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Sal.Sön.i.localvij.
fas on se cuulca», että hänzvijsamam lulis, jc> olta
»vijftsten opin ja ncuwvn.

lu>



VxiwcihaNuc, Kiriä.
Jumalan Pelwosi.Tub. 4. Mutta me saa»me paljo hl)wa,jus mce iu-

malata pelkame, maltain
spiidiä, ja teemme hywa.

HEn-a luma'a he,
räcä ylös minun sy-

dämen, sinun PnhänHeiu
".,i,ran cautta, että

minä sinua nijncuin mi-
nun sacafi Isäni, caikeS
miuun cdcsuttamifesMA 2 j!tl«



M wcha'
pelkaisin. nijn että minä
sinun siunnuxes täsä jn tw
lewaises clamäs saismi,
sinun rackan Poicas IE«suren Chrisiuren nieidan
HEnam,j<> Pyhän Henigen cantza yri totinen In<lnalilija!!eaictisest,Amtn.

luma an Laist.Gal. ;. Kirtttu olcm
jocai>'en juca ei pysy cai»
lila cliin latiramntus kir»

joi.



Rucous-Kirja.
joiteltu on, että hän nijti
tckis.

HErra Jumala opc»
nnnua lackamat

ajateleman sinun wanhur»
seasta lakis cuwaisutta nijn
että mi»ä synnin tunnen,
tunnustan japakenen, an-
na laki olla minä ranga<
sian Chrisiuien tygö: jo»»
na ansion tähden minä ai«
nuastans auluari tulen, D

A; nuii



Vxi wäha
nun rackan Puicas lE<suren Cbristuxen meidän
HErcam cautla, Amcu.

Ewangeliumist ja
Uscosi.

Ich. ;. Nijn raka isii
Jumala mailma, että t>an
«lwui ainuan Poicans,
että pcainen cuin usto hä<
«en paälens ci pidä hucku-

«'.!(!>,< mutta ijaneaickiscn
ej>i>nän saaman, Amcn.

O



Rucous-Kir/a.
<"> HErra Jumala >o«

ca meitä niin olet
tacostanne että sinä amioi/',
ainuanPuieans meidän o
destäm cuoleman, mM
sentädden lain
ja synneist wapahtanut

anna annos että me nsco.sa hänen
hywäs oinas tunnos elam»
me, ja Christ
cuoleiume, saman sinun

A 4 ra?



Vxi wähä
rackan Poicas lEsxxer.Chlisturcn cautta, Amen.

, RucouM.s i. loh. 5. Tämä on se
' lurwa, cuin meillä on<lu-
.malan tngö, jos me jota-
kin annonime, hänen tal>«

j tons jälken, sen hän an<
la meille.

Caicki mitä annotte sft
,säldä minun Nimeen, hän
lONda teille/ sanoiChristus.

O



Nucous-Kirja.
HEna Jumala anna
meille armos rucoilla/

sinun pvhan tohtos jälken,
lulwaliscst, sydämeliscst,
ja ahkerasi, ja yhdest hy«

Nvast omasi tunnost nijn et>
ta me cultuxi tulisimme,
sinunrackan PoicaslEsu<

Christuxen cautta, Am.
Castesta.

Tit.;. Jumala meidän
ttki uuden sondy»,

misen



W wähci
misen pesun jaPyhän Hew
gen uudisiuxen cautta.

HErra Jumala, joea
«»> castesa meidän cansiam
lijton teit että sinä meiväll
Jumalan ja wapcchtajam
olla tahdut jame sinun
fas olisimma, pyhitä me»
täjocauäiwä/ettämemei
täm lohdutta, ja meidän e
laman sen jälkentäyttä tai
daisimMunrackanPuicay
lEsuxcn le. HE>?



Rucous-Kirja.
HEcranEhtollisest.
i. C"r, n. Joen

tomast sfiö tästä leimasta
ja juo HErran caikista, je

un wijcapäa HEnan ruu<
nilsen ja weren.
<">HErra Jumala anna

armos että minä si-
nun pyhän ruumis ja we«
resSacramendincuuliali»
ftst ja maftdolisest nauti»
tzim, lEfnxe» Christunn

täh<



Dxi wciha
tähde», jonga hän meille
syndcin andex samisen kar<
sinyt on, lentahden wah'
wlsia ja uudista minua cai<
kis hywis tois, sinunrac<
kan Poicas lEsuxen lc.

JumalanLapsist.
Rom.B. lutca I»ma<

lan Hengellä waicutctan
ne owat Jumalan Lapset.

Jumala wa»
meitä, etteise



Rmous-Kirja.
sepahahen<!i keholta mei<
ta pahoin töihin mutta et,
tä me sinun pyhalda Hen«
geldäs waicutettaisim rac>
faudes ja pelwos sinun
lapsircs tulisi»,, sinunrac«
kal>P«'caslEsuxen <c.

Jumalan sanan
culemiscji.

Luc.n.Äutuatowaine,
jotcä cuulewat Jumalan

jakätkewät sen/



Vxi wähci
Jumala, ettH-

sinun sanos cuule-
mistlda ftame sen autuaxtekewäisenuscon, rucoilen
sentähdcn sinulda armo,
että minä sinun salms uu-
len,teen,ja tätkellminul-
le, ja cmken minun elä-
män ojenuxm, ja sittentämän elämän jällen ijan'
caickisen aututeen / sinun
rackanPoicnslEsuMlc.



Nucous-Kirja.
.Autuallisest cuole-

majta.
Luc. 2?. Isa sinun kasisannan minä minun Hcn«geni.

lEsu Christe anna
sinun wijmeinen sa<nas, olla minun cuolema

hetkclläni minun wijmei'
nenftmn, Amen.

Saatv



Dxi wähä
Sama Mirasta.
Gal. 6. loca sanalla

nniwotan, st jacacan cai-
kia hywa sille joca handä
neuwl,.

HErra Jumala, lai>
minulle sinun ar<

mos , että niinä pyhän
sarn'wijvan pidän, nijil
cuin sinun afttuics, min«
gä cautla sinä minun au-
tuteu neuwot, että mina>

tij.



Rucous^Knia.
kijlolinen silinn palwelioll
tas wafian, cuin seu ym«
martäwal olism, sinu»
rackan Poicqs lEsuren
Chnstiixm cautta,, Amen.

Esiwatlasi.
Rom.iz. Ei ot< Css«

ivalda, mutM cuin lu-
malalda.

HErra Jumala, hal«
iitze minun sydämen,

että mnn caiken mmm»
B lw



M wähä
eliaikanan, minun oikial»
le esiwallalen ole« alimai<
ncn, culialiuen, ja nöyrä
eaikis menois, cuin ei ole
sinua wastan,sin»n!'ackan
Poicas lEsuxen Christu»
M eautta, Amen.

Awiosädyst.
Eph. Miehet raf«<

stntat teidän waimojan. ,
1, !petr. Wllimot ol<i

e» miehillens alamaiset.'!
O



Nucous-Kiriä.
Jumala, an»

na heille armos, jot»
ea Awn'sat»)s owat, etti
beChllWiscst,rackast,ja
ymmartawaisest, sijna e»
lnwät, nijn että riiculis,
ja cssicki se s,inaus / cuin

ruenufta seura ei tulis este-
tyx, sinun racka» Pmcai
lEsuxrn Chtistuxen caut»
la, Amen.

B 2 Waw



Vxi wäha-
Wanhemmille ja

Lapsille. >

Epl). 6. Caswattacal
leidän lapsen curitiitcs, ja
HErran nuhtcsa, jaLap»
set ulcat culmistt, teidän
wanhemmillen HEnasa.

HErra Jumala an»
na avmos , että nuo-

rus caswatetaisin, siuu»
pelwosas, warjele caicki

wa«<



Nucous-Kirja.
wcmhembi, ctteihe?, nun»
tt» »Wfeitaista siidänd Wl>
han keholta, mutta l)tt'«
dän caikls hykis tois ah»
kcrasti pitawat ja an»aet<
ta I,'pftt, mic,ellas s?eille

nöyrät uwat ,a
taiwaliste plaoetij:

tulisit, siliuli rackmi
cas lEsu-en ChristufM
cautta, Aixcn.

B; Isa-



Vxi waha'
Isanille ja Emä-

nille.
Eph. 6. Tieten että tei»

dän HErran on myös tai»was, juuga edes ei »le
Ihmisen muodon catzo»
musta.

HErra Jumala an<
na että caicki huonen

hillitziat, sen yllmaisen
huonen hallitzian silmäin

ala



Rucous-Kirsa.
«Ia eläisit, että teidä»
huonen hallitzemisen Iu»lnalisest, ja oikein seisois,
ja kawis, sinun rackait
Poicas lEsneen Christu»
len cautta, Amen.

Palcollisille.
Eph. 6. Palweljat ob

cat cuuliaiset teidän ru<
miliisille isanillen, pelwul<
la ja wapistnrella teidä»

A 4 l»'



M wähci
sydämen yrikertaisudes
nijn c»in Chvistlixclle ei
silinäin edcs palwellen,
nijn cnm ihmisten mielda
iwut.iill, waan nijncuill
Christien palwetjat teh-
deo sydämesi mitä Juma-
la t.i1)50, hylyllä mielell
lä, palwellen HErra, ja
ei ihmlU tieten mitä hy«
wä cukin' tele, sen hän ull
Mens sopa HErralda.



Aucous-Klria.
HErrn luinala että
sinä i,lct miiiun pal-

weljari asettanut, wapah»
da minua avmulisrst, etcei
persclc minua lMlitcen
wictclis, mutta että nii-
nä minun affamil, iiijn
cuin sinun palweijas h»,
wällä nnclcliä ja uffoliststtekisin , sinun rackan Poi>cas lEsuxcn EhriMeu
eautta, Amen.

Ml-



Z)xi tvahH
Meidän Työstäm.

Ai Rucous sijtä 127 ja
12,3 Psalmista.

(>Os ei HErra Hu unet»
ta rakenna, nijn hee

huckan työtä tekewat, sen»
tähden rucoilen minä »öy<
rlmmält sinua, o HErra
aula, o HErra anna caie-
li hywin menesty, ja oi»

»ellisest tehdpxi tulla, si<nu»



Rucous -Ki> fa.
nun rackan Poicas lE<suren Chnstuxen cautca,
Amen.
Spsmisest ia Juo,

mistst.
Tim. 4» Jumala o» luo»

nut ruan, että me sentii»
tnllsejt uttaisim, ja nauti»
tzlsim.

HEna Jumala että
sinä meille mcldail



Vxi wcibci
tuukam lunnit »'ltt, ja
tahdot että sl!!:!«r kijloxe-
ti, sitä nautitzisim, wa»
pahda meitä cnikcst juma»
litttomaft syönnsesc j« juo«
misest, ettei me sen cauttä
sixua wasian rif", imttta
että se tapahduis minun-
tdyhällc ruunnllc» wali»
wistuxexi, ja jumalalleki»
tl'x<-xt, ja cunniari, sinun
rnctan Poicas lEsuxen zc.



Rucous -Kirfa.
Kitoxesta ruan

jälkeil.
Syr.2;. Kijtä lumnlaeaiken sen edcst cuin hän

sinulle luonut on, ja ha?
«en hywydelläs sinua m-
winniis.

HErra Jumala mi'
inin luojam , sinä v«

let minun sinun HMyllä
siunaurellasrawinnut,on»

na tämä sinun armollinen
lah«



Vri waha'
lahjas minun ruumin wah»
lvudexi tulla, sinun ukon
tijtos ja cunnia, Anicn.
Nauhasi ja Lewoli^

sudcst,
i. Tim. 2. Essrucouxet

pita tapaliluman caiken
Esiwallan cdrsta, että me
lewos jaraulias eläisimme
caikes jumalisudes ja cun»
niallisudes.



Nucous-Kma.
anna meidän

Esiwnllall että me hänen
alas lewus ja rauhns c»
laisimme caikes jilmalisu'
des jn Ani.
Synnistä ja luma-

lattumudcst.
2. Tim. 2. Ne jumalat-s tamat on perkelen pauloi»>sa fanaitut, hänen tah«

tons 9



Mi wäha
L> HErra Jumala au»

että minä lacka-
nuit, vidan synnin ja lu>
malattomuden per? e len
paninin edestä, joiden
cantta, hän ihmiset hänen
tahtons jälten ijancaicki-
sc» cadottixen wetä, auta
eitä minä händä cawah«
lan nijn cuin itze he!fwe<
M, ja elän yhdcs hy^äs



Rucous-Kirja.

vmas tunnos, sinun ia»
eanMcaslEsuMCHri,
stuM cautta, Amen.

Ahneudesi.
l. Tim. 6. Ahneus 0«

eaickeu pahuden juri.
HErra Jumala wa,

minun sydä«
men,sijtä pahasta ahneus
den juresta, että minä i«

'tz«n siitä pahasta cuin hai
C «M



Vxi wähä
nesiä caswa cawahta ja
wnpan pasisim, sinun iac<
tanPuicaslEsuxcnChli»

enutta, Amcn.
Hpwäst

nost.
2. Tim. 2. Joroinen

<uin aui-huuta, Christli,
Zen mengön poli
jumalaltomudest.

'

OHEr



Rucous-Kirja.
HErra Jumala cu<
sta minä caicken mi»

mm eliaicanam sinun py»
hä nimes auxliuudan ha»
litze minun omatundon!,
että minä sen aina pidän
puhtana jumalattomudcst,
ja jos minä minun oma«
tundon, ihmelistst heickow
dcli ole» waiwanut, nijn
auta armnlisest että hin
jällensoikialiaManuxclla

C 2 tulii



Vxi wcwä
tulislcpos. O minun I«'
malan, anna minullemos, että minä cmtis nii<
nun töisän ja menoisan,
pidän omantuiion
wapahda minua siekai-
lla ihmisistä cuin ei hänen
omasta tunnostans e»sin<

»;än huoli / sinun rackan
Poicas lEsu«n Christm
M cautta, Amen.



Rmous-Kirja.

Mainosta.
2.Tim.;. Caicki,j°lca

lumaliftst lEsuxes Chri.
siuxes elä tahtoivat, pita
waino kärsimän.
<-> HCrra luinala cossa

wainu kärsi»
mäii siitä, an»a minull»
wahwutta, ja hywä kär«
simyst että minä hywin Iss«
pitzekäyu pidän uston, ja



VM wähci
hywän omonlunnon, sa»
man sinun rackan Puicas
lEsuxen Chrisiuxen caut«
ta,Amen.

Spndein andexi
saamistst.

l.loh. 2. Clirisius on
sowlxdo meidän syndeim
edcsiä, ei oinnastans mei>
dän mutta miiös caike»,
mailmnn spndein edestän.

O



Rucous< Kim.
s> HErra Jumala mi<

nä tunnustan että n«<
nä suun syndinen «len ja
uston, että Chnstus mi»
nun j«i caiken mailman

i syndcin edestä, totinen
maro on, minä rncoilen

, annaminnl»
le andcxi caicki minun sym
din sinun rackan Poicas
lEsuxen Chnsturcn caut-
ta, Amm-

C 4 M



Vxi wahci
Vxi Christelinen

Ajatus
loea

Aamu ja Ilalla Pai-
wän luomisest.

Gen. i. Jumala sanoi
Hllcon walkcus ja walkeus
tuli <

nijn eroti Jumala
walkeudcn pimeydest ja
eutzui walkenden paiwärl,
ja pimeyden yöfi/ ja tuli

«h»



Rucous-Kirja.

ehtosia. ja aninsta ensi-mäinen paiwä.

HErra Jumala wal,
' kende» Ifä ja pai-
wan luoja, sinä jucapimey-

!, den ja walkeuden erotuxen
Wailman loppifn-astiwoi-

! mas pidät / «varjele mi»
nua nijn ??ölä cum pai-
wallä caikcsta pahasta,
auta minua että minä tä-

ti



Vxi wähci
la sinun Jumalista työ'
täs, aina oikein ja sinun
pelwusas tutkisin, ja si<
nua sinun suurtein hy«
wäin tuites edestä aina
kitolinen olisim, sinunrac«
kanPoicaslEsuxeuChw

cantta, Amen.
Ihmisen Luomisest.
Gen. 2. HErraluma»

la teki Ihmisen oman
tomu»



Rucous-Kirja.

imusta, ja puhalsi hä-
nen sieramins eläwön hcn»
geu ja tuli nijn ihminen
tlawari sicluxi.

HEna Jumala mi<
niin sielu» jaruumin

lu>'ja, sinun »aldus an»
nan minä seka sielun ja
ruumin, ia että minun sie»
lun rn cln'lenialoin.nijn
cnim minulle ormos, et<

t»



Vxi wciha
ta hän sinulle eläis ,

ja
costa hän tästä euolewai'
sesta ninilst croitetan, hän
sitten sinun käsis ja suojas
tulis/sijhe» asti, cuin hän
ruumin jasielun canha si<
sälle käy , ijaucaickisen e«
läman sitä minulle Isä
Pyhä Colminaisus armo«
llstsi lainatt^n, lEsuM
Cbnstunncautta, Amcn.

Loh-



Rucous-Kina.
Lohdutus cuolmiata

wasian.
Rom. 14. Eentähdell

on moösChristus liiolut,
ja ylösnnsnut, ja jällens
elaiväri tullut, että hän
olis cuolluiten ja elawit«
ten HErra.

lEsu Chri'
sinä jcca minun

sylideiu tähden olet
l«tt, ja mimille wanl»!r<

ssnu<



Vxi wäha
staudexi ylösnosnut elät
ja, hallitzct ijaneaickisest,
silla sinä ulet mi,!un HEr»
rani, joca minun sielun
ja luumin' warjelct, ei
aimwstaue niju cauwan
tui» minä tala elän,
mutta sitten enin minä
cnolut ole»; »löspidämi»
nua wijmeisen hetken asti

'siinä tnrwas, että sinä se<
ta sielun ja ruumis luuni

ja



Rucous-Kirja.
>

»

ja suomeni, sinun »voima,sas »varjelisit, siihen iloi»sen ylösnousemisen sinun
taiwalisen »valdacundascusa ilmnen olemus «n,
caickein Jumalan piihai»
Enaelcin cansa ijancaicki»
sest,Amen.

Pyhäin Engelein
»varjelutest.

Psalm. 34. HENran
Engel, pijritta cuin

, hända pclkaM. O



Mxi wähä
HErra Jumala että

</ si„ä olet asettanut,
sinun pyhän Eunelis, mi<
„un warjejareni, jnca yo,
tä ja paiwa Minun tykö»
«ani on, anna armos. et-
tä minä sanuis tms, tay»
töxesäni, minun nijn ase-
taisin, .että sama ssnun
Eimelis ikään minust er«
käinis, anna että hän lat-
omatminun tykönä» olis,



Rucous -Kim.
lvarjcle minua caikis mi,
nun teisöni ja faymiscfä»
ni, caikcna minnn eiiai'
kana», ja minun cuolcma
hetselän„saata minun sie-
lun Abrahamin helman,
ja Jumalan ulos «valituin
juucon, jotca weifawat,
pyhä, pyhä HEriMc I,'c-
kamat, saman sinua rae-
kan PoicaslEsmen Chri»
stuxen cautta, Amcu.



Vxi wäbci
Aamu-Rucous.

<3ltetty ulcon Jumala
minun Luojani , ti<

trttyolcon Jumala minun
Lunastajani/ kitettn olcun
Jumala minun corkcin
loliduMi, jl'ca anda mi»
nu!>c terweyden elämän
ja siunauxen, hän on mi<
«un apuni ja lvarjeluMi,
ja un hänen suuresta ja
csrtiast kijcetllwast lan°

piu»



Rucous-Kirja.
piudestans nij» armoliseft
warjcllut, minua tänä yö»
nä, satana» muninaisesta
wahingusta, ja andanut
minun terwena tulla tä«
mau päiwän walkeutcn,
minä lucoilen sinua: O
taiwaliimi Jumala sinuu
lackan Pricas lEsuxc»
ClirlstiifM weristn luen
lautta, ettis avmoliscst

Ottaisit, minun tänäpä»
Di si<



Vxi wHci
sinun Jumalisen suujelu-
xcs, ja wasjelisit minua
sisälliscst ja ulnmaistst ct<
tei minun mitan paha ta?
padduis, silla sinun kasis
annan minä tanäpan ja
jncapäiwä, minun löyliän

Helun ruumin, minmi'
tavwltzclvaisen elämäni,
nunun mirleni, javteni,
ymmän'n«eni, ja aicomi^,

»teui, cMi miuun «ni,!



Ruc^us-Kiriä.
Mi, puyciil jo lyöni, te«
kemiscni, ja lättnmisciii,
sisälle, ja ul"sk,'!'Mlscni,
se!s">in'scnl, ja kä«!!!lsc!ii,
istumiseni/ ja makannse»
ni, minun t<il»fnnl, ja ai»
moliyeni, hannitzomiseni,
toimttuxcni, mi'u,> usso<
»i, ja tunnusiuxcni, ja
caicki cnin minä elän ja
ivoin, sisälliscst, ja u!co-

naiset minun elämäni lo<
Dz pun



Vxi waba
pun, minun wijmeisen
hetkeni, minun cuoleman
ja ylösnousemiseni, toi»
mitä ja laita, O HErra,
Jumala, eaicki minun
cantzani, niju cuins tah«
dot, ja parhain tiedät, si<
«un cunnia«s, ja minun
autudettni, ja jos niin
olis, että minä heickou-
dcsta, sinna wastan snn<diä tekcsin, nijn minä ru<

coilcn



Rucous-Kirja.
toilen sinua/ettcs cuiten»
gan otais pois laupiuttas
minulda, eikä kännäis
pois nrmos, ja tcmuxus
pois apuas minulda, sil-
lä eij täällä mutuin ole
yhtän lumalata ja auta»
jasta, ennen sinuls ei ole
yhtän Jumalala tehty,
eikä tule yhtän, sinun
jälkes, sinä olct ensimäi»nen ja lvijmemen, ja

D 4 pai«



M wähci
paitzi sinua ei ole yhtän
lumalata, sentähdcn ru,
coilenminä sinua ainuata,
anna fiinin hywndcs minua
wakewast hallita, anna
minun warham cula si>
nmi arm^s, sillä minä
tuiwun Mua, cnhcnna
minun jalcain oikiallc ticl»
le, etten minä Jumalat'
tmiiitten neuwosa a-
stuis syuueisten teille ennä

istuis,



Rucous --Kirja.
z',istuis, cusa ,'ilcaiat lstu«
wat, waan pldäisi!! mi-
nun iloii!, ja rnckaudcni
sinun pyhisä Myisas/ ja
nljtä ailltllisin p<i«wät ja
yöt, lEsUM Cbxstiixcn
'sinun rackan Puicas mei-
dän HErmm cantta, ,l'ca
c!ä ja liall.tzc, sinun j«
P!!hän Hsngen cauha, «xl

«utinen Jumala ijancaic-
skisest, Amen.

EH-,



Vxi wähci
Ebtosiunaus.
mnla, lEsiixcn Chri«

siuxc» cautta, pyhnsäHen-
grsä »xi ainua !jc!!,c<,ickl>

nen Imnala, joca häncnsuuresta hywyeestä„s nijn,
armolisest on warjMit
niini!» waiwasen ft>'diftll
ja wiheljäiscn inmisen,
tänäpä» fatanan tullWa
nuolista/ jotca päiwällä

- len-



Rucous, Kirja.
leodäwät jasijta sairaude»
sia cilln puo>lpalwä!>ä tur«
mele, pahasta akiliststä
tuulemasta, ja caikesta
wahlnaosta, HEna sinun
bywydes ulnttu nijn corc»
lialla, cuiu taiwas on, ia
sinun totudes niju lewiald
cuin pilwet kaywat, minä
rucuilen sinua armosta rij«
kas Jumala, ettäs tah»
doisil armosta andexi an»



Vxi wcihci
da minulle, cmcki cuin mi»'
nä tanäpän sinua wasian
tcli!>yt olcn,a>atuxll!a. sa<
noilla ja töillä, faänä lau»,
piudes minun puoleni, ja
anna raubMesi minun
nuckua ja lewätss., tänä
tnlewana nöna, etten mi»
«a lanaus ylönannnis jst
l»!l,!'lnl§ sinua, j»ca olet
se 'McMincn lepo,waan
ppjyl sm sinusn l!ftllN«Ut»

la,



Rucous-Kirfa.
ta, ja asuisin surutöinä,
sinun jumalisen
litta, HErra sinä olet mi»
nnn walisiuxeni ja autudcn
leta minä pelkän sinä olet
minun Henkeni wäkeys,
ketä minä wnpis/n
minun sydämau lurwa,
jäminä olen autettu, sinä
olet minun turwam, ja
»uäkcwä wm'j-eliixem, fi»
nuu oikia tales tuje

ma.



Vxi wcihci
nua, ja minun turwanon
sinun sijpeis alla, catzu,
minun Jumalani, päiwäl-
la minä sinua huudan, ja
sinä »vastot minua euga
Niina, waikene yöllä, ja
sinä cuuldelet minua cossa
minä panen llwäta, nijn
minä ajuiefen sinua, costa
minä heran, Mun minä
sinusta sinä olet minun au<

sinun sijpeis war»
jo»



Rucous-Kirja.
jon alla tahdon minä iloi,
ta, minun sielun pita i«
tzcns sinun tystös, sinun
olkia kätes lmlhn minua,
O hywa Jumala anna
minulle armos costa cuo»
leman hetki lähesty, ja mi»
nun pitä laskeman itzeni
cuolema wuotesen, iian-
eaickisen lcpon, että minä
sinun awilllas oikiasa ussu»s« epälemata lolMsti nu»

llui»



Mi wahci
ckuisi» sijl,cn ijancaicfisen
elämän, sillä wälillä h„l'
huminna, että minä aina '
wttlwmsin eläisin ramu»
des, coljtulistides ja löy-
täisin Christilises walmi<,
stu»es, sillä en minä tiedä
millä hetkellä sinä meidän.
Jumalan olet tulewa nm

mia taäldä cutzuman scil
siw mimcke armolisest, si- ,

»lm rackau PoicaslEs»'«en



Rucous- Kirja.
len Christuren kautta,
Amen.
Sacramentein nautk

tzemisen edellä.
HErra lEsu Chri»
ste, ijancaickisen.

Jumalan Poica, sinä jo,
ca sinun tvtists miehude<
fast meidän edesiäm cuole«
n,an kärsinyt olet, ja wa«
pahtanut meitä jynnista jH

E MP



Vxiwähck
ijaneaickifest caduxest, et»!
lei me ikanäns
sinun ustollisuttas, tuin si'l

Na meille sinun wijmeises!
ehtt'lisesas, meille ijancai-1
ttiscx nmistl'x ja uudex
lux asettanut olet, misäl
nijtcn uscowaistcn synnit,!,
ei ikänäns enä mielen tu»
le, Ma sinä ulel sinun py»
hän ruumis leiwäsa syötä, i
ja Pyhän n>ms wiMsl'!



Mucous-Kma.
juota asetanut, ja sijncl
sir. us, lupauM synden»
nndexsaamisest, me wai«
n>a>sctja wiheljäisetihmtt
>set, tulemme sinun tnntzs,
siua armon ja laupiudm
lähde, ja rucmlm sinua,
että sinä esiät caicki mn'«
dän syndim, peset ja puh»
distatmeidän sielum, nijn
että me Man synnin catu«
nusM, oikiallaja

E 2 «alla



Vxi wclha
«allaussulla,calkclla»öy»
rydellä siiwc>llsudc!!a / »a
kellvolisest, »vastan otan
me, sinun caisen pyhml»
mänrumis jaweres.mcll'
le autudcxi autta taman
uuden Testamentin fa!<'i<
suden eautta x että usio
meisä enänis, tmw» wah»
wistuis, lackaus satytetyx,
ja omatundo lohdutetux
tu!is,j<t »vastoinkäymiset,



Rucous-Kirja.
ylitze woitetaisi!!, Mme
meidän sydämesän
stetnx tulisin!, sinun lu<
Malisesta awustos, jamci»
däm sielum ijancaickisesta

lunastu^est, jonga cautta
me ymmaränimc/ sen y<
litzelvuotawaist» armon,
tuin tasa Eacrameudis on
sallltt» O laupias HEr>

ra anna meidän ymmary-
felläm awoimet silmät,

E; et»



Vxi waha
että me tundisim, mikä
meidän perimisen toiws
on, ja sinun cuunialiscn<htolises rickaus, niisa si<
nä, sinun totisen ruumis
ja wcres, ulosjaat, syn<
dein «index saamisen, tuti<
sen wachmssauden, ja tai»
waliset lahjat, nijn että
me himoitzeniisella, ja sy«
damcn halulla usein kelwo«
lisest lvastan otamme tä«

mäu



MöUZ, Kirja.
mäntyhän Lacramendin,
j<i mniltam sinun mateut,
las, ota pois meildäcuil»
ei sinulle kelpa ja meitä t«
siäwät,taicka sinusta pois
läudäwät, anna meille si<

ta cuin meitä autta, j»
sinun tygös käända, jun»
gä tähden mce osalisex tu<
lemme sinun terweliseftH
leipäs hedelmäsi, mahdaii
meidän ruvmatuin ja ja»

E 4 ««<



Vxi wahä
«owainen sieluni tasä ra»
«vituxi ja wilwotetuxi tul»
la, ja sijna sinun canhas,sen tnlewaisrn, ijancaicki-sen ja taiw.illsen leiwän
föisim ja nautitzisim, A<
men.
Sacrammdin nauti-

tzemiscn jällen.
«lsslnä kiitän sinun HZr»?^lalEsuC!mste,sinä

»"hi



Rucous< Kirja.
puhdas Jumalan caritza/«ttä sinä olet itzcs uhmn-
nnt nstinpichiM/ sinun rae»
lallelsälles yhdm makin,
fi hajuxi, meidän jyndcim
lahden, niji, että caicki
luiha meildä wastan pois
otettin. hänelle ifancaicki»sex muistoxi ja wnhwisiu'
xexi, olet sinä asettanuttämän pyhän Sacrament
dm, ja täjtenyt meida!!,

sij'



Vxi tvaha
sijnä sotzmän sinun totisen
ruumis/ ja juodasinun to<
tistn wcrcs, ja sanonut,
fe tchkät tee minun mui<
stMni, ste on, uijn usein
cuin me soömme tästä lci<
ivasta, ja juommetästä cal<
tista, pitä meidän ilmoi»
taman HErran cnoleman,
ja ttkta andaman mitä si«
nä meille tehnyt ja laita»
nut olet, nimitäin, syn<

dem



Rucous-Kirja.
tein andftsanmiscn, elä»
nian, ja autudcn, minä
rucuilen, sinun pyhän pij«
nas ja catkeran euolemas
tähden auta että minä sy»
damcn lumalisndclln u»
sein käyn tälle pyhällä
Sacwmendiile ja sodäme»stäm ajatele,» mitä ja
cuinga paljon sinä meidäntähtein olet maxanut,
cuinga rastas le on sinulla

ellut,



Vxi wahci
»llitt,etta lunasta miuuaijss
cuinga suuren sanomatto-
man rackaudcn sinä olct
minulle näyttänyt, nijn
että minä jällens tämän

ylös hcrätetyl tu«
le», aina sinua seutahde»kijtäman sydämestä jasuu»
sta, caikesta niinun wou
mastan, ja caikesta mi<
nun wäestän, racastaman
sinua ja waeldaman sinun



Rucous<Ksria.
tMyisäs. ja jos minä
heickoudcst liwistyn, MH
langen että minä sitten ä«
ktst,fäänänl!!lNuc>N/sinun
jumalien »ackaudes, ijnn»
cluckiscst »lewaisia uudesta
lijtostas, laina minulle
m»i>s armos, että me si<nun yhdistetyx tämän py«
hän Vacramendincanttä
tulisin, yhdexi !i«
ba,i sinun y<ön<

catzoi»



Vxi wciha'
ectzoin caicki m«ilmalise<
lärsiwäliieft seulan fima/
lvmwoisa ilstrn ala/ ja al<

»a «hteroltzen sen perän/
euin ylhäldä on taiwasa/
nijn että me wahwalla u»
flblla / yrt erkaine»
M«tll, lirun sinusa/minun
oilna pääni ja HErrami
löhänmyds tahto tämä py»
hä Tacramentl melta c«ic«
lia; weljelistn raclouden

INN,



Nucous, Kirfa.
tantzayhtenniwo/ stllälilj»
lu»n nwnda siemendä tule
yht«n leipän/j>imoni>amar»
jayhten wijnan niju myös
pila meidän monda oleman
yxi hingelinen ruumii sinm
sa/nijn «uta että niin mon«
da culn me olemma/ osali»sex lulem yhdestä leiwästä/
jayhdestä talkista/me myös

ralaiiam toinen tuistam/
M c»lin yhde« ruumin jä«

lenät,



Ai wäha
seiiit/fiMsesi jailman este»
tä pois panem wijhan / tlj«
lvondenj» wninon/ jaandex
«nnam yZ toiselle sydämen
pohjast hänen rlckans/nlj?
cum sinH meille cndexanda'
ruc oiet/nijnettä me tZste,
d>s toinen» toijem <a"h«»,/

weljilisest elämme/ja M>elöym si«un cantzas meidän
ylkämieliem/ wiimelftä päi>
wänä sille ijancaiGftlle eh<

t^l<



Nucous-Kirfa.
tolliselle sinun waldncundus/,
Amen.
Vx autualinen täldä

lähdendö.
Hywä Jumala sinä is'
'a olet pamnlt ihmisen

tteen yhden mza.än elää/'
«ningä yiitze hän ei läyda
taida/M hänen ettens on'
pandu allas / hänen cuu>
caudeilucu »n sinun eoejäs/
sinä olet. Lukenut «Mi mei-

F dän



Yxi wcihci
dänpälwä,'/jotta juoxewat
älistpols/ nijncuin wilta/
lennämme pois / caicki mel<
dänwuotem mene pois cuin
sauhu / !« warjo joca äkist
cato/llmiiuenon cuinruo»

ho kedolla/ loca älist cmwa/
jarauke cuin cuckainen nijn
taidan minä nyt ajatella et<
ta minun cal,h«n yxi lop»
pu on/ ia minun clamällän
yZi mära / etlä minun pltä

täl,



Nucous-Kirja.
täldä lähtemän ,eatzo/mi»
nun päiwan yx puoli tam»
niendä on / sinun edesas/ j»
minun elantwn cuin ei mi«
tän sinun edcsäs' HElw o,
petä minuc! niateleman/ että
minun cuoleman rlta / ja
ettet minulla täsä peregri<
min relsulla/ yhtän wnhwa
caupnngi ole/anna mlnnls

lie lietä minun coiowäinen
elämä»/ja että minä usein

L» «ja»



Pxi wciha
«jalelen minun loppuni
päälle/ja eämänminull l<
tzellänUä<ämallmas/el'm
ja cuol?m sinulle < ja »ai»
'i on ustosa/ ja ilollesi odo»
>an mirun lolia meno päi<
wäni / ja sinun lockon Z sb
fc>« lEsuxcn CKrisiuxen il<
mcsiyst < wolmis yhden py,
hän >-> Jumalisen elämän
c,uifa lttutti" minu' sij>
hen. LM« minulle yxi ou«

tuai



Rucous-Kirja.
tuas täldä lätdendö cosscli
mtrun lietleni lähesty, että
minä aulualisest cuolisin/ ja
vlkias tunvuftuxes/ senym»
mältswäisen lopun / ettei
minun taitoni minulda pois
otetais/ ia ellen minä ym«
mättZmattömhdest puhuis
höpialisiä sanW/ sinuawa»
«ons minun HEn«n ja
Jumalan/ja autudenl/wa«
plchda minua atillisest euo,

F z lcmast



Vxi wcihä
lemast ja eado»
luxelt/ älä minun anna ätl»
lisesz langeta minun
sella hettelläni/lVtta että
minä wllhwalla catummcl.
la/ja olkialla ustolla itziän
»valmistan/ että cossa wij»
meinm hetli lähesty , nijn
tee minuarohkiuM/ tätä aja-
lista luolemata wasian/ joc«
minulle owen awa / sijhen
«ianeaickisen elämän/ ja>

laste



Rucous-Kirja.
lasse minua lauhan mene»
man sinun palweljas/ silläminun sillmän owatnälinel
sinun «uludes jonaa sinä
lvalmislanutolet/caittlleih»
«nisille jakansoille/ walfens
pacanoita «alistaman / ja
sinun cansaslsräellll cul>ni»

axi/ anna että se minun wlj«
melnen sanan olis/ jongasi»
nun ratas polcasristin puu»
sa/puhunnut on/Ist sinun

84 tä»



Dxi'wähci
kösis/annan minä minun
hengeni/ jo minunkieleni ei
enä puhua taid<r/minun sy-
dämen walwasta balkc/ nijn
luule/ O Jumala minun
wimeinen dmtouxen, jaota
mmua sinun naldacundas/
Am».

'l7 Psalmi.
Aljtakät HERra

caicki pacanat, y-,
listii,



Rucous-Kirja.

listäkät händä caick,
cansa. Sillä Hänencmnons on woimalil
nen meidän päälem
ja HErran towui
ijancaickisest, Hallel

loh. i. Epistola.

lEsuxen Cbristu
M Jumalan Poja,

weli



- Vxi wäha
Mn, puhdista.meitä
l caikesta synnistä.

2s, psalmi.
HErra osota mi-

nulle sinun ties ia o-
petä minulle siM pol--

ltus. Johdata minua
Muntotudesasjaope-
«ta minua, sillä sinä olet
Jumala / joca minua

au-



Nucous-Kirja.
autat, ylipaiwä minch
odotan sinua. Muistat
HErra sinun laupiut«i,
tas,jahpwyttäs, jocac

alusia on »K
lut. 'M muista mii
nun nuorudeni
jä, japlitzekäpmisiani/

mutta muista minua,
sinun laupiudes Mcni

slNIl!»



Vxi wähci
sinun hywpdes tähden
HErra-

-4 psalmi.
Cuule minua mu

nun wanhmscaudeni
joca minua

lohduta tahdistuxch-
ni, ole minulle armol-
linen, ja cuule minun
rucouxen.



Rucous-Kirja.

/Tslunatcon minua
lsn Jumala, jo-

ca minun luonut on,,
siunatcon minua Poi"
ca Jumala, joca mi«i
Nlin waiwaistn syndi»
sen lunastanut on, siu«
.natcon minua
Hengi Jumala, joca

M!4



Vx> wcihci
Mun pyhäsä Casiesa
pphitanyt on, Amen.

jotca HEr«
pelkäwät kijtä-

kan caickein Jumalten
Jumalala mnnioitta-
cat ja ylistäkat, että
sälien hywydens pysy
ljancaickischen. HErra

au-



Rucous-Kirja.
uuta minua epäkelwoi !
toinda, sinun suuren
lcnipiudes tähden, nijn
minä caickena elinaica«,
nam sinua kiitän, sillä
sinua kijtä caiken
wcm sota joucko ja fi-
nua pitä ylistettämäa'

lackamat
ckistst,Amen. !



Prandätty
StockholMis,

Mlwnnai732.






