amen.
Cofca siyä ulos Owest

portist mcnct.

<v>Satm.i». Minä no-
Silmäni Mäktjn

pam/ josta minulle Apu
tule/ minun Apun tule
-HCnalda / jocg Taiwan
ja Maan tehnyt on. Eu
han salltminujalcant
jahta/elka stmaca jocami»
nun kätke/ caho/ Ismelim
Wartia el hän maca elll
torcu/ HERra kätkekön
minua/ HENra onmi«
«un warjon minun olkiql'-
la Kädelläni/ettelAvnnj

2«^



>y»a««o Herättä,'
go Minua poldais pätwäl.
la/eliCuuPöllä.HCrraratkekyn mtnua calckctta
pahastahan/ kätkekön ml-
mm Uloskäymtsen ja si-

hamastnyt
ja tzancmckistm.
los ikän tila yn/nijn älHsinu,

as anna esia Kirkosta/ömatkain jos stnäolet Cau-
pungisa/nijnkäy wiriästßu-
tous-ja Saarna'- päiwM
Kircos/ silla se on. merm
tzttäs olet nijden ulöswalit-
luiden seas; sillH se joca on
Jumalasi/ hän cuule luma«
lan sanan / waan "se Ma ei
cuple Sana'/ ei
hsn ole Jumalasta/ waanCädotettuin joucosta.



Csscss rupöt Työhos.
zylllä wän sinua / O"'P. ColMtnaMs/I.sä/PolcaiaPyhäHenql
Jumala että coicas caic--
rein pasain himoin esteri
tämän Työn minulle olet
säätänyt )N määrännyt/
nljn lama myös Armo/
Ma Minä olisin wirtämt<
nun cutzutusa wirasam/
ja ei httastt sinun Työläs
teklsi/waankärjlwälltstst
odotMsin smunArmos/a'pus ja dywästisiunnustas.
O HErra caho alas sinun
pyhast Taiwnstas / ja sutt
ArmonistUiMcldas / ia hy«
waftismua mettä ja Maa»

ta

36 He««ellitte»



tajongosmeille andanur
olet. Ole meille Laupias
HErra Jumala/ la hy'
Iväsn siunct meidnn Kat«

stemtyöt/ meidän Kätt m
lTyöc hywastlsiunatcon
hän/ Amcn.

iLll tällat-apä.
OHERra lE,U Cbri<

ste/jonga Kasiin cmctl
on annettu sildä Tatwa-
llseldalscUda/lotailmanemme mitän Niatella eli
tehdä taida. Minärucol<
len sinua/ ettäs olisit mun

ttykönänl/ sinun waikut-
ttawailen ja tyota tekewäi<
«en Armos cansa/ ojenna
W HMtze mun ymmarry»

NN/



zz HengtMl»»

xen/ SielunM Järkeni/
woimanija wgkem/ täsä
mun edesotetusa Päiwä-
työjänl/ että minä stn si-nun Viimes Cunniaxi/

Christclltsestal-ca ja Autuallijest päättä.
Ole sinä mmun Wäkcwy-
den jaApun/ Alcun fa lop -

pun/ että minä kijtänja
Vltstän sinua tzancicktsest.
Sinun Työstsajattele näin.

Taiwallinen
"Isä/ sinun Sanasia
Kastys iälkey olen minä
nyt täsä minun cutzutusal
Wlrcant työsä/ sentähden
teen minä sen ahkerasi/ ja
anmm uloskäymlsen sinun

hal-



Sydämen Hllättäja.s ;,,

stans sit/ etläs tahdoisit
armolllstst sinun Apuas
ja Hywusti siunaustasta»
hän lainata/Amen.

' lo§ siyä wäsyr
Mlta HENra/että nn>

tthdä hy.
»wä/ ja ei wäsyä/ can>
dain päiwän Cuormaa /a,
hellettä/ yljncauwancuin
Cuolemgn Ehto tule/ ia.
minun Sieluni saa lewä-
tä Abrahamin Helmas/
waan ruumin
päiwän asti Rauhas m
lewos hänenCammiosnns.l Autuat owat ne
tt/ jotcq HENrasa nuc.

k»net



4»
kun et owat/ M Hengi
jano: "He lepäwät ccnklst
heidän Tötstans ja hei»,
dän recons seurawat/ hei»
ta/ Amm.
Costa sinä paatat sun TyoS.
4)Ywästlsiunattu / kij-
Yletty ja ylistetty olcon

Isa Jumala/ Poica lu<
mala/ia Pyhä Hengi lu<
mala/ jolda cmckt Hy«
wyys tule/ jollen myös
ylchen caickei Cappallden
Kljtos/ Cunnia jaPlistös
olcon/ anna andex O Py<
hä Colmlnmsus/ mitä
minä täsä olen tehnyt/ oli.sco ze wähaeli paljon. Ql<
ton se sinulle kelwollinen/

walckg



Herättäjä 4,

llvaicka m
Mibatoin ,'e olls. Cincki
mttä minä taidan / anon

stll pydän/ olcon se sinul.da siunattu/ ja tapahtu»
en sinun Cunmuxes /
waan mlnM ja ssnun

sChrlstltyllles ajallisen ja
Wmaickisektauwdcn/A.
! Rualla olles pidä itzes sij,
wotlisest Chrisiillises cohtudes.Mijn Ehton cuin Huomenet,

dain pidä' rucouxes / ajattelisun lupauxes päälle / ja
mitä ikänäns sinä teet nijn
'ajatttele Loppua/ nijn ettsmicostan pahoin tee.

Costa sinä rijsut itzes.A' Clucklwaldias / ijan«
Jumala/ 0.

pet<



4» HolgtNun»
petä minua ajattMnam
että minun cuoleman pt-f
tä/sa että minun -tzen>gelläni on yxi määrä/ jon-i
ga ylche en minä tatd<t!
kävdä/waay pitäpoisrij-
suman tänMn nlalliftn. O»
mnnoNlgtaäldä poiser-
caneman/ cosca linun py»
hätahtosntznwaati:sen
tähden suo minulle yx
autuas loppu/ että min<
(costa minun nämät mail
malliset pitä jättämän!
ja minä tääldä ntzncuk
yxlLlnunLendoPoistem
matan) mahdatsin sillom
minun wijmeiftsä tuscM
m rohkiast sinun tunm



Sydämen HerHttijck. <z
stli/)a sanoa: Jumala ole
minulle armollinen ja tla«
huta minua sinun tykö-
näs ijancmcklsest; Ach
HERra auta sinun pal-
weljatas/ että nMä au»
tuan tulisin l Amen.

y7ll'ncmn sinä nyt/ o
"Tmwallimn Isä/juot
minun lewätä pmla tähän
Wuoteseen: Ntzn anna
myös minulle yxi julot»

Omantunnon Nau»
ha/jaandexannaminul-
le lEsuxen tähden/cmcki
mitä minä AjatuxOa/
iSanoM ia Töillä/ tie»

ten



44 Hengellinen

ten jatietämata sinua wa
stan rickonut olen; ja co.
sca mlnnn Ruumini ma.
ca/nijn anna minun sie>
lun 'ja Sydämen sinuja
aina wnlwoa / että min«i
wijmetn siuusa (sinä tzan>
eatckinen Lcpo) jäisin Le<
wos olla Sielun ja Ruu>
lwn puolesi / ja ulospuh»
ken Dawldin cansia sa<
noden: Minä maean ja
lewän Mli rauhasi,: sil
lä sinä HENra yxmam
aurat minun turwas asu.
man. Sentähden min<
macanjanucunjaherän,
että HERra tuke minua
Amen.

M



Sydämen Herätti','?. 45
Me annam weitäm sinun

huomas/
Otameitä sinun Suojas/
Nijn meidän käypi syll hy.

win/
Eng nucu pahuten sywin-

Elickä näin.
Me lEsuxell mcitäm an,

namme/
Cosc silmämme kijni palnam:
Hän olcon ain apum jakil.

pemme/
caikm wai-

wam
Iloit meit Jumal

sa!
Cosca tläppn eli tVarnosoi.

Jumala ole minulle
armollinen sinun juu-
ren pywydes tähd^



M pois pyht MINUN jM
oin sinun suuren Lan.
pmdes tähden/ Amen.

Jumala TaiwanYlinen Isa/ armahdameidän päällem / HEm'Jumalan Poica/ Mai(
manwapchtaja/armah,
da meidän päällem/HEr.
ra JumalaPyhä Hengi
armahda meidän pääl,!
lem/ ole meille armolli<i
nen/ auta meetä laupias
HERra Jumala/ catkeistaSnnyistä/ caikesta e
xynstä/kaikesta
Perkelcn petorista ja juo
nista/ pahasta äkillisesti
EMmasta/ Ruttotau

diss<

Htngtlllneu



Ma ja calllsta ajasta/So-
dista ja tappelurista/ Ca<
pinoista ja RYdoista/ Ra-
tehlsta ja waarolllsefta
Ilmasta/ Tulipalosta ja
Walktan hädästä/ tjan-
eaickisesta Cuolemasta /
Wariele meitä Laupias
HErra Jumala!

Jos sinula on aica / nl<n lue
«0,10 Litania loppuun asti.

Hlickanain:
c)SinäP.Colmlnatsus/

armahda sinuas caic-
keln Ihmisten päälle/jot-

sinä luonut ja lunasta-
liut olet/ ja erinomaisestmun callin ostetun Seu-
'acuudai. Käännä caM

cat»

Gyl»ä«en HlrättilH.



catumattomat/ japidäW
wacgat totises cuulunsU'
des/ että me sitten sinuncansas s<nssm Talwnst
tzancalckiscst elää/ A^mn,

iklickänäin:
Isämeidän ylhäl u
Suo meille rauha HWn

nyt/ «.

Jumal anna meidän CunilK
gall/«.

HErra hywästi siunatcoW
warjelcon meitä» :c.

H,isa nämär Sanat tygö.
Cuin callis on sinun H 7

wydes Jumala/eträ Ihmi
ften lapset sinun Sijpei
warjon alla uscaldarvat.

Jumala «le minulla,
«pl!

Hengelllntn



lmollmen/ ole minull armol-
»inen: Sillä sinun minun;
Sielun uscalda/ jasinun

warjon ala minä tur-
wan; siihenasti e«a pahc»
«äy ohiye.

?521m. 4;: 5, 4.Lähetä walkeudes ja tö»
rudes minua jaattaman ja»
jtuoman sinun p. wuoree ty-

yö/ ja sinun Asumises ryg<K
minä täwlsin Jumalan

Ältarin tygö/ lenlumala»
rygö/ joca minun ilon jarie«»
mun on/sinua Jumala Can-

kyttäisin/ Minut»Jumalan.
iojka Kello lys / nijn ajattele/

ettäs olet yhden Hetken ls-
hembi Cuolemata cuin
nen;cucoiletällHtapa:



Jumala andacon meille
aucuallista hetke/ Cdristib
liscst elä ja autuallisest cuol»
la jailo»stst ylösnosta/ A.

Cosca Rello Vhden lyö.
s) sina yancaicktnenlU'

mala ybdes olemudes!,
O sinä mnoa Wällnues
Jumalan ja Ihmisten
wälilla/ CH<telCsu
joca olet andlinut mlnulls
ybden järjellisen Sielun/
opeta minua hauesta ahkei
ra waäri ottaman/ wi
rMtutklstelemaniaajat
teleman i että ynon Sel
racunda/ yn Hengi/ yi
Totwo/yri HEll a / yxi
sco/vxtEaste/yxtlumall

Hengellinen<c>



l Sydämen Herättäjä. 6l
sja lsam /
joca lneisä catkis ja meidän
scalckcmylltzemon. Phtä
Minä HErra sinulda anö/
mtä nuna pyydän / asua<
xent HERran Huonestl
jcalckenaelmaicanant/ et<
W minä näkisin HErran
faunin Jumalan palwel-

jahänen Tempii-
>nns etzisin. Osota minulle
iHErra sinun Nes/ wael-

daxen sinun Totuudesas;
ktjnmtä minun sydämen
When vhten/ että minä«mun Nimes petkälsin.

p) HErra Jumala ra-
TmwaUinenlsä/



joca olet andanut meil.
lecari Armon-lahja/ ni-
mittäin sinun rackan
Poicas meldän HCrrali
lEsuxcn Christuxen/ jaN
hengen joca sinust jaPo!
jast uloskäypi; ja
la muoto andanut myös!
meillä cari Sacramcnti/.
CastejaP. AltarlnSacraj
mentin)sen päälle ettälw
tulisim nljten cautta pyhi
tetyxi sekä sielun että ruu
minpuolest/cmkest llhan jl
hengen sastalsudest.' anno
meme sunParmos oikeli
tuta ja hywäs Arwos pi
tasen/TalwMsenOpil
Caxl Osa/Lain jaEvan

gelil

HengelllUtl»si



Syesmln Herittzji.
gclmmln; LM oppl> ea-
xi Cappalda/ racasta
Jumalala sen enfimmäi-sen / ja meidän Lähim-
mäistäm sen roijcn Tau«
lun lälken; Cwangclill-
mlft myös cax:/ seurata
sitä tzcmcalckista elälnäta
Uscon cautta ICSUren
Lhristuxen päälle / Ia
cawahta meitäm Helwe«
Nst/ joca seura Cpäuscon
päälle/ Amen. l'!«v. ;c>:
7.8 9» Cahta minä smul»
da anon/ettes minuZda
ntjtä kieldäis/ enncncuin
minä cuolen. op.
pi ia walhe olcon minu»
sta caucana/ köyhyttäia

C) riclll-



«4 H,n«>'llin«» ~

an
ni/ waan anna mmm
simda määrätty osani
wilmosta / ettenmmä (ioi
nnna ylönrawlmn tull
sin) kicldms sinua j«
sanois: Cucc on HCrval
Eli jos Mlua ylönköyhäl!
tulckn / warastals/ jalyn-
d>' t.tts mtnun Jumala
tanlwast^n.

Cosca colme lyö.
i Ppbä ColMl

luulus yhdes
Pv>hä Hengi/ lama mmull!

U»co/ Touvo ja Riicka
Hls/ ne colme Pääawut
että minä mahdallm sei

ensim



ensiniälstn Taulun"jalkm
sinua palwclla colmlnai»

Nella muolo! l.Svdamestä»z. ni tuta / peljätä/racasta si-
,, nua »a pannq caiten Uscal-ilurent ia Totivoui liuun

-. Suulla m>
lieoilla/ auxihuuta/Mä/
- kyttä /a cumuoita sinun

j. che tnölä ia
menofa pltä siuun Sanas
pyhänä/ Mlelellän sitH
cuulla ja oppia/ nynettz
mmä dywln warustcttu

, llscosa/ Mlchdaiim urhol-
sliscst wastan sotia nijts
colme Päwcholltsta Per.itclctta/ "-ailma ia mnmnomaa turmcldua Llbani.

C4' War«



i

<6 Hengellinen
Pyhä Colmi.

naims / ne colme Pää>!
Sätyä Mailmas/ cutn o<i
wat se Hengellinen/ Mail>!
lnalltnen ja Huonelttnensääty/ että jocainen mah<
dats sijnä uscollijest wael»
da/ ,obon sinä hänen
nut olet/ mielelläns tutkia
nijtä colmc suurta Luo»,
non Kttzaa/ cmw owat/j
Lmwas/ Maa )a-Meri/
ptca hallttan sinun wisa««
udellas/ ia oppia heistä w
kemän. sinun Kässys
ken' Ämen.

Cosca neljä l^ö.
Sinä rackain Sielun

HErrs lEft



l' Sydämen HeMä/H/ 67
Mriste/ joca ludalatsten'tawä lälken jaat Paiwän'ia Pon tasain neljäin o«
'saan/ ja tahdot että me
lntzden neljän Pyhäin C-
uvangelisteritten opin M<
ken nijnä Aicoina wal«
Attila Sydämmella sinun
.tulemistas odottaisimme.
.Laina meille sinuuP.Heusges armo Mwaiwä ylös
Enosta sijtä haisewaisesta
/jynlstä (Lazärurcn efimer-
..kin lälkcn/ joca oli maan«
,nut haudasa neljä wuoro«

hautta ia hmsi) jolla on
astin sia/ alcain l.

lSydämesä pahoilla Ain»
2. suostua sencal-

Oz daisin



da:si»n äsätuxin / ;. seuräi
tn mtä Töillä / 4- edest
wasttlta sttäpaha; Cttli
minä nytten neljän pelloiii
joucost lonltälsin olcwanse joca wastan otta sanan
aiwan sydämest/
ja canda Hedelmänsiwallliesi; että ne neljä
Elemcxti tallaisit/ sinm
laitorcs jälken / joutUl!
minulle hpwäxi ja ei ca«
dotulcx/ cojca anna ti)at'
telen ntjtten Neljän wij«
melsten asiaittcn
CUl)!eman/ Duonion /

helwetln :a Taiwan wal
dacunnan! A.

Co



Cosca wijsi lyö.
Hengl/ sinä totu-

! teen johdattaja/auta ja
lopeta minun se tietämän /
vetten minä wijdcnMose-
ycuKtriun/ se on Lain: ci
Myös wijden ludalaisten
Mrkeletn / sitä wähemt»swljden Dawidin Lingo-
Eiwen canfia/waan lEsu«
lixcn Christuxen JumalanH)oM wtzden wertsen ha-
«tvan canfia calllst ostettu
l,ja lunastettu olen / että
!mmä cnna )a erinomat-

silloin sen päälle
!'oMtelisin / cosca minä

inäen minun wtjsi Sorme-
M;zantznkaytälsinlmnun



wMjarkem/ etten muu!
tchden Wtjden tyhmcll!
Nettzen canfia ulossulle-
tais/ waan mahdaisin
kerran ntzden wijden wtjsa>
sten caufia olla walmii
Uscon Oliyn can§a sisälle!
kcinmän Yliän lEsuxel,!
Christuren Taiwallisecl!Haajaltzn! Amen.

Costa cuusi lyö.
Pyhä Colmwm''sus / I»a Jumala j

Pouaja Pyhä Hengl/ jo,
m cuutenapaiwanaclM
kl Cappalet aiwan hy<
tvln loit/ ja sen canHatab
dolt tietä andss / ett6

Hengellinenf»



«iydämeu HerZttijä. ?l
Mailman Ikä/Mnen lu«
lonjälken/ pltä seisoman
Cuusituhatta Ajastaica /
joista nyt se wtjmeinen
Tuhannen Lopulla on/
ja nijn Mailman Lop.

pu jo täydelltjcst käsis on,-
Minä rucoilen sinua cal«
kesta minun sydämestäni/
ettäs tabdoisit minua ja
catckia Cristltyitä opetta
elkein ymmärtämän ne
cuusi Chnstin opin Pää»
cappaletta/ laaiattelemä
ettälhmtjenlkäoncude'
sta osasta/ cmn owat Lap.
suns/ Nuorus/ Miehuus/
oikia Ikä / Wanhuus ja
Wolmattsmus. Smtäh-

den



Hmgckint»
denettäynClmstittylH.
mmen zocaitzes
baisei ainoastans yhdcsä
lvilplttömäjii U»'cosa la
rackaudes loista cuudesta
Laupiuden töistä; mutta
myös cmkllla curilla ah-
kerotta keiwolliftst ylnbä-
nns lelcata/ sinulle otoUi-
sexi ne cuuji Pajäsenda /
cuin owclt/Sydan/ Kieli/
Silmät/ Corwat> Kädet
jalalat. Ia ntji, cuin sinä
Orackatn HErra lEsu /

Caanan Galileas annoit
cuusi kiwiftä Astiata We-
dellätäytettä/longassittesun Caicklwaldian Wtjsa»
udes camte yhdexi makl-

axi



mi Wijnari muutit: Mn
nnna myös nnnun ia
caiken Awwparlscun-
nan mtldän Awiosäady-
!säm sinun Armostas / hy«
wydsstäs ja Hywästlsiu»
nauxestas osallistpl tulla/
Almu.

Cosca seiyemän
f)! Isä Jumala/joca le«
"pätsit seihemandenä
Pa:wänä.ja pnbltitsen/
Ol lEsu Chttste/ ,occ,o.
let selheman kcrta ulos<
wuodattannt sinun cals
lin weres / ja puhunut sci«
tzcmän sana Ristin pääl«
lä;O!Pyhä Hengi/zoca
annat sinun Scuracun»

«alles



74 Heugelllnn»
nallesne seitzeman Hen»^gen lahja: Minarucoilen
sinua nöyrast/ ettäs ope«
talsit mmm Mm sinun

. rackauttas/nM seitzeman ztässyin lälke tolses taulu^sa näytnunän rackautta
lähtmMan wastä/caicke-
na stlhcmanä Pälwanmwijcosä.Ntjnmyösnesei''
hemänRucousta Isa mei.

. dän Nucoures Nucol>
i leman sinun tahtos jalke/
että minä sitte stm Chri<
sticundas canfia sen cautta
mahdasin saada lewätä
stlhcmandena Päiwänä
Taiwan waldacunnasa /

' ja nähdä sinnn Kirctaut.
tas



Sydämen Herättäjä. sjl

tas Taborin Wuorella/
on hywä olla / A.

Meit armahda sua rucoilem /

Ia lähet lahia seitzemän /

SunHenges ain cautt Is-suren /

Cuin Sieluill saatta autu-
den.

Costa cahdexanl^ö.
f) Cmcklwaldlas Ijan«

caictmcn Jumala/jo>
ca pelastit Noachm ttze
cahdexandena Arkis/ co<sca wedenpatsumus sm

Mailman u»
potti; sinä zoca myös can«
dexandena Paiwäna k<l-
- anda
ta caiken Miehen puolen /

Minä



7» V?na«ul>«»
ininä rueoilenslma sinck!
ractan Poicas
Clnisturcn Ptjnan jacuo'
lemun lautla/ joca cahde!
pindena Palw.Ntu yln
b sai sen
suloi en lEjllien Nimen
jauloswuodatti haue nuo!

rer Wcrlpilmans/ ettns
lEm e siuue cautta tah
doistl pois pybklä caicki
nunun Smidiui/ ia an!
d>l'!it uijde siaanne cah-
deran Autuden Lahjat /
joista puhutan»
Miesten paiwaies
Ewangcllumm / Match
5. että mil!a mahdaislN
Dawidincauba Pialm 6.

Cah<



,Cabdexan kielten raaUä
sinulle Ktjtost weisata / m
P.Cuntngan losianM»
!merM seuwta/ zocacah-
dermdena Wuote>a ru»
!pcis ehimän I<äms Iu-
llnala! Amen

Cosca yhdexän lyö.

, "joca ludalaisten luqun
jälken/ yhderanbenä het-
!kcnä/ ylönannoit sinun
iHenges/ ja sanoft/ että
Taiwaja pltä suurembi
110 oleman ybdejtä syn-
dliestajocahanens paran-
da/ cuin ybdexcstknmme»
nest ja yhderest hurscast/
jotta ei Parannusta tar-

witze/



witze/ auta etten lnlNll
löyttais nqtten Phdexenkijttämättömäin »east/ ,ot.
ca heidän Puhdistureni
jälken Spitallstans ci
palannet tacaperm kijt»
tämän sinua. Waan
tollfudella mahdalstn Pe-
tarm in Corncliunu can<
fia yhdexännellä hetkellä
astua ylös nijtte:, vhdexen

Ticaputtten
pä Ue/cum owat/tmmstaj
murhettm / paastota/ ru«
coila/itkeä/karllä/odvt,
ta/ sotta/ ajatella; jaca
wcchta minuanl ntzsta yh,
dexestä nältä wajtlin sotl
waisista wwlsta.' A.

HengtMtll



i «?ydam,n Heruttaja 69
Cosca tummenen lyö.

!s)HErra Caickiwaldias
Jumala/joca lupat ar-

!,mahta coco Caupungin ja
ilyhden Maacunnan paäl«
le Kymmenen Wanyur-
stan tähden/ opeta minuasun Pyhän Hengcs caut-
M ntjstli kymmenestä Kä«
lstylanotsta ajatteleman ja
«ymmärtämän/ että minä
olcn se syndinen palwelia /
joen ole sinullewelcakyine»

nen tuhatta lttwlsta/ ,a
sentähden olen ansainnutheitettä fangiuten; mut-
ta sinun racas Poicas,lEius/ on sen minun e«
Idestänt maxanut hänen



WerellänsNistm pnällÄ
zota minä Uscosa minulle»
mmmstutan/ cosca minä
minun Kymmenen Sor
meni ristlnpancmijella u<
losmaalan wtjsi Nisnä/ja
ehin lE>usta Andrearen
cnnfili/ loh. /: ;p. tvmme»
nennellä Hetkellä päiwä-
stä; jaoppisin sitten kym«
menen kerta lumalisem-max tulla/ia kestcllämur-hettajawaiwa/jocapääl
la seiso kymmenen päiwi
/poc.ii lci. Dnwldtncaw
ba ylistä ia kijttä sinua
kymmenen kttlisillä Har>
pulla/ia löyttäisinMolls.
na yhden miehe cmHa nh>

st"



Nymencsta spttaltiesta/
nidain kmnencrel uolststydemrst EaarnawuaUe/
ta je lällens nunulle

'Menen kcttalscst Wan-
jurscasten
narttaisin/ Amcn.
3<»sca lyö»
7)HErraMuCdnste/
"minga cauhian pahen-
unensepettälllludas/y.

ri «lista ybdesttolstllfym-
nenest OrttUblaps;sta te»
'i: Ia cumgapahoin/ nä-

yrltolltakpmmendä/
henspetit/ silloln cösccticsinun karsimlsesaicanll
Bnannmt sinun ja pate-
M/ wnan culngc» suloi-stst



sest sinä lohdutatnäitäW
tatoistakymmendä / ntzn.!
tuin Josephhäne
stakymmenda Weljeens/
silloin coscas ilmoitit ihes
heille eläwaxi / jälken si.
nunPlösnousemises; pu>
hallat heidän päallens/ja
sen sun P.Hcnges/ Suus
hengen cansia / annat
heille Taiwan waldacun»
nanAwazmet/ nuhdellen
heitä istues Pöydän tykö.
ua/ heidän Cpaulcons ja
Sydamens cowuden täh
den/ näyttatn heille sinun
caunin Taiwasen Plösa»
stumlses; minä ktjtan st
nua HErra lEsu/lenstnu

HenZtlllnen



stä /el olet me:" e an.
tanur GWas' ja
»hdsmslä to<sfak!'lnenellli
hctcllä ' wtimeisnä Ma«
ilman Cbto"a / cuftunnt
mettä pacanotta luiuntch»t'.ecnwijnata baas/Mca
!>e s':nime ,l>uttlasna
llanan ,a synlnn Torilla
.sli -Malla. Mannameit.
ie HERra lEst, «ocav t-
«lvä parannus e mtU.n?
,fl»nen

tosca caxitoistakymmmdH

h <'ErmlEZuChrtste/
-> «ml wcantzven cähren-
Makymncnen Z.e wn



l 4 Hengellinen
Pojan cautta / nijde
cahdentoistakymenen ca
won/ cuin.Israelin Lapsi
lönsit Corwesa / nljdei
cahdentoistakymenen cal
ltzn Kiwen ylimaisen P«
pin Wiran Kilwesä / H
den cahdentoistakymene
kiwen soista Altari rake!
tin / nyden cahdentoift
kymmenen
jonga päällä Meri ich
Jerusalemin Templis/l
let tahtonut edestuodti
ulosmalata sinun canto
stakymmendä
Mes Testamendts, sittl
cuin sinä yhden toisen/s<pettälänludasianwall!



Sedän,,» Hträttzjs. z,
nutolet.Minäkijtän sinua
nöyräst/ ettäs heidän Lu«
cuns jälken olet anbanut
!sinun Seuracunnalles ielCaxitoistakymmendä U>scon Artlkeli Ia ntjncuin
'sinä O.' cmckem suloisin
!ICsu/coscasolltcahden»
«toistakymmenen Wuoden
twanha / istuit Opettait-
>tm seas JerusaleminTem-
Mä/nhn pyhitä jahywä«
«isiuna myös nijn hywin
pptttalta cuin Sanan»
tuuliolt Kircois jaSchou««ms / että he mahdaisitwnda bywän HedelmänWsä Cahdesatolstakyme-
ftä Cuucaudesa Wuode-
! D» sa;



ieugtllinen
sn; ja wijmem yhdesä !y<
dä Elämän Puusta/)oc
jocaihe!a Cuucaudesa cm
da cahdentoistakymmene!
kertaisen hedelmän,
iH:i. Cmn on l. Terwtt,
llmnn ktwuta/ 2.Nuon,
ilman tzätä/; Udistus il
man suuttulMsta/ 4 W«paus ilman Orjutta / <
Cauneus tlmanwirleä
6. Lohdutus ilman mu>
hetta/7.Pldäkr.llätsys:
manpuutosta/ ». RauK
timan rijdata/ 9 Suru!
tomus llmanpelgota ,<

Tieto ilman tyhmyttä/i
Cunnia ilman pllcata/'
110 ilmnn supun/ A.

dl'



Sydämen Herättäjä, z?

Rtz«
wixi / jdtca tairaan
l! jocaHetken falten pai-

nat waiftttftcuin^,

M meidän ylHHllTaiwas/ u.
Costa RellH l^ö.

y«Hrucoilenjydämen pohjasi/,
Jumal mull hctke au,

tuast/
«Jos tohdot etl se wijmeinenHn/
Etcän sitt saisln autuan eron:
An»', sitä wlriäjt mun tutkisteli /

Sek sydämeU ett suull ajateä. -

Pxi.
Ax Jumal on caicki cappalet

luon/
Vl Usco meill Autuun Pyrtinsuon;
Vr »välimies on meit lunastan!
Vl Hengi andan meill elämän.

Dl 3,



M kettä sinun täyty cuslla;
Dx elämä j,st tule huolla.

Caxi.
Cax armon lahja Poica l«

Heng'/
Cax Sacramenti HERrMsemmeng,
Cax O<a HERran Opetu

tuo/
Cax taulu sull hänen kästynl

suo.
Cax osaRuumiS/ Sielu/ sinul
Cax sia/ cuolon jilken ajatel.

Colme.
Colm Personat yhdes lum

ludes/
Colm PHHlayja sinun autui

des.
Colm kästy waati rackautten
Colm wihollist lyö stteyteen.

Eol!



Sydämen Herättäjä. 89
Colm corkiat sääty asett Jumala
'Colmest ota waari caikell

ajall.
Neljä.

steljä wartiat muista öin / pii-
min/

!?eljä oppi Evangelisterein /

l?eljä on trapu sill häjylsynnil /
>?eljä peldo janan siemenil/
Wä Gementi vn luotu/
?eljä wWeist Cappald sull

suotu.
rrA

Dijsi Sikli painoit Esicoiset.
Vijs tiwe Goljatin lingoW
Vijs haawa Sielusparansit/
DijSjärkeshywinkäytä sitv
VM wijsast menit sisäll hää<

tupan/
Vijs tyhmä jäit Wsen cusp.

"pan.
D 4 Cuu-



"na,lllnm

Cuusi.
Cuuten loi luma!

Mmlman/
Cuusmhat Wuotr ritä häne»

seisoman/
Cuus osa moncn,!ämäll,
Cuus rack'l,den työt fä tee tää!
Cuus jäsend opc Klckaman poii
Cuus 110 Cruusi cu HER«

sullsols.
Seiyemän.

ScitzcmännenpäiwänHEl»
ia pyhtt

Se'tzemä» Heligc»l.!l)!a lihet,
Scitzemän kcrtc» wereiiL wu««dar?,
Seitzemän Sana M mieleel

johoat/
S M» oi>vickiNldest
S<i<iemän Rucoust ope I<l

me^dast.Lah<



Cahdexan.
Cahdexan Sielu Arcki

wapaht/
Cahdexand päiwän pilti leicat.
Cahdexanden päiwän sailEsus

Nmens.
Cahdexan Autuutt saatt cautt

itzens.
Cahdexan candelt lohdut Da-

widi myös.
Cahdexand wuon losias HEr-

ran löyS.
Vhdexän

VhdexHnden hecken lEsuS
cusli.

VhdexänlEsuxestpojes huolit.Dhdexän yhdexänkymend har«
hailit.

Phdexännell Hetkell Hurscat
houcailit.D 5 Vh-

Gydlmen Her3lt«f3. y!



y» Hengellinen '

Vhdexän trapu Taiwasen wic.
AhdexHn wica cartta tied.

Rymmenen.
Kymenen PyhH ei.Sode,

mas löytt.
Kymmene!käffyl sinuas hyödyt!
Kymmen tuhat leiwistH on

welcas.
Kymmenen kerta enä lEsuPi«nas.
Kymmenen kerta pyhemäx
Kymmenexet tawarastas lue.

Pxitoistk^mmend.
Mxityistkymmend jälkell lu,

dan läit.Vxitoistkymend lEsuxen jHtit
Vhdeltoistkymmenell Christuleläwäx nHytt.
VhdeltoistkymmeneN awaiM

tuott.



l Moistkymmend näki hänen a,
stuwan ylös.

Vxtoistkymmenes hetki cunnia
täys.

Caxicoistkymmendä.
Caxtoistkymmend Cappald

annettu meill,
Cahdeltoistkymmeneld Aposio-

leild.
Caxtoistkymmend Artikli ne

owät.
Caxitoistkymmend kiwe suott.

CahdeltoMymmenell ZEsus,
opettwuott/

Caxtoistkymmend hyödytyst ne
sulNuott.

I«ea hetki huocaten.
ttMas zoca Hetki nältt

huocmlett
Ia Svdämest lumalata

ruc^llet/
D 6 Sil<



Y 4 HenMliex
Slllolns puätätstn Chril.

sttnOpin/
Ia löytä edestäns awm

cukm/
Saa myös lumalald sm

nauren/
Jota mM suocon cautt

Christuxen.
Lvielätdisitt:

Aicka jos sinä tahdot joco
hetki tutkistella Lunastaja

HCsUrenChristuMHistorlata
nijn <e taita tällä muoto tapah
tua; costa sinä alat Ehtona wtj
detiellhctkell /silloin cuin lE,u«
Helatuorsiaina meni kärsimäii
Jerusalemin Caupungtjn/ zoca
VääLäselftt Perjantai chtosee»
tello Neljän lyömän asil/ costt
hän hautaan pandin. Mutta t<i«



siä tule waari
laiset aloit yön Ehtona Kellon
Cuudenlyödes/ ja jaoitftn nel,
jään Vowartiaan / joista jocai-

nen seisoi päällä ~ hetke/ nijn«
tuin 6. lyomäst y. lyömään / ?.
lyömäsi,!. lyömään/
mäst ;.lyömäsi 6.
lyömään asti. Päiwänbemyss
eroilit ja jaoit Neljän Ojaan,
nimittäin / s.lyömäst 9. lyömään
9.lyömHst ix lyömään/ n.lyo-
mäst ; lyömsan/ ; lyömäst 6
lyömään asti.Ia nijncuin Wa»
pahtajalEsus onjocaitzen yön.
ja aitana kär,
smyt, nijn on hän myös kärsi-
nyt jocmtzellhetkell / hänen wai,
wanS päällä seisoes.
Helaruorstain Ehton kall s.



ys H«ngell<uen 1
ra lESU Christe / mi<!
mm )a caiken Mailman
Wapahtajata/ wan erim!
omattain niitten uscowit»
tmi ettäs mielellistähän
aican olet mennyt karsi-
maan meidän edestam.
Ia rucoilen sinua nöyräsi/
anna minulle sinun Ar>
mos/ että minä mielelläni
lahdoisin wastan otta sen
terwellisenKalkin/ ia caic
kein sinun Lastes canfia ju«
listaisin/Mäisinzacuni-
oittaisinHErränimeelA.
lLnsimäisena Vön N)artia,

M/ Cuuden lysmHst Ntjn
stitzemän loymään.

Q-MralEluChriste/joca



Ma tänä Airana Päi»!wäst söit Pääsiäis Lmn>
ban Opetuslastes canfia /

ja näytit sinus olewan sen
iolkian Pääsiäis Lamban
uhratun meidän edestamf
jota caickl uhrit wanhas
Testalnentis owat ennu-
stanet: sinä olet myös coh-
ta asettanut sen P. Eh«
totisen ja säätänyt siliun
Pyhän Ruumis ja tveres/
Letwän ja NMan alla
syödä ja juoda; Pisnyt O»
petuslastes Jalat neuwo-
dcn heitä Nackauteen;
Pitänyt sangen caunin
Manauren ludafen ty«
gö/että hän olls tullut pois

este«



Hl Hmgtlllnl»
estetyn hä> en pahasta ai<
lomisestans; Nyn myös
saarnannut Opetuslastcs
edes/ pttädm heidän ede>
stans yhden uscolllftnE-
sirucouren; Minä rucoi.
lensinua/Ocalckein rac.
katnHErralCsu/ laina
minulle sinunP. Henqes/
jonqas sinun Opetustapa
filles luvat/että minä sitänojalla sydämmcllä tai»
dalsin ajatella / minun
Sieluni yancaickisen Au-
tudert!
Seiyemän lyömast nijn cah,

tahan Atcan olet



Herasi?. yy
lil.s lähtenyt IcrMles
lmst lamennesKldrcnin
o>an ylitze tiellä!owltta«
nut sinun Ol.'ttusli stcs rij.
dIM cuca httstä zuurm p>
tt oleman / llmoittanut
heille heidän erbetyiens/
ja Petai ln cowan Lange-
mnren; Mennyt wymein
Vrtitarhaan Opetusta-
sies canfia / cufa smä ru-
pcisii mur-
hettNnan ia walktallaaa»
nella wallttaman'minun
Sulun on lliurhelltnen
let myös maaha lange. it
colme kerta la rucolliut
polwlllas/tttajosZulw ä

tah<



,00 H«gtUin«n
tahtö^MAis/ettäs Ph.
nascalkm ia hetken wM
tmdaisit Yrl luotu Luon»
docappale/ yri Cngeli/ on
wahwistanut sinua hänen
Luojans/ /a sinä olet wer>
ta hicolllut sillom/ coscas
nijncum yn walmistettu
jyndiuhri Jumalan Duo.
nnolstutmen edes oikeudes
selsmt; mina kijt,an sinuu/
O! racasWapahtaja/tä»
män sinän sywän alenda»
nustsedest/ jahuocanroh»
klast/ sinun Pijnas/ kil.
woltures ja werisen hltes
tähden,' auta mettä lau-
pias HErra Jumala / et>
tä me sinun uscollOn ncu

wo<



'wos jälken mcchdalsimme'walwoa /a rucoilla etten
!melangelsklusauxeen!A.
Cahdexan ntzn yh-

derän lyömään.

A Nackaln lEsu/ iälken
"sinun campauxes Cuo.
leinnncansia/ tule ludas
ja >ohdatta sinun wiholli-
ssas) jolta wastcm sinä
menet yhdellä hywällä eh.
dolla/lyöt heldän Snnal-
,las maahan/ lanäytltss.
>nu woimns coscns heidän
Mesylösojensit;wapart
teit Opeiuslapses/ coscas
petoxelln Indan suun an-
damtsellc, saatetan wlhol»
listes käsiin; anuolt sinusnyn-



lv» Hengellinen
nijncutn kg»
m otta/ sitoa >a
lcmm lällens talutta; sil>
loln caictt Opetuslapcj
sinun ylönannolt ia p».ke>
uit; O HErra lEsi, mi
na olen sinun palweliasj
sinun palwehas olen mb
nu/ ja sinun pulckapycas
Polca/ sinun sites ca? sia
oletnnacaicklmmun siw
m mallalle l p' ljläi yl/
tvapah aimt minun Sie>
luni sitä sywästa Felwe
nstä; I-na nvnulle
calkllle Ihmisille Armoj
tuta meltl'm po e Pe ke
len piMloisi pclmieluö
ettem me Ope usla' e»



>y»am<n Herättyä. ,az

hansia mabdais sinust M-
.lUlNspoics paeta/wlinU-
I,ston sitsllä sinuun kijntte-
ttrt jeunusim sinua le.
!,rusale>n-lt näkemään si<

i nun uloskänmi'f/
j että me mnhdaisim <ag-
i»d.i sinua seurata cuhttn-
«ga lk mas sin.i menet/ ja
l,ol'a si> nn trköiläs tjan<
!lalckl,est.' Amen.

?>>t'en Pon Wartiana.
Vhdexanlyömast nqn k^m,

s". Sma calckelu lepylissn
IEm MM/

,oca humalan Neuwost /

lisU'e"talutctttn Lammas
owen cautM JerusaleminEau«



Caupungiin ja sen canU
näytit/ ettäs olet ie oikia
Jumalan Canha / M
pois otat MmlmanSyn»
mt;Wietmsitteylimmäi.
sen Papin Catphaxen A-
pen Hannan tygö/ iongo
canjza he tahdoit cunm»
oitta sitä wanha ulcocul
lattua / että he oltt ln
Capinan nostajan lEsu
xen Nazarethist fan.qin
neeti zoca (ilman epäile
mätä/Me pitkän tmMe
lemmen) lähetti sinunHs
nen Wäwyns ylimmälsen Papin Caiphaxen ty
gö/cula sillä wäMV coclseura cooja olii Sinä o

lt

l<?4 H^nglllixn



Herättäiö. 105

let käskenyt sinun Sana-sas / että yxi ainonstans
yNmmäincn Pappi piti
oleman / ntjncauwan cuin
hän en: Mutta että nyt

lukin Ajastajallans
heidän oman Asemrens
,alken/ hallitzeman pitl /
oli sijhen wisi Ennustus/
että sen Wanhcm Testa-
mendin ylimmäisen Pa-
pin Wirca oli nyt lopul-
la/ ia sinun Taiwallijen
Plimmäisen Papin/ piti
nyt sinun oman Weres
mutta/sisälle käymän sij.
hen caickeen Pyhimbään/
ja yhden uhrin canHatäy»
dellisexi tekemän ne tznn-

(altti.



cmckMst lotca Pnhl't „,

wat; Minä ktjtän sinuo
nöyräsi/ ettäs olct raca,
.stanut minna ja wnut-
tanut minua mmun sn«,
neAmi sinun WercUäs.
andanut minulle nhdey

Pappeuden
Auta etcä minä mcchdai
sin mli»'a sinun Awuas/
joca olet cuhu, ut mlnm
pimeld'st sinun ihmctli
seeuWalkeuees/A.

mcana/ O racas
lEsu seisoit sinä mkw

desa Calpharen Hu^nesä^
kystldln sinun opetusia«

106 H^geDne»,



HerlttH
sistasiaoplstas/,osetsincl
nutta Oppia myötäs tuo»
nut/Opetuslapset m Can«
sanwetanuttygös/ joraa
tehden sinä wijmem tay«
doit chcs Cunlngnri cor<
gotta ia rapinan matcan
laatta s Ia coscas wasta«
tin sanoit ihes ei nijncmn
captna nostajan snlaMi/
ivaan julkisesti cmn yhdm
Sarnaian opctanem; an«
da Mnlcus plnmnäisen
Papm Palwelja, sinulle
Corwapuustin kljtoreri/
»ettäs wäha enntn paran-
lsit hauen Corwans/zonga
Pietari 01l poisyacaunutj
°longa waryden tähden si-

> E nä



nä myöskin edestäs wa.
stat/waickas caiken muuu
kärsiwälisest kärsinyt olet/
nänttaden cuinga suur,
sn'dl on.
Mmä ktjtän sinua HCr
ra lEsu / että sinä sinm
puhtan Sana s edest wa>
stanuut olet/ ia kärsin»!
hawälstystä . wäkiwald!!
ja wärytta minun syndm
tuhdin: Anna minulle <l
nun Pyhä Armos / ette,,
mmä minun sondisen me
n.n ja kijttäMätlöMydt!
tansia / mahdms mnilll

anda/ muttl
paremmin Vllstä sinu<
tljtoUisest/ loca hetK U,

cos<



'. tola ia
nasll talla muoto: Kijbl
/ HErra minun Sielun /

, ,nina tahdon kijttä
. ra nijnlauwan cuin minä
!cl.m/ ,a ylistä minun lu-
nualatannijncauwanculn
>mma täällä olen/ A.'
I Rcllon ii. nijn i».

„s)HErralE>uChrlste/
ujcolllnen luma»

! lan todistaia / joltt sinun
MhMstes petollisten to-e dlstusten cautta / et taita»
nmt lulla cuolcmaan wi-

Mutta coscas
ttftcstas todlstlt/ cttas olet
l Jumalan ia Ihun!enPol«
ica yhdes Personasi Että

C» siml



caiken Mailman syudeln
edest seisott oikeuden edesä
mwaNlilön<atMuna/pi>
tä nrl kerta tuleuian Ma-
zestetis duomiheman elä»
wita lacnoUeita/cuhuttin

Kna nndcr Jumalan Ha
wätseian/ ja Duomittln
cuolemaan / nijncmn ml
Jumalanpilckaia/ja cmn
tämä sinulle tapahdm y»
llmmaisen Papin Salls/
tlelsi Petari jmun pois
sillä wälillll ejihuonesa
tolme kerta / ennen cuin
Cucroi cahdesti laulanut
olt/ionga päälle sinäcui»
ttngln cahatlt lauplalli-

ste«

,



slcn Sllmäis cansia/ että
hän läxt ulos itki cat-
terästi: Minä rucotlen si.
nua janqen nöyräsi/ ettäs
olttduonnttunljncumyxl

malc.n pMa,a/ minun
Pnmstvxcn: tähdenPa-n.dljsis/ etten nnnä lkä-
näns »rabdais finna pil<
mta millän nuvulla / ja
pemnä osaiun langer«
jobnngun syndtjn/ ettäs sil>
lein woimallistst catzatai.
sit minun puolen, sinun
llplMsttu filmäls cansia/
että minä Petarm canHa
caduisin/ uklsin ja rucot-
lisin andexl minun synde»
»änl/ ia parannalsin mi-

Ci nun

Srdsm«n Heralläji. ui



n» HengtMnen
nun Clii mäkcrtän sWuxen pyhään Nimeen/ A.

Colmas Pon Wartia.
Rellon n. nijn ». lyöm. asti
OOrkinst hliwastlstunat
nijldä hcngelllsildä Isildci
Jerusalemin Consistorlli'
Mls Cuolcmaan dllomlt»
tln/ menit he cotians la
lastit ikeus lepoon/mutta
sinun ye ulönannou hci
dän häpMistm ia Ilt
malattomain palwetMt-
tens jafanglwattioittcm
käsijn/ jotca sinua wastali
sinä wiatom Jumalan
Earlha ja walkeudcn Isä/

owli!



ydHmen Htrlttöji. «l
jowat Nliyttlwetcalcklnal-
sta wastahacoisutta/wl'ec<
kautta m pahutta/ senp<«
meyden. Päämiehen Pe»l kcle sisälleandamiien caut«
M/ sillom sinäHENm
IClu marolt tämän pl«
nuän ja syngiän Pön /
caicket Pllneyden työt ja
synnit plmeydcs teboyt;
ja owat häplälllsest pil-
cannec sinua sinä cunnian
HErra. olcon si«
liulle/ O calckem rackmn
Lunastlya/ jocatämän si.
nun lcwottoman pmilätt
Vös cansta olet wapah.
tanut mmua Plmeyden
waliasta/Omantumion ja

E 4 Hel.



Helwetin ijaiscst lewotto.
nmdest i ja toimittanut
minulle kewcn TmnM.
Sma olet pilcattn / ettäminä >a caitti Chrisnn u-
scowailet mabdailim ssnu
tnkönäs ijal-.laicklscst cun»
nias olla.- Antaettäml.
llä nuchdaisin Pinicrdcn
töltä walttä / ja päälleni
pukc Walkcuden Asct/ ja
lrhmein nähdä Walkeu.
denslNlMwalreudeiasTl.

Rellon » nijn i. asti.
AlKtrckaudenHCNra/lElu Chrisle jonga
kaswoia caictl prh»'.t En»
gelit / C«rubim ,a Sera>
phlm halajawat nähdä'/

»t

«4 He»>qcss<Ntll



ybiimt» Herättäjä. »,

scon myösuloswaltttulde
suurln 110 n»U)da sinun cas-
>vojas;>a/ jonga cajwone.

taiwas,a mau pate«
ininä plta/anrlngö jacuil
pitn ntjncuin la
peittämän bcldliu wandes
jluull edesi' mut«
ta Äh' se Jumalaloin Iu«
d»u> louctorohkene lyltm li-
»un pyhälle
ja jowaistasitä caictem su«
loisenlba Caswo IhmistenLassen seas/heldansaaslat-
len za mnrkrlliscn si)ltens

o!cork»ast lallsutuluma»
lanPolca/mikä bäpiä/ mi»
Ki pllctn t»i mä sinulle oli;

E 5 mut-



i,6 H'„g<lll».'N

mutta ktjtos olcon' sinulle
ctttt sinä olc kmwauyt ji-
mm po:6 h/avä'
ftl'xcst»tt N)l,csl/ettc mlnä/
NWnn ansion perästä/
MlchdlNs ulmmlctiscst syl
zctta / )a bäpimw tulla/
wlmn ttta minä sinun
Morsimnes cansia lnab>
dlUsin iunnmk olla/ stmm
talwallscn Isss cdcs tjan>
caittisest. Peikclct ch nyt
lkanlls sim oreta mmm
Sieluni paällc tulda
tulcklwc; Mutta il>3 mi-
mi wul.l tma MaUinaia
olcu/ siMM'l'l,!tttYl!l Cll!'

caldnlucn/ nlju lmn,i

mycr



Hdsmtn Herättäjä. «7
mnös sielä olen sinun Arc-
kan Caswos caldmnen.
Jota mmcl myös sinut-
da ujcolliscst

Rello». 2. nijn z. lyömän asti.
("z! Stna calckcm suloijm

ffna eläwäli Jumalan
Potea / ne häpinlliset
wartlan Huowlt ia Pal»
weliat/iotca sinun
dlt / owat sinua ennen
pilcannet/ iu sylicstclletsi-
imn wtzlnulleCafwoMes/
ia sen lowaisnct heidansyN'
dlscn ja myrMisensylkens
cansiailnutta nytrupewat
he lyömän jn rusicottzcmA

E 6 sama



sama siuucMckein kircaiN'
da Caswoas ilman lacka
mat, jahetett sinun aiwan
ylöucahotun )a rumari;
Ab! minä ktjtm: smua
HErra lEsu Christe/et-
tas olet hqwolttttu/ mmu
ja coco Mailman syndein
edest/ja pijnnttin meidän
pahautecoiln tähden/ nyt
eh pidä minun karsiman
cahdelikeitaist lyömist/ ja
rangmstust ljancaickijest/
mutta tulen wapahdetun
catkest pahast työst/ la au»
tetur, sinun
Waldacundaas; sinulle
olcon Cunnta ja Woima
sentähden ljancaickisest.'
Amcn. Nel-



yön wartlaua.
pellon;. nijn /z. lyömän asti,

minun tlon/ O!
!)Csu lnlimn tawarcm

>li ylöswalaistuxen / et si>
nakyllä olc että nämätpa-
hanjuoniset pilckawat/syl.
kcwät ia lyöwät sinua
CalwoMe/ sinä näet sen i
mutta Perkele pimtttä
heidän cnälmn / että hesi
lowat Pettten sinun Py.
häin kirctast paistawalsten
Sllmäis eteen/ja lyöwat
sinua wielä Nusicoillans

Ah.' O racas
Vapahtaja / ludalaiset
pattäwät sinun Sllmäs/
jnandawat nähdä len että

silloin

Sydämen Herät!sjä



silloin 10 nppm/iocawM
rlppu peltet heidän

Silmäins edes/ he owat
hndän Epäuicons ja Sy
dämens cowudcn tähden
)oulllnetnhtccn muree wll-
lityrecn Walhctta uico.
nmn/ ia/ peite rippu hei-
dan jydamens jalilmäins
edes mwmi tähän päiwän.
am/ he laamat hixmutstst
nabdci ketä he pistänet o«
wa t; Mmä jmua

ettäs o-
lct lyöty peitetyillä Sll-
nnllä/scntähdcn että mi'
nä wapa ollsin / ici awoi»
lnilla Calwoillci mhoisin
sinun Kirckauttas tjan

cmcki»

!2Y HiNgillMtN,



liuua HErra I(?,uCh"'
stc pobjalt /

ota wIM pcit.< pojcs caic-
keln Epau»colstcnSllli,ulN
cdefta / ,a ylösmalaise
Wta sinun totisten
doos ! Mlitta crmonmtf
Nun ylöswaku>o minun/
>a coco <ilwn Senracun,
das silinnt/ cttcn me
imckuis Cul>lcmns/
ta Mlchdatstm ammun'!a-
Godiwun sitwtlln nähdä
ihmettä sinun / ja
wylneln canclla sinun cas-woas waichurscnudes / ja
ylö>chel'äta sinun Casmos
tllldaisila' Ameu.

Bcl,



Hcllo», 4. nijn5. lyöma», asti.
"sinä caickcin ajatustcil/
Endanden ,a Luondoin
Tutkistella / jongil edes
caictt cappalct owat julki/
ci uwös ynkan tarwlhc
jlinoa bänclle Ilmissest/
sillä ccucki mitä Ihniiicson/ounancllehywintyllä
tietty. Ählcatzo/ nnmat
pakanjuoniiett sinun km>

tölnpdest epauscola/ ja il-
man epäilemäta heidän jy
d/.mcus cowudest ja wicc»
taurest/tämän sinun wij-
saudes wödclliwden/ co>
sca hc lanowat/ sitteculn

hc

112 Hengtlllno»



heilit"sitonet sinun Sil«
nms/ia lyönet sinun Cas-
woilles.- Arwa meille
Christe / cuea se on joca si>
nua löt? He ajattelit/että
tosca sinun »Umäs olit
peitetyt/ sentahden « si-
liuu pitänyt sitä näkc»
inän; Ia ei micleens jol>
taitaneet / että sinulla o.
wt Silmät kireämmät
Vliringo/janaetplmesin

louttnsiim
Ah Jumala paratron.l
sillä tapa teke wielä moni
tänäpaiwänäkin snndiä/
!<> luulepi sitowans sinun
Almäö/ eosea bän lnö si«
ma hänen pahan menons

cansia



»4 Hengellln»»
Minä

rueoileu sinua O! racns
ICsil/ettet sinä pojes kät.
tis sinun Caswolas mi nul
da / taicka sinun Chrlsti>
cunnaldas/ laettannals
meitä patua ia cuoua
meidän synnisäm/ waan
että me Pelgon ja wapl-
stuxeu canfja mahdailm
kunnioitta sinun cmctM-
tawalsyttäs/iaDawMn
cantza ulospuhicta: Tut>
kistele minua Jumala / ja
tiedä minun Sydälnen/
coettele minua ja m.e jos
minä pahalla Della lle
nen / ia johdata minua
sille yancaicklM Tielle!
Amen Hel<



SsdZwtn Herättäjs. ,15

Rell. 5 nijns.lyoman asti.
'3lH'HCrralE,llcuca
' "taita catten stn lviccka»

uden / wastabacoisuden /
waryden ja hawälstyxen
ttcta tuttia ja uloepuhua/

> luin sinä talda patnnclda
l ja pahanelkiseldä Cansal»

daolctkmsinvts losta he
l heidän pcchuteians ja tl»
' man cpäilematä heiden
l luopumudeians s sillä si.
' tiun ptta olelnan heille y
ti Juttu heidän Juoma-
penktians) owat hcidan
oman tahtonsa jälken/ sa»
laiscsti Huonesa nijn pa-
hasii sinun canfias menet/
tttä ne P. Evangcllstent

' suru»



ftinistä ja cansiakärsiwäl
llsydestä / cuin lkänäns
hämmästyris sinun wm
was nlchc sinä wiatoin
humalan Carlha cncu
walkennet ja tällä tapa
päättänet: lapcljo mun-
ta pilcka siinolt he hai d«l
waftan. He owat pllcan»
«et/ bäwa»snet ja laltta-
nct »mun corkmtapersenas
jaWircas. sch »cncaldinsl
olet sinä kärsiwalnest kär.
sinyt. Cosca sinua klrol-
dm/ ett sinäklroMntwa>
stan/ sa cosca sinäkärftit/
etsinänblmut/ waanm?
nolt Crfton sille ioca ot«
tein duonutze. 3l)anä ttl»

täu



Sybime» Htl3ttz<z. »7
dw sinua/ sinä wlatoln
Jumalan Cartha / joca et
juutas awannut; Laina
myös minullearmo/ tai»
taren kär<lwälli»est kärsiä/
ja hywin läpltzen käydä
cmket minun Wtholli-steui wieckaudet ia pahu»
det/ ja cahoa sinun Esi-merckls päälle / andaden
Jumalalle Cunnla: Et.
tlw sinua seurat mahdai»
!m/ Ractaus lodämeben
ll!ä/ Talwalllnen
tunnutta sna taldmsin?nyn
Ml loppuun asti.» A.

En-



,l« H«,g'lllne»

Warcia.
Rell.' 6. nijn 7. asti Amulla.
ANacaslEsu/nytpm
las ccuken yösen olit wai»
waa kärsinyt ia työtä tch»
unt<uures »a u-
losiclsointt Lyömiict
hommlstt; mmm wmc
kas olet wäsyxis / ncjncij
sinulle lmtemum anucttu
yhtakän Helppo/ Lepo eli
Nauha / walin nyt tule-
wat ne nllmmäiser P N'it
julstlt tamtmmm lmdän
murhalltsta alcomistans.
Nytottawatt)eslnu!'!'>l'
lens/ Ocmckcm rackln

lE'



)Esu/tutkisiellärens/jss
!!tet sinä taida ihcas kiel-

Ki / wann jallenstutinu»
!lat sinun corkmn Perso-

ja Wircas/ nijn sinä
Mens cuin Jumalan pilc»
laia duomitan heilda cuo-
llnaan; Auta/ Ocaickein
»scollisin HENNA lEiu
chttste/ että minä myös-
incocoChnnicunnancan-ia / myöden ja mastoin»
.lymijes mabdalsin tun«
>usta sinun oleman yhden
ottjeu IhnMlU simdy.
M Neitzest Manusi / ia.itäs olet minun HErran
' coco Maillnan Lunn.

lMjaDuomarljM.chde



«;o H«ngtll<ne«

sit tunnusta minun sinun
Isäs edes / ja minä »en-
caldaises Ufton tunnusm-
Les loppuun asti mahdm-
fin pysywäinen olla, seiso
lmast minun tunnustuven
päälle ia autuas olla: A.
Rell. 7< nijn «. asti,

9sH! culnga cauhia ol
"se/Oracas)Esu/ett«
cosca sinä parhallans toi
mitit Lunasturen työtä,
epäili sinun pettä»äs j
häijynelkjnenludassinul
yhteM Ansiostas/ men,
pois,a hirttä itzens; jar,
ylimmäiset Papit ivsten
gatykönäludasnM



Sydsmen Herzeeija.
ttn Lohdutust laytanyt /
estawat nijden Hopm
Mmngm edestä/.joiden
Ma ssna lCs-usm myytm / yhden,Sa«
vcn walajan Pellon/ Me-
lasten tMttmnus paicari.
Mutta silla waltlla' talnt-
lacocojouckosinnMaan-
hrrran Pontms Pila-mn tngö: lukewal ,en
ynluxt Olnatundoa wa<
jtlUl/mennäRaadlhuone»«m < mutta canda mnm»mllee jaMattomast cuo»
mäduomlta/el be siMix
!>e;onsttä ulcocullatule
»''Smua el ny! pttanot
Noltttttaniä ludalaUW3 ck'.



tawan jalken / wnnn
tanoitten muodolla Nt<
Nm naulittaman/ sentäb-
Ven sinä Pilarnxrn tygö
wtetltt. Minä rucoilrn
sinua näpräsi / talwuta
Minun Sydämeni sinun
Sanaa s/ etten minä e-
päilis / paljo wähemmin
epauscoon langeisin sinun
callifta Ansiostas/ walU!
palio enammin lohdutat
siummuani sifta/että U
Peldo on ostettu sinun m
res hinnalla/ Wiernstc,
hautamiseri. Ah.' HErr,
meplemmeoudotjamm
ealalset sinun edesas nijl
tzM cmM mndan JMMl!



Sydämen selittäjä. ,»

maan
päällä on nijncuin yri
Wrjo/ja ei whwy; Mut-
ia sinä/O suloinen lEsu/
llet toimittanut meMe
illmcmckilen Majan Tai«
waasa/ sinun weres caut<
l«. O Jumalan Cantza/oca pois otat Matlman
3ynnit/ armahda meitä
aupiasHCrra Jumalal
ilmen.
Rell. 8. nisn?. lyömän asti.
ttltzo! Nyt sinun päälles/
sinä matoin lEsu/pe-

olltscst cannetan
Mda Pllatuxen edes/
ettäs olet edestuonut
Mrnn Opm. Wmcka si.s- ns



Heng<ll<nen
nä opetit Jumalan Tien
ottein / ja olit tullut lu>malalda ybdexi Opettcija-
xi;2.yhd(xlCapinäuosw.
Ml/ jonga piti kieldMcn
KelsarilleWero audamast!
watckas cnen olit kassenyt
andaman Jumalalle se
cuin Jumalan tule/
ja Keijanlle se cuin Kei-
järin tule. ;. Cttäs olci
ulosandauut itzes yhdei
Cuuinssä edest/ jaseisonu!
Kelsarin Cruunun perän,
tvaicka sinun Waldacun
das ei ollut Mailmall!
nen/waanHenqellinen
nijncuin sinä nntPMu
fm edes tunnustat / ett



Msolet Totuden Cuntn^
gas/ Mi ballihet sinun
Waldamndas Jumalan
Lanan Totuden cautta/
osta Ptlatus tunde sinun
Mattomudcs / ettet sinä
chnMn mailmalistawal-
tacundahalannt.lacuin
jinun päcwes yttmalilldä
Pcweilda enämmtn ja e»
lämmtii ccmcttm/ lohdU'
>t sinä ltzcs oman tunnon
vl.ittomudesta / ia ett
Manut ntjden tyhmam
chmydeMen:M.'mlnä
htan sinua/ tamansinun
vmttomudes edestä/o!si<
>ä TaiwallmeCuningas;
lltta että minä oltsin yxi



»zs HtigtMne»
olkia asuwlltnen sinut,
waldacunnasas/ jataml!t
wlectan sugun keskellä t«i
fä Mailmasa llscon ja yh
den hywän omantunnon
tallella pldäisin/ yhder!
turwaxi Duonn'opälws
nä' Amen.
Toijna pälwänwartlllm
Rcll. y. nijn 10. lyömän asti.
s)?Stna ulcollmen lumostaja/ HErra IG
Chnste/jocayl?dewääräi
Duomartn tyköö wlctl,
tolien tygö/ Pilatultl
tnkö/ lerusalemm Cm
pungtNläplhe/Cunlngli
Herodexm tygö / >oca hi
nen Jumalattoman hm

win



h?
iwins canfia / ylöncahoi si>
,nun ja puettl sinun pääl«l
lesnhdenWalklanWaat-
tcn/ionga canfia hän tie.

tämattömydest
ri teki sinun wiattomudes/
eltä sinä olet minun wal»

km japunainen ystäw.w:'.
ja läbettl sinun jällensPi«

tygö/ntzncuin yh»
tm Ihlmlliien cappalen/

ja sinun tähtes se PacanaPilatus ja ludalainen
Hcrodcs tuUt nstäwilri/
joitten wällll ennen suuri

wlha oli ollut/jonga can-
tzaj sinäO.'Nncas lE<u/
llaytu ettet sinä amoastaS
löwlttanut ludalalsia ja

34 Pa>



HtUgtlllnen
Vacanoita / mutta myös
Jumalan sinun Tmwal.
lifen Isas Ibmism sucn»
cunnan canfiaWcres caut»
ta Nlstls paallä ; ia si,n<i
ettäs sowitlt wthan hei>
dän walilläns/ sait sinä
ttzclles todlsturen7 ntjn h»
lvm Herodcxen cuin sit<
tenPllaturen tykönä/si<
im wtattomudestas / että
finä mahdettaisin anda
wallallens. Minä ktjtan
slnua tämän sinun kärsi-
wMsydes ja suuren rac-
kaudet edest/ lunastamiset
Juvalaisia jaPacnnoitaj
minua )a caickta Ihmisiä!
2a rucollen turwaMst^



Sydämen Herättäjä.
pue
la wiattomuden hamella/
että minä Uscon cautta
hariotaisin rackautta/lU'
malata ia minun lahlM«
mäistäni wnstan/ Mi
ICms mnhdais olla mi»
nun ystäwän ia minä hä«nm omans / siihen asti et-
tä Pä-iwa wilpene/ ja
lvariotpolsculkewat/A.
Rell: io. nijn«. lyömän asti.
N>H! racas lunastaja / si-nuun Pynas tule co>
wemmaxija cowemmaxi.'
sinä joca olet elämänRut>
tinas; Juvalaiset pojes

kieldäwät sinun Pontius
Pllatuxen edes / ja sitä

35 Mur-



, HengeViNtN
3 lrhmmestä Varraba»
ssa irrallens anoivat japa-
rcmbana cum sinun ptta»
wat; Clucki sinun ylttzes
huutawat: Nlstinnauli.
he ristmnaullhe/ ota tä-
mä pojes ttelda'. Ah minä,
ja caicki Ihmuet olemme
murha,at/siml olet otettu
poies Paiwlldä ja rlstin
naulittu / joca wiatoin
cajyupaaolen/mahdalsti!
Fangcudesta paästetta
wapaxi tulla Cat)o/sin«!
olet armottomastl ruostih
tu/ sentahdcn ttta nunui
sielum haawat mahdaist
sinun Wcres rautta tul



la terweri. Sinä olet Or«
jautappuraisclla Crunul-

la cruunattu/ että minä
maddaisin saada catomaa
loman Cunian Cruunun t
Stnä olet waatetettu
wanhalla Purpura Caa»
pulla; Että minä mah»
daisin saada Wanhursca»
udenHamen; Heowat
andanet sinun ketees ruo- zwon / llMgenet polwlllens
ja pilcaten
sinua yhdext Mailmalisexl j
Cuningaxl; Että minä
mahdatsin periä Taiwaw
Waldacunnan.' He owat!
sinulle corwapusteja an-
danet/laßuowoncansich36 0r«

Sydänn» Herättäjä. ««'^



Ht»geitt«»
Orjantappura Cruunun
fpwemestt sinun Päahäs
lyönet; Ctta sinä sywal»
le »uinun Svdämmeni si.
Me mabdmsit wajotal
Minä ktztän sinua 0 ra.
«as lEsu/ mllden callein
Talwaliisten Tawarain
edest/ cuin sinä tämän si.
nunrascan Ptjnas / klpus
ja valwas canfia olet an<
samnutlOlEiu/tämänHaun Kärsimljes tähden
nyn ajattele minnn päal«
leni parhaln pam / ,a ar<
mahda minua sinun suu»

Lauptudes tähden.' A.
Rell. 11. nijn n. höm. asti.

HAHos Ihmift! Elltzo /



Syd<«« H«rz«äjl. 4l
lEjuxen waiwattu ruu»
mis/ cosca hän meni uloS
ja cannoi yhtä Orjantap-
puroista Cruunua ja pur-!
puraCaapua/ ei taitanut
Juvalaisia saatta armah-
tamanlCsust/ cahocaic-,
ki humawat/ meille on
Laki/ jameidänLakim jäl»
ken pitä hänen cnoleman/
sillä hän on tehnyt chenS
Jumalan Pojan: Caho/
caicki huutawat: Mä»,
stät sinä hänen wallalles/I
nljn ett sinä ole Keisaun
ystäwä; sillä se joca ihens
tele Cuningart/ hän on'
Ket!ariawastä.Catzo/P<,
latus tnälnbi pelkä Kei.-

fariu.



sarin wiha/ cuin lEsuren
Cbristuxen oikiata asia/
nijncuin moni / sen pahem»
bi / wlelä nyt teke. Catzo
Pilatus duomihe Chri-
ftuxen sijhen häpiällijeen
Ristin cuolemaan: Catzo/lEsuxen HErraus on yä-
ncn OlMans/ costahän
ulostalutetttn ja cannoi
Ristläns/ ja ristmnau'
littin cahden Nyöwärin
kastelle. Catzo/ Pilatus
pane ICsnxen Asian hä,
nen päans päälle: i.«.k.j.
lEsus Natzaretist luda»
laisten Cuningas; Nam
sinä riput O caiken Mml-
man Lunastaja/ RWn

päällä



Spbsmen Herättyä. 145
päällä ntincuiu Kirous
meidän jyudeiin tähden /

sentahdcn että .nie salsim
hywasttsiunauren. Ristin,
mmllhc sinuas / O racas
lEsu «uinun sydämesänt
sinun Päälle-kirjoituxes
ccmfia/ettes ikänäns mah.
dais mtnun tyköäni pojes
entä/ auta että minä jo-
capälwä rtstinnaullhlsin
minun Lihani/ hänen ha«
luns ia Himons canfia.
Ah! sottcam nyt hmkiast
Syndiä wastan/sillä hänon Jumalan Pojan Ri«
stlnnaulinnut / sentähden
wlhatcamme händä / ja
kijttakäm sitä joca mel«

dän



dän lunastl Murhest ia
caicklnalsisttustlst/A.
Colmas Paiwän wattia.

Aell. il. nijn i. lyömään.
s) Sinä nstinnaullttu"HErra lEsu Chnste
armahda sinuas minun
walwaisen syndisen pääl<
lem/jantjncumsinäsijnä
ensimälscsä Sanasas Ri»
stin päällä rucoilit sinun
wihollistcs ja coco Mall»
man edestä/ntzn mana
myös hywä minun wai»
waisen syndijen edattäni/
sinsl Taiwamsen Ijästy<
könä.lantzncuinsinätoi-
jesa Sanasas/pldttmur<

hen

HtNgtlllneu»46



Gydzml» Herättäji.

hen sinun"Vi)l)äftä Ntts
stns Mariasta/jonga sinä
annoit Opetuslapsen Jo-
hnnnexeu halduun - ntjn
anna wlela nyt cmckemle.
stcin ja Orwolastcu »a wl<
heljätsten tuska käydä si»nun sydämelles. Ia
min sinä <i»na Colmannes
Sanas Nlstin päällä / lu«
pätsit sille catuwaiselleNyöwnrille Taiwan wal«
dacunnau; ntjn käännä
lvttlänyt/ORacaslE.
su/ eaicki catumattomat
syndlset sinun tygös/ että
he cansianl mahdatsit ja-
noa- HErra muista mt>
NN päälleni sinun wal-

dacun»



,4» Hengellinen
dacunnasas /
laupludes >a hywydes iäl<
ken joca Mailman alusta
on ollut/ älä ajattele mi.
nun nuoruden syndiaja y.
llyckaymistä/ mutta mm-
sta mmun päälleni sinun
hywydes tähden HErra.
Sano minun Sielulleni
wijmeises Henqen wetä-
miscs:Tstiscst sanon mi-
nä sinulle / tänäpänä vi-
tä sinun oleman minun
cansiani Pnradtjsss. An»
ta että me c.ncft sinun
cansias Taiwan Walda»
(UNnasjalsimelälA.

Rellon i. nijn 2.. lyömään.
trostei PNkäll nävttänyt

can<



Sydämen Herättäjä. »49
«nfiakärsiwälllsyttä lE-
susta cohtaan hänen tusca»sans Nlstln päälle/ sen<
tähden puki Auringo y-
lönluonolllien Pimeyden
päällens ntjncmn murhe-
waatten taydesä Cuusii/za häpeisi ylitze Luojanssuuren alendamisen ia Ih-misten suuren ylpeyden ja
pahuden / zotca lEsuxenRistin päällä olit saata
net. Ah.'o racas Chrt«
My/mene sisälle Suru-
huoneseen / ja murheti si»
nun Snndis rlitze/ sillä
lEsus kärsi Ristin pääl-
lä. Mutta 0 racas IE«
su/OllstinnaultttulElu/

> cuinga



l5» Hengen»»
culnqa cowast Perkele pl-
menden Päämies / sinua
täsä Pimeydcs ahdista/
että sinä tunsit Helwetmwauvan Siclus ja Ruu-
uus puolesi / cosca sinä
waikialla äänellä sen nel-
jänncn sinun Sanas ulos
huusitNlftmpäallä M-
nun Jumalan/minun lu-
malan/nuxis minun olet
ylönandanut! Sinä olet
ylönannettu senpaälle/ ct«
tes minua ikänans tahdo
ylönanda. Iss nmdän jo»
ca olet Talwasa/ ala )oh-
data meitll kiuMreen/
mutta päästä mytä paha-
stalAmen.



H' lättejä. if,
l, nijn z. lyömän asti.

AH: mcka cauhta pime»
"ysoll ylltzecoco mcwn/
kellon 12. lnömäst / cosca
ICsusAutuudcn / Hett-
tua ja Elämän Ruhtinas
nstmnaulltm / Kellon z.
lyömään Chtolla; culten-
gin ne paatunet luuttat
ti tästakän chiäns paran»
tanet/ waanwteläenäm»
min tulit pahemman/

, heidän pimeyden töisäns:
>Että he wula nyt sylke-
.tvät,/ häwäOwät ja Mc»
.lawatsita wlatolndalE-
,Wa RWn päällä. Äh!
.lnlkä yrt paatunut Can-

ss/ silloin cum he käste«
I, wät



,;t Hengellinen
wat hänen aläsästua Rl-
stin päalda: Kijtos olcon/
sinulle/OracaslCsu/et»
täs Nackaudest Ihmisten
Lunastureri olet jäänyt
Ristin pmMe / ja tehnnt
sinun Taiwallisen Is<is
tahdon.' Mma rucoilen
sinua nöyräst / äla anna
minua syndcin ja wlllity-
xen Pimeyteen joutua!
waan ota minua tasta pi-
meyden laarosta/ja anna
minun catzella kirkast Au-
rlngota/ nttn minun Sy-
damen yllsnl sinua / mi-
nun Walkeuden ,a
man A<

R



'Vellon;.nijn asti.
s> Minun caickeln mc-

knn lElu / että sinä
pcnsttttm/ ntjncuin se oi'

Päästäs Lammas/ ri-
stin päällä Jumalan wi»
halda / Helwettn tustal»
da/ Lain
«unia emtten Mailman
jhndein tähden.- ntzn myös
ftnomattomalda rackau<
delda Ihmisien lunasture
W; sentähden kärsit sin»
ängen suuren janon co-
las puhuit wtzdennen ja»
m/Ristin päällä;minä
«non. Ah.' sinä janmsit
stndan autuudem perän,
»uta että minä Ison ja

Sydämen Herättäjä. ,5;



l<mon sinun wanhuricaU'
des ja sen tjanca:cMn
nutudcn perän. Ia sittecmns olit täyttänyt cai-
ken sinun kärsimiscs lu>
malan ncuwöMcn/ loh»
dutat sinäsinuas sen cuu<
dennen Sanan canfiaM
Ia cohta Kellon;. »älken
h«usit sinä juurella äänet'
lä / joca oli se seitzcmäs sa>
na: Isa sinun käsijs anna
minä minu Mi>
na kijtän sinua O ICsu/
ettäs cuolit meidän lnn»
deun täbden. Auta ettg
mtnä ntjn täyttäisin lw
nun elämän: moxun etti



InvUneincn Sana / cutn
ma 3Nsttn paallä pu<
huit / mahdais myös olla
lvtjmeinm minun Cuolc-
mni hetkellä: Isä minä
mnan minun Hengem si«
mn WjsvAlncn.

4. nifn 5. lyömän asti.
zlatKleHywä Chrtstlt<-"ty/täsil on suuriHCr.

tz euollnt/ia ettet mikän
-Zerusalemis pttanyt lu-
i ua hänen Sanomakellol-
tans/

ii hamamlsestans/ nljn
humala toimitta sen ntzn/
U/n muut sen tekemlw pi.

sillä Templln Esiripvu
iMisicahtta/ m Mlle
! O pää.



,56 , Htngelllnin
päästi sekä ludnlaisttetti
PacanaVlEsurwWel!
cauttn Mbe Pyhimbään!
MaaiärlslaWuoretnch
ketsit/että ICsurenCuol»
ma tatwutais nmdan k,
wlset sydämem;/Haud>!
aukenlt ja manda Pyh
ylösnousit/ ettq Mt joc,
Pätwamahdaisim maa
hanhaudatazacalwajyi
nm ja ylösnosta nhtte
hengelliseen Elämääni
xi pacanMnen Pamnl!
teki lEsuren Nuum
Saarnan/ sanoden: to<
sest oli tämä wanhursco
Mies ja Jumalan Poic
Ia lEsuxen auki plstet



Sydämen Herättä/ö. 157
st Kyljestä juoxl West ja
veri / lotca todistawat
tä hän on mettä jällens
elasmnut / ja andanut
»eille can Sncramentt:
lasten ja Altartn/.yhde'
i wMI sowinnön vandi»
. Joseph ja Nicodemus
lllttaisit Wapahtajan
lEsuxen cunniallilesli ja
ywin. Kijtos olcon sen«
ihden sinulle minun ra«
,s Taiwnlllnen Isän/
>ca wlsun waarin pidät
nun Pyhistäs / sulje mi»
un sinun Mäwntees ja
lrmochls/ jn luo minun
Kuumilleni olklalla aial<
lyxilewolliue lepo maa-

O si,



158 Hengtlllue»

sa/ mutta Sielulle ijan-
cmcklneu 110/ sinun Poicas lEsuren Chrlsturci,
pijnan ja cuoleinau täh.
den/ Amen.
rvalmistus sille pyhälle

iLhcollistlle
tzTta IC,us ChrlstU!

meidän Lunaslajamwä
ha enncn hänen kärsiml
stans/ ia juuri sinä Pomi/
cum hän petcttlw on a set
tanutsenPnhänm callii
Ehtolllsen/scntähden/ct
tä me tämän Talwalllsti
Aterian cansia mielennn
johdataisim hänen catke
ran Ptznans ia Cuolt
mans/ Ma hän mw

melld»



ineildä itze ÄsetusSanoisci
waati/ janoden: Tchkät
tt se minun muistoxeni:
In Apostoli Pawali sano/
että ntjn usein cuin »ne
syömme tästä Leiwästä /

,a momme tästä Calkl»
sm / pitä meidän julista-
nau HErran Cuoleman/
Wen asti cuin hän tule;

ne Iwnallset
vierat tällä Ebtolllsella

sij tmda suuremba Pal>
Ollusta Jumalalle tehdä/
"um että he a>atteicwat
<!äncn werlsen Karsum-
'ms päälle / la uscolli-
lm sndämen cansia ihens
'izhen luottawat- Sen»

G; cal-



»6» Hengtlttu,»
caldamen terwellme mui>
ftutus edespannan meille
täjä yhdes Atantan muo.
dos; Christus Jumalan
Potta autakon hänen cat»
keran kärmnisens tähden/
hedelmäUisest ajatteleman
hänen cuolematans ja sensyttä! Amen.

Litania.
Jumala armah.

da sinuas/ 1
HErra lEstl Chxiste ar>

mahda sinuas/
HErra Jumala cuul!

mettä!
O Jumala Taiwallmen

W /



O Jumalan Poica met-
dan Wapahtajam/

9 JumalaPyhä Hcugi/
OSmä Colme yxmämen

Jumala <

Armahda sinuas meidän pääl-
lem!

lEsu myyty colmenkym-
'meneen Hopin pennin -

M/
lE,u taynäns werlstä

hlke;
lEsu/ petetty JudMn

suunandannsella/
lEsu niwottu colvtUa si.

teillä/
lEsu ylönannettu caisll«

da Opetuslapsilda
Armahda smuas meidän päil-

lem! G 4 IE-



»6, H«gMutl»

lEsu witty^hinnnlälsen
Papin lygö/

lEsu yhden Corwapusiin
cansia wilstan.otettu/

lEsuwäanldätodittmldapäälle canertu/
lEsu colme kerta Pieta»

ritda kteltty/
lEsu pilcattu/zyljesMy

jabosuttu./
Armahda sinuas meidän pääl.
lElu ylönannettu Paä<

miehellePilatuxellc/
ICsu ylöncatzottn Hero<dexen Howis/
lEsu waattetettu yhteen

walkian waattejcen
lElu arwatlu llkemm<fti

murhamiestä/
lEsu



GvdämtnHelältäjs. ,6)

lEsu surkiasti ruostlttu/
Armahda sinuas meidän pääl,

lem!
lEsu bawoitettu meidän

. syndeim tähden /

lElu watetettu rickemal-
la PurpmaUa /

lEsu Crunattu Orian-
tappuralla/

lEsu lyöty Ruoco-sau-
walla/

lEsu duomittu Ristin
cuolemahan/Armahda sinuas meidän päät-
ien,!

lEsu rasitettu ristin cuor-
malla/

lEiu pahar ja alasti r^>
suttu/

G 5 lEsu



154 Heigtlllnl»

ICsußistlNimultttu/
Armahda sinuaS meidän pääl,

lem!

lEsu juotettu eticall ja
sapell/

lEsu/ ylönannettll lu-
malaldalalhmtsildä/

lEm loca catcti olet täyt»
tänyt/

lEsucuolluNistin päällä/
Armahda sinuas meidän pää!»

lem!
lEsii läpitze pistetty kei>

hällä/
lEsu alasotettu Ristin

pääldä /

lE»u pandu Hautaan/
Armahda sinuas meidän pD

lem!
Sinun



Sydsml» Herättäjä.

Umun PyhaisEhtollsos
kelwottomast nautltze«

, misesm/
Warjele meitä laupias HErrs

Jumala!
Sinun surullisen Sielus

tähden/
Sinun Ristlnnaulitun

Ruumis tähden/
Sinun Callin uloswuö<

datetunWeres tähden/
Sinun Pyhäin wtzden

hawais tähden/
Auta meitä laupias HErra lu>

. mala'.
Sinun Nlstis ja Cuole-

mns tuhden/Auta meitH laupias HErra
Jumala!

Gs An.
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Anna meille catuwillset
Sydämmet/

Rawttze mettä sinunßuu-
miscansia/

Juota melta sinun weres
canfia/Anna meidän olla kelwol'
llset sinunPöytastyh)'
na/

Lahotta melta sinun Py.
halla Heugcllas/

Cuule meitH laupias HErra
Jumala!

Me watwmset si)ndisetru<
collem sinua /

Catzata meitä armollisesi!
O lEmChnste Jumalan

Potca /

Armahda sinuas meidän pHäl,
iem! OI"



O Jumalan Cantza/ )oca
pojes otat Mailmnn

' Smnnt/
Hywästislun« meitH sekä Sie-

lun ettH Ruumin puolesta/
O Jumalan Cantza wlat»

tomast cuoletettu /

M meitH ylvnanna misikän
tuscas!

O Jumalan Caritza teu«
rasttttuNMnpäalla/

Laina meille yxi pysywämen
rauha!

Christecuule meitä/
HErra Jumala armah-

da finuas/
Christe arinahda sinuas
H3rra Jumala sinä Py-

hä Hengi/

Gydäm«n ,67



Armahda sinuas meidinpW
lem!

Co;cas näet Cansan me-
nemän HErran Ehtolli-

selle/nijn ajattele:

EAicktwaldias/ laupias/
Jumala

ja Ilä minä kijtän sinua
minun sydämeni pohiast/
ettäs oletUhettänytja an»
danut minulle sinun rac-
kaiman Poicas sen par-
han ia calliman tawaran/
sinun Isälisen sydämes
corklast arwotun Crunun
yhdert wapahtajaxi/ ja
autuaxt tekiäxi! HErra
lEsu minun autuden/
lEsu minun mckauden /

IE»



>

Sydämen

ICsu minun ilon/ICsu
minun ainoa turman/ si>
nulle olcon tzancaictinen
Cnnniaia ylistys/ ettäsi.
nä j.nun karstmiselläs /
tjanca:ckisest Helwetin py<
nast olet lunastanut/ että
sinä sinuu cmckem Py-
himmän calllman Weres
wirran cautta minua mt«
nun synneistäni puhdista-
nut/ sinun Ijäs cansia
lowittanut/ lastuun cat-
keran Nlftin Cuolemas
canfia tzancaickisest Cuo-
lemast lunastanut/ ja olet
minua auttanut yhteen
Taiwallisen ilo elämään.
OlmmlastnaP. Hengi/

silli!



,70 i

sinä caickem suloisin loh>
duttaja/ sinulle olcon sn-
dämmellmen ktjtos ettäs
minulle sen makuin ja sy-
danden wirwottawaisen
lohdutmeilmottanut olet/
jonga canHa sinä minua
waywtstat/ tuet )a ylhallä
pidät waiwots ia oman»
tunnon ahdlstuxis. Ocaic-
keinPnhin/O corklast cun«
moiteitu/ O corklast yli-
sietty Pyhä Colminaisus/
hywasti siunattu olcon si-
nun Ntmes tjancaiklsest/
cocolunastuxentnön edcst/
synnist cuolemast/ Perke-
lest/ Helwmst »atzancaic»
ktjest Cadotuxest / ntin

Myös



Sydimen H«r«ttöjF. »Tl
l
tlancalckisen Elämän lah -

im edestä / joittencaickeln
edest sinä olet tehnyt cnu»
nijn luulstuturen sijnä
häsEhtollses / sinäarmol-
linen l<! laupias HG:ra.
O caickein Pyhin O corki-
astcunntottettu/Ocorkiast
yltstettn Pyhä Csllnmnl.
jus älä anna tämän fi-
nun caUm werifm ansios
limnun waiwmsen syndi.
<cn päälläni/minun erhet>

' tynen Lamban / minmr
tarwitzewaisen ja.Wlhel-

jäisen Madon paVMn/
Inyt in ei coscan turha olla
M«n! ö caictem Py-

hm



N» HlNgMnen

hin / O suuresti cunnioi-
tettu/ O cnkiast ylistetty
Pyhä Colminmjus / A-
men/Alnen.
Coscas naer LastaRistittä,

wän/ nijn ajattele.
N?lnä kijtän sinua M

Pmca ja Pyhä Hen«
g: Jumala/ ettäs minua
sen P Casten Sacramen»
dincautta/ Taiwan wal-
dacunnan la ljancacklsen
Elämän Penmsen tch-
nyt olet/ anden anna mi-
nulle/OPColmttmlsus/
calctl cuin «linä sinua
wastan nckonut olen /1«
millä muodolla minä o
len(senpahembijoca usein

ta>



Sydämen HerHiläjä. ,?z

tapahtui ylltzekanyt Ml.
nunCastcnt ltjton; kaina
minulle armofa ia Henge/
että minä mahdatsinSa-
tanan/Mailman/ jaml'
nun syndisen Lchan ia we-
ren haluia ja pahoja hi-
moja enamln ,a enanun
wihata / caikis wastotn
taymlfis lohdutaisin mt-
nuam Casten Liiton can-
§a/ Uscosa ja hywilä töisa
loppun aftl lujasti pysnl-
sin/ ja tjancalcklsest autu.
axi tulisin/ Amen.
Pxi caunis Huome (Ehto)

Rucous.
s) HErra Jumala Tai-

walllnen Isä/ole meille
wai-



waiwaisille syndlsillc ar-
molllnen / suojele ja war-
lele mettä/ja ole aina-mei.
dän tykönam. Sinä A>
brahamin Jumala / sinä
Isaakinlumalansinnla>
cobin Jumala/ia meidän
HErran lEsuren Chri-
sturenlsä/ armahda si-nuas minun päälleni/ >a
ole minulle armollinen /
ja lähetä lninulle siuun
pyhä Engelis awuri> si-
nnn P. Henges lohdutu-
rext/ioca unuua aina joh-
dalta / moielc ja wariele
silda pahalda He»lgeldä/
ia caikilda wcholltsilda nä-
kywäisildä näkymättä

mllda

He»gelllne».



mlldä/ Nuttomudllda ja
tapaturmmsest Cuolema-
sm/ ja calkest onnettomu-
desta Sielun ja Ruumin
puolesta; Ettei mitakan
paha tanäpäiwana (yö-
nä) minua cohtais / ioco
minä walwon eli »ucun/
nijn olcon sinun P. En«
gclls Ma minun cansia-
ni/caickia minun wlhol-
lisiäni wastan. Sinä cai-
tcn Mailman Autuaxte-
kiälCsuChriste/tulemt.
nuNe waiwaiselle snndi-
selle awuri / ole minulle
armollinen/ ja pelasta mi»
nua caikesta pahasta Sie-
M ia Ruumin puolesta.

OP<

Sybimt!» Herättäjä. i?j



OP. Jumala/ 0 wäke-
wa Jumala/O ijancaickl.
nen laupias Wapahtaia/
sinä cuolemaroin luma-
la / ole minulle walwal.'
selle slindlselle armollinen/sinun Pyhä Cuolemas ja
Pijnas ylöspltäkön ml-
nua/sinun P.wlattomu»
des suojelcon minua/ si>
nun P. catkera Kersimt-ses / Cuolemas ja Ms-noujemises/tehkön minua
autuaxi. Nimeen Wn/
jaPojan/ja Pyhän Hengen/Amen,

V

HmgtMnfn



Sen Pyhän ColmmalsU'
dm tygö yxi sydämelinen joca<
päiwämenßucous/syndein an»
dylnmisen / elämän parannu,

xen ja autualliftn lvpun
edest.

Pyhä Collmnai.
"jus/Ototlneylncys/si.
nä lulnallnen MaMett/
sinä ijancmckmcn laupi»
«s/Isä Jumala/ PoicaIllmala/iasePyhäHen.
j<i Jumala/ yxi tottncn
lumaltsuF/ Colnilnaincn
Personas,a yn olennses/
Taiwan ja Maan Luoja/
Caho tänäpälwanii (yö-
nä) ja awalmnu pahasti
hmiewmsenfpndllentygö.

m/

GydHme» Htllttäjs. ,77



,?8 HtmMlllen
ni/ sinun Jumalisten/rae-
taitetna jalapiallistcSil.
mäis cansia/ joidencaM
sinä ccholt coco Ihmisen
Sucucunnan puoleen/co-
scas sitä enssn aiattellt lu-
nasta. Cako minun tygö-
ni nijtten jamainsinu lau-
pialllsten Silmäis cansia/
joidenga.eanfia sinä olet
catzonut ulonen svndisen
puolen heidän catumatto-

Elamäsans täällä
Maan päällä / loidenga
ftasa mmä/ sen pahelnbi/
en ole sewähin. 0! Mi-
nun HTrran Jumalan
armahda smuas minun
walwalsm lyndisen pääb

len/



lm / jaota minua tästä ca-
towaisesta wmwast sinun
armols/ja M anna mi-
nun symsäni cuolla/mut«
ta anna minulle vxl järjel»
Ilnen ja autuallinen lops
pu / ja älä rangalle ml«
nua minun ansiömiälken-
lalna minulle vri Chrlstil»
llnen jakärsiwällinen Sy-
dän / sinun Isällisestä rac«
laudestas/ cuin sinä mei.
dän waiwaisten syndisten
tygöm täällä maan pääl-
I<lrannat. Slnä laupias /
Wncaickinen Jumala / O
Mä Jumala ja Isä ljan.
Mckisest / armahda sinä
Anun sinun köyhän ja

H wal»



les paallc/ja »äästä mlmm
minun elämäni parannlu
xehen) osota sinun JM.nen <l)dälncs minu cohta,
m/ in tee minulle cuinsi-nun tapas on / hywa pa-
hanedest/ etten minä syn-
Veisanl cuolis. Sinä tjan>
caickinen laupias lunasta
ja / laita caickl minun elä-
man sinun Jumalisen tam
tos lälken / minun Suluni
autuuden. Osina ijamaK
kinen Jumala/Pyhä Cch
minaijus/cuulescn huocaus ja Nucous />a
ole minulle watwaisclle
snndiselle armollinen ja

lau-



>m H<l<»taia. »3»

sinuas/
9 minun humalan/ mi<
mn exywalstn Elämäni
päälle/tule minun auxcni/
ctten minä ijnncaickisest
luolts / waan että minä
Aahdaisin sinun tykönäs
Ijancaickisest olla/ sinun
armollisen Hywydes ja
Mttmnattoman Laupiu-
hcs tähden: Cuulcon mt-
nna Isä Jumala lEsu>xm Chrlstunn cautta/sii«
nä P. Hengen woimasa!Allun.



»lt „,, ««lsc,):««»

Vli
Hengellinen Apeliasj

Se on
Lyhykämen Neuwo eli 0
pttus, cuinga itzecungin tul,
hänens oikein ja ChristillWksyttH lumawta/ Lähimmäi,
ftins ja itze händäns cohtani

eoottu seurawaisijn Cap-
paleihin.

i.

Ec«rkiastylöSwalaistuA
'postoli H. Pawali/ <de«<

Pane meidän Christin Ofi,
Garjoituxen colmesa merkillije,s 3 Sanasa / cosca hHn käst
meitä elämän/ l.R«irist/l
-Hurfcast/ z. jumalisesi räj!
N?ailmasa. Tit.»:«».

Ston
» Meidän pitä harjoitta

Ml»



Hengellinen Apellse. ,8z

inan meitäm Jumalan peltoon
jumalalawastan; Wanhur-jcauttaLähimmäistämwastan <

Raitiutta jaCohtuutta itzemei»täm wastan.
». Jumalala wastan.
;. Me olemme welcapäHt

esottaman Jumalalle colminai-
sia / » Cunnian nijncuin mei-
dän CaickiwaldiaUe HErral-
lem. ». Rackauden/ nftncuinmeidän hywälle LuojaLem js
tunasiajallem. , Pelwon/ nijn
luin meidän laupialle Isällenv
Mal.i.6.
4 Sentähden cunioitaHsr»ra Jumalala/ ~ Sydämest/

tttäs pidit hzndä Caickiwaldi«
«ln Jumalan jaHErran edest/
l«ca tabto ja taita pitH caicki

mitä hän on luwannut meille



i«4 Hlngtlllnen
hänen Pyhäsä Sanasans/sentähden pane sinun uscaluxe <

ja turwas hänen päällens cai>!kesahHdästs/Esa.!6:4.s,<3unnioita händä/ t-Sllsnoilla/ että sinä Rucouxen can l
Da/ sydämen pohjass/jocapäin? l
äuxihuudat händä/ ja
händä caickein aiallisien ja hen <

Misten ojotettuin hywäin «<

coin edest/Psal. 52:14/15. ,
6. Cunnioita händä tsill!<

nftn ettäs caiken jlnun työs >"menos käytätlumalancumaxi
nijn myös ylistä händä yhde >
puhtajaChristiNisen elänMl
ran can^a/l.Corio:,»
5: »6. loh 15:8.

?, Racasta lumalata nijn
<ttas pidät hänen corkiamban!
taickia Eappaleita; häm!ä l>



Aptlhs ,85

Vnun ainoa uscalluxes ja ilos;
wulet mielelläshäneSanans;
>a usein yhdistät sinuas hänen

sijnä pyhäsH Ehtolli-sesa / ja yhdes Päätsxes ettäs
noudat ja etzit lumalata cai«

kisa/Deut.6.s. M1.7;: »5/^5.
3. PelkH Jumalala/ nijn et,

läs aina pidät hänen Silmäis
edes/ja cawahdat sinuas wiris
äst yxi cuuliainen La-

mpsi/ ettäs tiettäwillä Syn»
»eillH wihoitais tätä sinun lau-
piasta Isääs/ jacofta sinä Li-
han heickoudest osin langeta/
että sini sitten jäNes lapsillisew
ustalluxen ja toiwon cantza pa->
kenet Wapahtajan Chvistuxen

uscollistlla Rucouxella,
Dcut. Tob>4:6.y.Niyrytä sinuas caikis

H 4 fiow



»«6
fiois Jumalan tahdon ala/ jo
kärsi sHrsiwälliftst mitä h<jn fi.nunpäälles pane/».Sam.;: »z.
Luc.t 1:4». Heb.l°:,6.

,<». Ajattele caikis pait.is,
Jumalan läsnäolemusta/ M
tietä ja pitH yhden kerran duo<
mcheman caicri sinun ajatuxeS,
puhees ja tysi. Ml. »6: z.
~.Cvr.4:s.

»,.PidH itzes/ sinun sndäme<
s3s sixisuureinaxi syndisexi/ nHi
«uitengin / ettes epääile/ maan
luotat sinuas sinun Wapahta<
las lEsuxen Christuxen callW
ansioon. ~ Tim. »5:16.
». kahunmälstäs wastau.

LähimmaisiHs wassan,
käytä sinuas nijn/ lulnS tahdoi
<ttH hänen pitH jällens käyt'
tämän sinua wastan/ Match
»?l«. ,1,

HtNAIM»



Apeliae. «7
,;. Osota nMe jotca csrki-

ammat sinua owat / cunnia ja
cuuliaisus ; sinun wertaisilles
neuwoja apu/ntjllealimmaisille
usto jarackaus. i.Pet. tl,;/ »4.
I«h. !9:,;/16.Eph.6.

'4. Ole jocaistaIhmistäroh-
tan/sydämmesä laupias/sanoisi»
ystäwällinen / käytöxisH suloi-
nen/ canffakäymisesä la makoi-sa nöyrä jaalimmainen/ i.Pet.

Eph.4:;». i.Cor.
M1,2;,. i.Pet.4: »o.

,5. Cawahda sinuas äckillis
scsi wiyast/ ia carta caicki senti-
loia; Ia jos sinä tulet wihalda
ylitze wsitetuxi/ ntzn älä anna
Auringon sen ylitzen laste. Eph.

' 4»i6. lac-1:19/ !<?.

16 Ole kijtollinen Nickiä
wastan/ jetca sinulle hywäteh-

H 5 M



«« Hengtllintll
netowat/ei ainoaslans saneilla/
mutta myös jos taidat töillä/
EZyr. ,»:>/;.

,?. Puhu caikista asioista
parhain päin/ jaälä wiattomast
ketään panettele / ettH muut
mahdaisit parhain piin sinu»
sia jällens puhua / Syr 6: l,

,B.HlHcadehtikenengän M
m eli lahjoia: sillä me olemme
taicki jäsenät yhdes Ruumis
«.Cor 11:16.

ly. SewHärys/pilckajay<
löncatze cuin sinun wihotlises si<
nulle saattamat, kärsi yhdem
slwiästzjakärsiwälliststäsydi.
«estä/ ja ajattele että se on yh<
dexi coetuxexi lumalalda/Rew
,t:t». ».Sam. ,6 »o/,,

»". AIH yhdellengän tee ml
täill



Apeil«e. ««,

tsän mielen noutteex / joca o«
JumalanSanaa jasinun tun-
doas wastan / sillä Jumala
HHn duomitze sinun ntzncuinS
ansainnut olet / Act. 5:29
1.C0r>4:5.

;. Itziäs wastan.
il ItziäS cohtan käytä si,nuas ni<n / ettäs otat wiriäjii

waarin sinun ajatuxistaS/ sanoi-
stasja töisiäS/Syr. ,:,4.

t t. WaickaS ajattelet sinunWircas töitten päälle/ cuiten,
gin pitä sinun ajatuxes jocapäi-
wä cocoon tuleman / ja nHn-cuin yri Seijäri hawaitzcmansen ajan cuin culunut on wiri-Hst ajatellen mitä sinun Sielus
jaAutuudesterweydefi joutu'
Wl..l)'>-IZ/t4,

«)/



ly» Hengellinen
t,. Erinomattain pitH sinun

ensist ajatteleman/ colmen edes-
menneen Cappalen päälle/',.
Sen pahan Ms tehnyt olet/
ettäs Armon aicana mahdat
sit etz'ä jasaada andexi. ».Sen
hywän jongas jättänyt olet/
ettäs sen jällens caikella Wire>
ydellä mahda isitlöytä.; Ajan
jongas ntjn luunpitämättömäsi
culuttanut olet/ettäs sen Mä<
lähin mahdaift paremin käyt/
tä ja sijtä waarin otta. H>s.

7. Syr. 5: 8> i.Pet. 4:
ti.

»4. Siri toiscxi/pttäsinuna,
jatttlemancolmen läsnä olewai,
ftn cappalsn päälle: i, Sm a-
jaliisen elämän lyhyden ja tur,

huden/ l. Sen suuren Työn
luin on auluaxi tM s ; Ia

!M



Upettae. ly,

sen wäbän jöucon cuin waeldä
sitä caita tietä myöden jocawie
elämäin/ Syr.4o: l. Matth.
7: !,/l4>

2,5. Sm Colmannexi/ alat,
tele aina colmen tulewaisen cap-
palen päälle/». Sinun cuolema
hetkes/ jota tietamättömämbi
ei ole Sitä wijmeistäDuo-
mio / jota cauhiambata ei ole /

sitä ftancaickista Helwetin ptjo
na / jota ei ole catkeramba.
Eccl.y- n. »<Pet.;: l°. Esa.

»6. Cawahda smuas «aikest
pahasta / cuin on turhan cun.
mc n pyynnöstä/ ylpeistä/ hecu-
mallisista/ahneista, wihaisista
ja catehisia äjatuxista / joitten

cantza sielun rauha turmellan/
Match 9:4/15/16.

H?«



2 7. Josylösnousemat pahat
ja ilkiätajaturetSydämmefäs/
nijn hillihe heitä ajallanS / <en

Hengen awun cautta/
Uscollisten rucouste jaJumalan
Sanan wiriäsii tutristclemi,
sien canffa/ettei he sais tilawa,
hingoitta sinun Sieluas. Rom.s: ,e. l.Pet. t: ,l. lac. l!
»4/ »5.

t«. Ota waari puhestas jaa,
jattele ettH sinmi yhden kerran
wtzmeisni DuomiopHiwänj
piti luuun tekemän jocaitzest
turhasi hanasi / cuins puhunut
olet/ Match. ,l:;i.

»9. Sinun sanoilaS ole aina
ajattelewainen> totinen jaysti<
»välinen/lacab.»: ,9. Eph.4:
55. l.Pet li: ~ Coloss4-6,

z» Sitä wastan/carta isoa!
pu.



puhetta, walhetta, sinun lihim-
maiseS panettelemista / wiec-
fautta, haureutta ja häpiällisii
Sanoja/ lac.»: 9. lac. 4:, i.
Prov- »«9. Eph4.»s c 5.4.

,l Caitisa sinun töijäScatzo
Jumalan sanan, sinun lähim,
mHises hyödytyxe ja sinun oman
autudeSpäälle/ » Cor.»o:»,.

Matth. ,6: 27.
;t. M luota sinuaS ssnun

ymmärryxee ja woimas päälle/
mutta caitija sinun edesotta-
misisaS/ auxihuuda jocapäiwi
wirjästi Jumalala/ sillä ilman
hänen apuanS ja hywäsiisiu,
naustans/ ett sinä mitän woi,

3:5/6/7/8. Ioh.l6: 5:
3; Pidä«äärä caikisa asioi-

sa/ ia laita sinuas ajan Mn,
Eph.fn?.

34»



194 H«gelll«t»
,4 Alä secoita sinu sydälW

niitten mailmallisten ja ajallu
siecappaldenrackauteen / waan
etzi ensist nijtä TaiwaWa/
Matth.6:3;.i.10h.1.i5.C01,
z: l/t.

15 M aiwan paljo murhe-
ti / mutta heitä caicki sinun mur<
hes HErran päälle/ Philip 5
6. l.Pet.s-7. Psals;-!,.

36. Carea tämän Mailman
turhutta ja murhetta/ jotcatu,
lewa ajallisien cappalden puut<
tumisest / ja ei muuta saata myi<
täns cuin Cuoleman.- la/ ali!
ole yhdengän cappalen ylitze»
nttn murbellinen / cuin sinm
fyndeis ylitzen/ jocaon yri hen<
gellinen murhe/ Syr, ;o:!l,<

!<Cor 7. iv

3?.Carta sinuas ca:kW



Vahingollisista Haluista/ He-tumasta / luopumuresia ja
muista sencald aisistä / jotca ei
muu ole euin Sielun mvrcky /

sitä wastan harjoita sinuascoh-
tullisuteencaikisa. ».Joy,: ,6.
~Tbess4-;/4. Eph. 5:1».I.Petr. 4:8.

,8-Hydy siihen mitä Ju-
mala sinulle suo / jalHtä Ju-
malala cosca hin enämän an-
da hänen Hywästisiunauxens
lautta/ ».Pm.6:7/ g

?y. Aamulla ala päiwH wi-
teilli Rucourilla, ja Chrisiil-ljfellä aitomisella parata sinunElämätäS. Col. z: »7. Syr.
>8: ti.

4«. Päätä päiwä sydämme-
lisellä ktjtoxella/ rucouxella/ ja
wiriän tutkistelemisen cantza /

cuin-

Upeli«.



196 Htng«llinen Apelias.
cuingas sen päiwän wiettänyt
olet/

41. Jos ett sinä taida täy-
dellisesti palwella sinun luma<
lataö täsa hcickoudes / cuin sun
oikeutta myöden tulisia mielet,
Us tahdoisit tehdä: Nijn toi-'
wo cuitengin, että sinä mah,
daisit palwella händH; S>Nä
sencaldainen Pyhä Aiwotus
ja toimi / tule nähdyx luma,
lalda / jakelpa hänelle hywin /

Ml. ",9: 5.
4: Jos tahdot cawahta si,

nuas synnisi / ja olla Hengelli,
nen wqsas sinun Sielus autu»
deri/ nyn ajattele aina loppus
päälle/Vyr Ps.?o:^l.

MUU-



Muutamat
Aamu-jaEhto-

Rucouxet.
N!N myös

Matsustawlnsttn Maal-
la ja Merellä.

MMlnun Pybäan Ni>
sinä RMn»

HCRra
lEsu Chnstc/ minä nyt
ylösnousen / sinä joca ml«
nun callllla werclläs lu-
nnM/sinä nnmm tänä-
pän zajoca htttt bMtzc/
auta/ warjele/ hywastt.
siuna / ja anna hywä on-
ni ja Jumalinen meno mi-

mm



»9l A«»n
nun asioijani ja töisänl/
ntzn että minun Elämäni
ja aiwotmeni mahdais si.
nun ttztoxexes ja cuntaxes
tulla; wahwista milum
myös catckijn hywijn töt-
hm tänäpän ja jocapäiwä/
ja tämän onnettoman
Elämän perästä / johdata
mmua ijancaictiseen Elä-
mään
Mlnäkijtän sinua/mi«"nun Taiwallinen I«
siln lEsuxen Chnstmen
sinun rackan Poicas caut«
ta/ ettäs minua tänä Pö<
nä caikesta waarasta la
wahinqosta armollisesta
wariellutolet.larucoilen

sinua



sinua etWmyöstänäpän
warjelisit minua caikesta
SynntsiH ja pahudesta/
että sekä minun Ekämäni
että ccucki minun työni
mahdals sinullekelwata /
sillä minä annan tyeni/
Sieluni ja Rummut ia
cmcki culn minulla on
sinun haldus ja huomas/
sinun Pyhät Engelis ol>
eon m mnncansiam/ jaäl«
kän cuhungan minusta
luopuco/ ettei se paha wt-
hamies Perkele minustamitäkäu mottaisi/A.
Aljancaickmen luma-calctlwaldlas HEr«ra //ommelta tämän päi°

wän



,05 ASNM

lvcin alcnun/ sinun armos
cautta sattanut oltt/ sinun
tvounallas mettä auta /
etten me tanäpcnwan vh-
tcngan syndtzn twricidmsi/
engä myös yhtcngän wa«
hmqoon sielun elt ruumin
puolesta langeisi / mutta
että caickl meidän ajatu-
xem/ puhem ia työm si-
nun wanhurscauttas ala-
ti päättäisit/ ja caikis a»
siois sinun mieles jalken
eläisim sinun rackan Pol<
cas lEsuren Chrtstuxcn
cautta/ Amcn.
ME kijtäm sinua Tai<"'wallmen Isä / etra<
mentMl. yön annolt mell



I le olla terwellisen / me ru-
i coilemma / että s myös ta-
, mun cmken päiwän/tckl-
. sit meille onnellisexi/ si-
/nun Nimes Ktitoxeri ja
«meidän sieluinautuudext.
i Sinä joca olet tottnen
i walkeus ilman lassemat/
. ijancmckincn Auringo jo-

I- m caickia wirgotat/elätät
~ ja ilahutat; meidän sy>
i.dämmemyloswalalss/ et-
n teine yhtengän syndu: lan»
l.geisi/ mutta että me sinun

n wlNlstuxescauttatjancaic'
kisren elämään tulisim/

,i.<munrackanPoicaslE'
-,i suren Christuxcn meidän
II HErram cautta/A.

l Minä



Mlnä ktztän sinua P."'HErra/ calcktwaldl-as Iss ijancaicktnen lu-
mala/ ettäs tänä I)önä
olet minua sinun suuren
lauptudes cautta warjel-
lut/ja rucoilen sinun ar«
momsta hywyttäs/ettäs
myös tämän pälwän an»fnatsit nnnun calkella nöy-
rydellä / lakeudella/racta-l,
udella, puhtaudella/ kär<fsimlsellä/ laupmdella jal
pelwolla ntzn wicttä jtll

Elämän ja palwellurn,! l
sinullen olts kelwollmen/isen cautta joca tulewa
duomthemcm eläwttä
cuollmta/Amen.



Rncouxet. »oz
Caickiwaldiqs lu--"mala sinun haldns /

- Ws ja huomas minä an«
l mn tänäpäiwän ja aina

sielun ja ruumini/.elämäni/ taitoni/ ymmär-
.yxem/ ajatureni/ puhe-
m ja teconi. O sinä pyhä
l» olmlnaisus / cuule minun

ja tänäpätwän
l-mkesta pahudest / jnnnin
l<fahennuxelt / Perkelm
auomsta/ japetorista/ia
littmun wihamieheni kä-
nstä armollisesta minua
nIA ja warjele/ lEsit</m CHristuxen meidän
>MNNANcautta/A.

I OHCr.



«4 Aamu
AHERra lEsu Chrt-

/ sinun laupiudcs
käjhn annan minä tänä-
päiwän minun Sielun/
Ruumin ia Hengeni/mi.
nun elämän/ menon jcl
käymisen/ minun tiöni/
puheni / ja alwotuxeni/
Minä rucoilen ettäs tah»
doisit awata minun sydä'
meni ja suuni/ että minä
sinun Nimees/ foca aino-
astans Pyhä on caickell!
muittm Nimein seas j
mahdatsin Mä/ylistä ft
eunnioitta. Ia että sin»
minun luonut olet/ sinu»
pyhä Nlmees cunniolttai

ntzn ole myös ml
Nulll



ylnlouxes. »oz
nulle awullinen / että mi<
nä caickenmmun elämäni
mahdaisin tänäpän sinun
khtorexes ja cunniares kä«
yttä/ ja sinua oikias racka-
udes ia pelgos palwella/A.
<") HENra lEsu Christe"cläwän JumalanPol>

ca / ptznattu jaRistinnau<
httu Ihmisten edestä/mi-
nä rncoilen sinua / sinun
katkeran ptjnasja Pyhäin

tähden/ettäs tä-
'näpän calckl minu sieluni
Mwat terwexi tekisit/ ja-
nallamuoto myös warje-
lsit minua tänäpän iaWedes ca:ckea minu elin-
manan suunst ja julkisistg
j I» cuo-



cuolettawaisist synneistä/
häpiästa/ kiusauxista / pa
henuxesta ja caikesta sielun
jaruumin waarasta/ cal-
kista myös nijttä jotca si-
nun mieldäs wastoin o-
wat. Warjele myös mi>
nua HErra lEsu Christt
tänäpäiwänä äkiltsestä ja
tapaturmaisesta cuolcma-
sta/ caickistamyösnijstch
jotca minua cadoturcel
jaHelwetin tuleen saatte
taidaifit. OLaupias Iu
mala anna minulle tanc >
pän ja aina sinun armoe
että minä ntjtä ymmär
räisin/ajattellsin/puhui'
smMsinjatäyttäisin/jol'

Aamu206



Äconfet. ,c>7

ca sinulle kelwolliset olisit/
jasitä wastan/wälttäisin/
cartaisin,a wchaisin ntz-
tä/ cuin sinun micldas wa»
stan owat/ ntjn etten minä
ikänäns sinun armosmsja
cunniastas pois eroitetuxt
tulis. Armolline Jumala/
laupias HCrra ja hywä
ICsu/sinun Pyhäinhän
wais ja catteran cuole >
mas tähden/anna minul-
le wttmem tästä mailmastl
lähteisän yxi suloinen/ on>t
nelltnen / autuallmen ja
rauhallinen ero. Anna
minun molla Pyhäin ja
wanhurscasten Ihmistentawnlla/läina myös sinun



am»
Pyhän armos cautta f et«
ten minä cuolisi sinu unho.
tuxesasja wihasas/ mutta
sinun tunnosas / ystäwy»
desäs ja pelwosas. Auta
myös/että minä sinunPy»
hän ruumis la callin we«
rcsnautchemlsella/olkial-
la catumisella/ rucounlla/
ja Jumalisilla huocauril.
la minuant sijhen walmi»
staisin/la että minä täyden
tmdon/ howanymmäry»
xen/oikian uscon/wahwan
toiwon/ jatäydellisen rac-
kauden cansia taaldä lä
Mn/ia ntjniloijesta sinun
tygös tulisin/ja sinun ca<-
wosedelälölMsinjasai.

si



sin armon ia yancaicktjenl
cunnian. Näitä caicklai
rucoilen minä sinulda si-
nun Ptznas ja CuotemaS
tähden/ Amen.

ja Ar«
"mollinen Jumala/ et«,
tä sinä nyt jälkenyön ja pi-
meyden meitä terwenä tä<
mänpäiwän almunsatta-
nut olet/sinu suurta laupl-
uttas julistaman ja yli-
stämän/ ja myös meidän
ruumim ja jäjenem unen
cautta terwett ja työhön
jällens sowchaxi tehnyt o.

,<et/nyn me sinua sen edestmeidän woimam peräft
ktztäm ja corklast cunnioi-

I 4 tam/

199Vtnconxel.



«e, Aamu

tam/ rucoilem lnyös si-
nua nöyrästt/ ettäs wielä
nntkm ntna/ nöllä japät«
lvcklla tahdolsit sinun sil<
niäs anda awoi olla mel'
dänyllhem/ jocapaiwa
mettä wariella/ caikis tu>
fkls ja hädls meldän A>
pum ehtlä/ meloän aja»
Luxem / neuwom/ työm ja
aiwotuxem hywästlsiuna.
ta ja autta/ntjnettäme
sekä calken tämän Päl<wan ja meidän ellaicam/
sinun Tahtos Men/ tl-
man Lähimmätstm Nlie<
len ricoreta wjcttätsim ja
culmaisim. Auta myös/
että me calAa ntMcmn

sinun



!^ llftl. tll

sinun micwas wastoin o-
wat/ walttäisiln ja pois»
hnttaisim / ja sitä waftan
Ma'/ cum sinulle kelwol-
lisct owat / catkclla ahkc-
rudella tektsim ja täyt tai-
sim / sinua myös aina sil«
mäim edesa ptdälsim/ si.nun paalles ajattelium /
sinua rucoilisim za kyttäi»
sim/ engä coscan sinusta
pois luopuisi / meidän
HErram ICsuxen Chrl-stuxencautta/Amen.

Chto Nucouxet.
tunnustan fi«jfDßnunedesäs/Olu.

Tmwan ja
I 5 Maan,



kht.
Maan Luoia/ caickimi-
nun syndini/ jotca minä
hamasta minun Nuoru.
destani tähän asti tieten ja
tietämätä tehnyt olen / ja
erinomaisesta mitä minä
tänäpänvän sinua wa»
ftan puhettani/ ajatuxel<
lani ja työlläni nckonut
olen. Sinun edesäs / O
-HErra/ mlna nätta ccii»
kesta Mlnun sydämmestä>
ni tunnustan / ja cadul>
myös/ että minä waiwal,
nen nijtä tehnyt olen. Ia
wlttckl mmuu Snndln <>

wat montt za epälucmsetj
ntjn rucollen minä
gin sangen nöyrästi / et<

tai

202



stuteuxet. <H
tas olisit minullen armol«
linen/jacaicklnecuinmi«
nä «inua wastan tänapäi«
wän tehnyt olen/ poisun-
hotaisit/ ja ne minullen
anoen annatsit. Plossy-
tyta lnyös minuun pala<
wa rackaus / nöyryys za
pelco sinua wastan/ jaan»
na mmuUen armo / että
mlnä minun elämäni pa<
rata mahdaisin/ ja päiwä
pälwäldä tulla wanhur»
scammart/lEsuren Chri-stuxen sinun mekan Pot',cas meldän HENram
cautta/ Amen.
Wlnä kiitän sinua/mt-

Taiwallmen I-I 6 sila/



«4 «h»
san/ lEsuren Chnstuxen
sinunrackan Poicas eaut-
ta / ettäs minun tanäpäi»
wäna armollisesta war-
zellut olet Ia rucollen si-
nua/ ettäs minulle ande-
xl annatsit caicki minun
sondini/joilla minä tänä»
pan sinun mielas rickonut
olen/ >a ettäs myös tänä
yönä minua armollisesta

za minusta mur-
.hen ptta tahdolsit. Slllä
wina annan ttzeni Nuu-
min )a Sielun/ ja caicki
cuin minulla on/ sinml
huomas ia kasijs. Sinun
pyhät Engells olcon mi-
nun cansam/ ja älkan cu«

hungan



" Vlucenret. »15
hungan minustäluopucöi
ettei se paha wchamles

.minusta mitäkan wotttat«
Nmen.
Calcktwaldlas' Isan-"cmckmen JumalaPy-

halfa/minä kWn sinua
ettäs minun epäkelwot-
toman palwelias,/ ett ml»
nun ansioni inlken/ mutta
sinun juuren Arnws ?a
Laupiudes tähden tänä»

päiwän armollisesta war«
jellut olet. Ia rucmlen /
O laupias Jumala/ sinun
sanomatomda hywyttas/

että sinä tahdoisit ylitzen
tulewan yön lmnua puh<
tan Ruumin ja sydämen

cansia



canfia kätke/ senpäällecd
ta minä mahdmsin terwe.
nä ja rainn Mens ylösi
nosta / jasinua wicla edes-
päin palwella / Mä la
cunuioitta. Sinun rac>
kanPoicaslEsurenChrli
stmen meidän/le. <

f)HENra lEsu Chri-
"ste/ ijancaickinen wal-
keus/ joca pimeydcsä wa-
laiset/ sinäjoca mvös syn-
nin Vön/ ja caiken sydä-
men mmun ja hämärän
poiscarcotilt / sinua n«e
rucoilemma/ ettäs tahdot»
fitylitzetulewanVöncai'
kesta pahan Hengen pM<
le(arcamtlesmmeltäwa!,

ftllz

Ehto«6



Ma. Mswalalse mel«
dan sydäm emsilmat/etten
me coscan cuolemasa nuc»
kulsi. Anna meidän Nun-
mtmja jälenem sinun rau»
hasaslewätä/ettähecoh-
tullisen unen cautta läl»
lens wirwotettaisin ja tu>
lewalsin töihin sowcllaxi
tulisit. Mutta anna mei«
dän sielum aina walppan
olla/ että he sinun luleml»
sestas waarin ottaisit/ ja
sinun jälkes aina iloUistl-
la sydämellä odottaisit/Alnen.
V?lnä rucoilen sinua
että sinti whdoisit tänä

Mia

ytuteux,?.



Pöna minun tykönäni ol>
la / ntzu ettäcosca Ruumis
lepa / minun Sydmnmeni
mahdais sinun zälkeslval-
wo/ ja että minä caikls
paicois sinua minun sydä.
mcläni aiaturi»ani ja sil»
mäiniedcspidäisinjatäl»
muoto caickla pahutta ja
syndtä carttaisin. Sinun
Pyhät Engelis wayelcou
minua/ ettei je paha wi»
hoUinen minun tygönilä-
hestyis / mutta nta sinä
HERra yxinens minun
tykönäni pysyisit. Samal»
lamuoto rucoilen minä
että sma tahdoisit sinun
tvarMxes allapitä cmcti

ne



ne cuin minun omani 0'
wat/ ja nljn caickia mettä
ynnä suojella/ calkesta pa»
Sudesta warjella/ ja nijn
wtjmein sijhcn tzancaickftseen antuuteen armollise»
sta autta i sinun pijnas )a
cuolemas cnutta/ A.

wapahtaja/
taiwallisen Isan tjancaic-
kmensana/stnuycauttas
caicki cappalet owat luo»

ja ilman sinuta ei ole
mitan tehty/eika myöspa»
»itzi sinua mitän wahwa»na pysy. Sillä että wuosi-
caudetja cucaudet/päiwät
la yöt/walkeus ja pimeys/

ei



ei waiwoin sinun cauttas
ole luodut/ mutta myös si
nun cauttas hallitan/ y<
löspidetän za muUtctan /
me waiwaiset Ihlmjetj
jotca meidau wihollisWemme coscan wapat ole/
rutollemme sinua armol<
linen HERra ettäs tänä
<Z)önä meitä sinun laupiu»
des sijpein ala cor/aisit ja
meistä ntzn waarin pidav
sit/etten me yhten.qän pa»
huteen lc,ngeisi/engä myös
sildä pahalda klusaialda
petetyn ja peljätetyxi tuli»
si. Auta/että me plmeydH
sä siuu walteudes naklsim
me/jocaoletseijancaickim

walkeus/



walkeus/ ja ynnä sinun
TaiwMsen I<äs ja Py-
hän Hengen canfia elät ja
hallihet yxt tzancatcklnen
Jumala/nyt ja ijancaic-
llsests Amen.
MzAlwo racas

lsä mel«
dän ylihem/ ja waricle
meitä sildä cnwalalda kiu-
sajalda/ ioca alnaymbä-
tins käy ehem ketä hänsms ylösniellä. Anna
lueillen armojas / että me
zvahwalla Uscolla mah«
daisimmeurholllsesta hän»oä wastan jeiso / ja tänä
,Pönä sinun pyhän war«

alla muchetoinna
lewätä/

«Utonftl.



lewätä / sinunrackmsW
kas lEsurcn Christuxel,
cautta/Amen.
§Mta mettä wnlwoisani".dERra/ kätke
macttesmn/ että me
wotsimme Chnstuxen can<
sia / za raMasa lepälsim
ulu/ sinun halduus HEr«
ra Jumala/annan
lninun Hengeni la Sielu,
m/ ettäs bända Chnstll

/ joca on meldän elä,
mam in ylösnousemlstMi
jjancmckisesta cuolcmastl
lvm-iellsit. Ia rucoileni
että sinä/ joca totinen wal
kens olet / sinun Armo«
paisten mlnun piuuän lp

dätt!



sämmeni sisälle wuoda»
taisit/ saman sinunrackan
Botcas/ !c-
rAicklwaldms HENm
a tahdon peräO yö ja pi-
neys nyt lähene/ ntznet«ä me nyt lepoon ja uneen
Mvallisten töiden perä-
tä meitam sinun Nimees
lnnamme; me huudam-ne sinun tygös meidän
löyräin Nucoustem can»
ja/ ettäs tahdoisit meitä
lnnolllsesm otta sinun
>aldus ja huomas / ettei
>ön cauhlstus meitä pel«
ntäis/eikä pimeyden pää.
niehet metllen wahingov
< ta



«,4 kbloMntoure!'.
ta tehdä taivalsi. Ia waic>
ta me meidän heickou.
dc>n puolesta maeamme/
niin anna cuitenglu sydä-
mem unelemsinusa wat»
wo/ ja sinun päalles aja-
tella. Osota meillen sinun
walkeudes / että me sinuataidmsime sekä painMa
ettäyölla/työsiiialewosa'
seurata: Ia sowtta/ettem
me sinun edesös yön ja pt»
meyden/ mutta pätwän ja
wajteuden lapsin alati lä-
ytrW/ lEsuxen Chrt-
siuren lneidän HERram
cautta/Ameq.

Mat



Matcamiesten Mcous.
HENNA lESU

totmen Ih-
minen ia tzancaicki»nen Jumala/ynnäIjlw/

jaPyhän Hengen cansia/
tina ioca olet tie/ totuus/eUmäja walkeus/ sinajo«
ca myös muinaisen ai-
taan johdatit ia ulosweit
ilman tuscat ja wahingot
Israelin Lapset/ Egyptin
maalda syngiän ia asu»
nattoman Corwen caut-
n siihen ulosluwattuun
Mahan / ja osotit heille
oikian Tien päiwälm yh.

pilwlsen Pilarin / m
yöllä

««l:)»«»>



«s Malcnstäoalsto»
yöllä tulisen pilarin caut-
ta sangen ihmellisest/ et-
tä he ntzn pelkämät ja il-
man erhetyxet waelda sait
sinne cuin sinä heidän olit
kästenyt. Sinä joca myös
ne Wijsat Miehet Idän
maalda ludan Maalle
Jerusalemin/ia sieldäsit»
te Vethlehemyn yhden
Tähden lautta johdatit /

za fieldä lällens Cotians
Engelis cautta ilman cai<
ketä Wchingota saatit, j
Catcki myös muut sinun!
uloswalttut ystäwäs/ jot-
ca wahwan Uscon cansia
sinun tygös owat ihens
turwaunet/ ehien finuloa

Apuu/



Apull/ war»ellustäja mui.
ta tarpeita / olet heidän
mcnoisans / tölsans )N
matcoisans monesta iuw

»rest waiwast/ ja
wahingosta armollisesta
war,ellut ja suojelut. Mi<
na rucoileu sinua uöyrast
ia caikest sndamest / että
sinä tahdoisit täjä mmun

i matcasim/zonga mtna nyt
olen eteeni ottanut/ olla
minun johdattajani ja ar«
molllncn Tien osottaian /
ntjn että minä ilon/ rau«
han/ terweyden ja hywän
onnen canfia taidaistn Ki«
män Matcan paatta ja
lovetta. Warjele myös

s - K mi.



«l Mottamitstt»
minua catkista erhetyxi.
stä/ harhoistteisti/wihol»
llsen pelwost ja caicklnm.
sist tustist / nijn ettei mi-
nulle tapahtuis jongun
muotoinen pahus eli wa«
hlngo sielun / ruumin taic»
ka tawaran puolest. Mi>
nä tahdon sinua sen muo-
toisen awus ja hywmue-
cos edestä cmkesta sydäme»
stä ktjttä ylistä «a cunnloit-
ta/ ja nunun lähimmäisen
parasta woumm peristä
tietä. Slta minä rucoilel
Pyhän ptjnas ia cattera

tähden/ A.

Vam



Aamu siunaus
Jumala i<, ar«

"mollincn Isa / sinun
Jumalinen calcklwaldlas

oa minua tanci
Pynä lbmelliscst suoiellut
ja caikesta Maarasta ;a
wahingossa armollisesta
lrar,cllut / sinun Pyhä
Nimcsolcon stn edestä kij«
tettn ijancalcklsest. Stjheil
saman sinun pyhän Ni'nousen minä ylösiä
mattustau edespailr: Snt»
na sinä HENraylhalda
uunun kanmljcnl'/ waricle
minun lalcanl / että ml»
nä oil./in waellalsin/cnqä
harhalle Tielle extM 1).

K lös



,zo Mattamustin
löspidä/ ia warjele minun
cotia jäänet omani: Anna
minun hywlw ja siunatun fpaiwän mgtcan peristä,
tulla hywalle Pönlmlle /',

hywlMtahtolsten Ihmi-
sten tyqö; Kehotta heitin
caickia/ jotltm mmä jota»
km tänäpanä ja caikella
talla mattalla tarwitzen /
hywan tahtolsexi minua
wnstan; ja anna minulle
tytywälnen ja kijtollinen
sydän caiklsa cuin minulle
tapahtua taita / cuule mi-
nua armollijest minun
Jumalani lEsuxen Chri»
stuxentnhden.Amen/A.

EH-



3lu«uxet. »»

lLhtosiunaus marcalla.
wakewä luma-

la ia minun corkia lu-
nastaiani/ min/: ktjtänsi»
nua sinun suuren laupm«
des edestä minua wastan/
erm omaisesi ettäs olet an-
danut minulle onnelisen
Matcapälwän / ja war-
lellut minua «aickesta wa>
rasta jawahlngosta. SinH
olet myös lnmulle osotta-
nut rauhallisen Pyösian /
losa minä toiwon rauhasa
leväwänl. Sinua minä
HErra/ jydämestani ru»
coilcn / anna minulle an-
dm / Mttä minä tänäpäi-
wanä ja caictcna minun

K z e.m-



2Zi Nl<«cam<,sstn !

ettnaicanam stnulswastan
AjatluÄa / Sanoilla ja
töillä rtckonut olm; mi-
nä mmun Siclunl sinu a
lewonlöytä/ jliRuumiNt
»Mhallistst maata.- Tor».
)u pois minusta / O Lau-
plas Jumala/caickiSaa-
ilanan cawalat »nonet/ ja
lusjele »uinua sinun Py. l
lhämEngeliltes wäkewäl. l
1!ä vayeluxctta / »a cosca
muna tämän Pimiän Ponrauhala sinunApnscmuta
lämännyt olen nijn herätä >

lminuapälwän wnikeutee/ l
«tttä mma sinun kljtoftas f
1 ulistaisin /a HCrran pet>
iwola edespäin matcustai- >

sin



sin Cuuleminuälumäla
lE,urcn Ehristuxen täh»
den/ Amen.
f>HERra IC»u Christe
"Ihmisten Mollnen
wartla/japaraswannot-
ta>a/jonga wariullures et
o>emitän hätää/iongakät-
kö pmhl ei myös »le cumn
rauhaa sinä joca sinunpy>
hlw Engclis ecutta AdM'
haminpalwelm januoren
Tobiau ia myös muitten
cmckem lotca mdamesta si-
mm pallcs beltuns luot-
tanet owat/ tien menesty»
tlt ia onnellseri tctt. Minä
rucolfen että tuma matta
ja waellueenin minä eteni

K 4 ot«



»54 Vlaecamiesttn
apus ja

hvwästlsiunaures mutta
olis mllmlle onnellme rau-
hallmcu ia terwelllnen/ et.
tä millä Sielun ja Nuu>
nu'n puolesta/ terwcn cdes
tulisin sinne cum minä ai-
conut olen / ja siellä sitten
asiani hywin sinun mieles
jalkcn ulostolmltatsin / ia
nijn jallens omani tygö
terwenä ja hywän sano-

palata mah>
daisin. nyn sinun hp
wnttas kyttäisin cmckein
nijden cansia jotca minun
edestän owat rucotllet/ si»
na joca elät Isän cmfin
Pyhän Hengen yhteydes



Rncouxet. iz;

PN totinen Jumala ijan-
caieklsest nljn tzancaickiscen / Alncn.

lsa caicklwal.
I "dias ioca caictl halli,
het caicri tiedar caickls
pmeois olet/ ehdit myös
caickia auttamaan. loca
uu)ös nijden huricasten ja
useoltiften matcat olet o«
jcndnnut sinne pain cmn
sinä ltzc olet tahtonut/ ia
heidän on ollut tarpclll'
ncn. Me sinun köyhät pal«
welias rucolleunna siuua/
etcas rauhan Engelin lä»
hetmsit meidän tygöm /
joca meitä sihen pnican
cuhunga lue atconet olem-

K 5 nm



2Zd ?««!<'«,Ml,st«N

mallon / rauhan/ terwey-
den ja hywän onnen can-
Ha ilinan cstet sielun ruu-
min ;a calun puolesi joh.
datais >a saattais. Älä
puun / sen wanhan lohi-'
kannen eli jongun muun
wlhamiehen lallt mettä
täsä matcasii taicka mu-
alla coscalMsjätta/ estä ia
wahlngota tehdä. Calcki
Myös muu pahus ja hätä
pois carcot meidän tv-
köam/ mutta sinun hywä-
sti siunauxes mettä aina
war,clcon / suojelcon ja
holhotcon/ Amen.

purjehtlwalsten rucous.
sinä

co,



Ruceuxel. i)7

coscas wielä näkywäisel-
la muodolla tasä mailmas
(uolewalsen ruumin can»
Ia olit/opetuslqstesrucou»
xen jälken/ ainoalla sanal
hirlnuisen tuulen pauhi-
nan asetit ja aklstä paisu-
mt Aallot käänsit juure-
xi tywencxt. .Sinä joca
myös sulan weden pällä
nijncuin wahwas mande-
res waelsit/ ja silla tiettä»
warl tahdoit tehdä että
sinä olet HENra ja Cu-
ningas eialnoastansTal'
wan jaMaan yltyen/mut»
ta myös Tuulen jaweden
halota. Me waiwalset
cuin nyt Tuulen halduunK 6 we»



weden pnFle olem anda-
net/ rucoilem silum r.öy-
rust/ olc lncllle tnsll purjeh,
tinitsts wäkewä haldia/jci
kncas tähtl/ jocamcllle
osotais cunga lncldan
lvaeldaman ptdäls/ ja
cuinga me cmcki estet/ tu!«
cat ia waratwallä tnldal»
siln/ nljn me <eu cdctt sinun
laupluttas sekä ihe / että
mmdcu canfia kWm ljan-
catcklsest lchn tzancaicti-
jeen/ Amen.
s) HErra IC<u Chnste/

Ihmisten toiwo/ wat<
watsten turwa ja velka,
wmsten rohklus / jonga
walteus pa>un lumun ,a

Matcamlestm,;8



pilwcin läpitze leinmhta/
joca myös ntjncuin yri kir>
cas tahti palstat ulihc me»
ren/ ia nuyt Aaldoingin
waihcl nijlda Mca sinun
tundenat/ merucoilem-
ma sinua/ ole meidän ty,
könam ia leasanl liuun
Pyhäin Engcltttcs mansia/
ja hallitze meldan laiwalu
sinun olklalla kadelläs ia
auna hauen tulla ia pyfya
oikian laldau päällä /
nijn ettei meille Matanwahingota tapahtuts /

Sielun Ruumin cli calun
puolesta. Cttcn me Aal<
lois hucms/ ettei tuu'



l.tspää ja raiuilina mettä
upotats / eikä meren sy-
wysylpsniells / mutta et<
ta mc sinun awus ja war°
jeluxes cauttä täU mere-
stn ja weden sywyden

tullsiln ja pä?
Mn ilman wahingota ja
hädäta/ ntjn hywään/ so-
welian jarauhnlllsten ltq»
an/ ja sitte sinun tygös /
cuin meitcl olet luwannut
wetä ja otta puolees/joca
Mltengin olet caikls pai-
cois / waicka cuft Ihml«
nen olis. O meidän ,wa>
pahtalam/ jacatckeinnij'
dengin tolwo/ jotca mail-
man aartsa /a wetten ke»

stella

230 !atca«<esten



fkcUa owat / cuule ja au«
ta melta wtcas ÄZcrclläs
lunastanut olet< Me oleln
nyt täsä wedcnpäälle/ /oja
ei ole mitän wahwutta.
Sinä kyllä tledat ja näetmeidän menom / sinunwolmalllnen kätes <a il>mas nyt meitä hallitze /
sinun hallustis me nyt o°
lemme/ sinä saat meidän
tehdä mitä sinä tahdot.
Sentahden auta ja wa-
pahda meitä/ saata myös
meitä edes sinne min me
aiconet olem sinun Pyhän
mmes tähden. Anna mcl-
dän caicki waarat/ wa«
hmgot/ hädät ja tuscat

wäl»

231!ucoux«l«



24! MotcamlesttN
waltta/ nijn että meter
wen Laiwan ja caikeu ca-
lun canfia iloijcst >a rau°
halllftst tulisuu bywaau
ia sowcllaau Eatamaan s
ia siellä sitten lwwan mie-
len canfia kijttälsiln ja y
ltstatsim sinua tzancalcti
sesia/ Amen.

, Nucons jotta tuu»
len käsis Weden hädäs cwat/

Isän l Pojan ja Pyhän
Hengen tygö.

tzancaic-
kmen toNncn Jumala/

Taiwan;a Maan Llwia/
sinä joca meren/I.uwet/
Joet/ calcklnaljct inyös
Wcdet )a lluta ntzsa on/

teh



Ru.oii!'?, 545
tehnyt olet. Sluä joca
ptlwet haman maan ää-
rest ylösnostat/ sinä joca
Pitkosen Tulen-lelmau-
xen ia panckiuan / samat»
lamuoto myös S atct ja
Cuurot matcan santat.
Sinä joca Tuulen ia pun»
jcat salaisesta paicasm u-
lospäästät. Sinä olerwä-
kcwä Taiwan alta >a hcil« .

lihet pilwilä. Sinun c'ä-
nes cuulu ylitzen Meren/
sinä myös panlM wetlen
päällä. Sinun woimas
ulottu locaitzen paickann/
sinua cmcll Luondocap-
palct pclkäwät. Sinä cor«
klat paxut Puut corwesa

hal-



hallaiset/sinä myös maan
zarisemän saatat. Sinä
yrinäns mercn pauhlnan
aleta / ja Aallot alenda
taidat/ coscaheylitzenui-
ran pmsuwat. Cttas
nyt HERra olet totinen
puhe»as ja wahwa lupa»uresas / wakewa myös ja
armollinen auttaman ntj-
ta i»tca sinun tygös pa-
kenewat. Olet myös
stenyt sinuas rmoilda /
sanoden: Huuda minun
tygön sinun hädasäs/ mi»
na tahdon sinun sijtäulos
autta / ja sinun pita nii-

lnua ktjttämän. ?iW tu
len mlna nyt stncaldal-sen

244 Matcnstawalsso»



Muconxes. 24?
se,?
päälle sinun tygös/ au»
xcnhuutam sinua jarueot-
ten/ ettäs tä<ä hädas
za tuscas sinun Ijälltsen
ja lumallllcu Apns mi-
nulle olotnlsit. Ia sano
talle pauhawaiseUe Hie»
relle laRniutnulelle/ että
he heltäns asctalsit/ la el
kcneuaän wahmgota te»
ktsi. Auta minua HCr-
ra tästä hädästä / ettctt
minä hlickms, lnntta et
tä minä sinun cunniares
ja Lahlmmorcn hyw'ri
tullun wnp^hdctun,a paX
stetyri/ nijncuin sinä Ml
muinen 3ioakln tbe eah.

dexalt»



»46 M»ttnst«wa<sten

Mises wapahdit / samal-
lamuoto myös Israelin
Lapset li nmt euiwam jal»
cain cantza kayda ylihen
punaisen Meren. Sinä
wariclit mrös Jonas
Prophetan Meren sywy.
des ja Wnlascalan Wa«
hlis/ ettet han huckunut.
Siiui armollisesta warje»
llt myös meren hadae P.
Pawaltn/ ja hänen can-
fians carisata seitzemäN'kymmcnd l za cuusi Sie<
lua / ettei he pois tullet.
Sama Woima sinulla

nntktn on / sekä mi-
nua että muita autta»

man.



Ru«Ul«l. 14?
man. Eentähdeu HCrra
osota sinun woimas/ ja
auta nunna päästäden tä-
stä hädästä/ nljn Mlnä si
nua sen edest kytän tjan-
calcklststa. Jos myös hr-
wä Ijä minun aicanl on
jo joutunut/ ntjnettä m!'
nun pitä nyt sinun mie-
leslälkencuoleman,aruu>
min puolesi huckumnn/
nijn olcon sinun tahtos.
Sinun haldus ia huomas
minä annan Ruumini ja
Sieluni. Sinäjocacm
kis pattos olet/ taidat
heille howän Rauhan ja
Lepo sian anda / ja wtz-
melsna jällens

yhdi-



yhdistä. ru-
coilen sinun Tniwalllnen
Isä / sinun rncknn Pov
ins ICsuren Christuxen
tähden / ole minulle ar.
moNmen / nnnn nunun
hänen Nimens/ h«< en

)n cuolcmnus täh
den wndini in wnnrydein
nndext / ylöswnlnnc nli-
nun Pnhällä Hengclläs /

wnhwistn minua olkinnn
llscoon / etten minä sinu-
stn ikännns eläin eli cuol»

pois luoMis/ mutta
luinsti kijnnlrippnisin ntjn
että minä wtzmem löyt-
täisin siuu Polms tykönä
Pnrndisis/ TnIWNN wnl,

N^«



zTlijden kijtoö cuin marcans.
,a owat päättänet.

s> Caickiwaldias ja armolli»
Jumala/ joca meidän

woimam/ wäkem ia meidän toi-
wom olet. Ilman sinua hywH
Isä emme mitän woi/ eli co-
roon saa ja matcan saata / en»
gä myös mitän ulostoimitta
taida. Minä kiitän sinua/ si-
nun armollisen Apus ja war-
jeluxes edcst longa sinä minun,,
aina / ja lnatengin tällä minun
retkelläni ja matcallani / jon-
ga minä nyt hywästi olen päät,
tänyt/ osotranut Mi-
nun toimella n ja woinMani
en olis minä mitän taitanut u-
lostoimitta/ enqä rauhan/
weyden eli onnen can§a wael-
daa / ja aiwottuun paickuay

tulla,

239



tulla / mutta että, minä olen,
hywin ilmai' wahingota,edcs-I
lullm/ sen sinä tehnyt: Sil,

iH ylet ainoastans ylimmät
nen w^saus' suurin woima ja
paras toimi/ sinä tien osottaja/
sinä jolMttaja/taluttaja ia e,
desauttaja. Sinä pyhäin En-
gelittes cautta mmun asian
tällä, matcalla parhain ulos,
toimitit / sinä Nauhan ja ter,
weyden can§a minun edesweit

moit tulla sinne cuin sinun
tabtes on ollut/ ja minulle so,
weljas./ sentähden tahdon mi,
nä sinun pyhää Nimes ki<ttä<
sekä itzellän että muitten seas /.

sinun myös olcon KijtoS ja
mnia tjancaickijeNa ntzn

Amen.










