








Wwtamat

sWstetliset Xucouxec/
Jumalan GeuracunnasapchttM

lyatengin Saarnastolist lnettawat.

.?acob. s. v. is, i6.
SM Vsconrucousparanoasairan/ jaHErm cohenda
hända. 3a joshän on syndtä tehnyt/ ntjn ne hänelle an-

dexi annctan. lunnusiacal toinen toiscllen teidän jarn<
cojlcat toinen toisenne edestä/ että te lerwelolisilta. Sillä

Wanhurscanrucous woi palio/ cosca se lo)nen on.

Elias olilhminen nijsa haluisa wicaM cuin me-
kin/ hän rucoili/ ettei pitänyt sataman/ ia ey satanutkan Maan päällä/

colmena Wuotena ia cwtena cwcaulena: )ahan taasrucoili/ ja
Talwas andoi salen/ ia Maa caswoi hedl lmän.

Präntätty Turusa/ Wuona,^.



i.
Ennen Saamaluetan Saarnasin

Ks/ Suome Rukous ja Isä
meidän.

n.
Saarnan jälken luetan Saarnastolis.-

Synnin lunnustns/ jocaSaarnan jälken.

MAupw HDmala/ rakas Tm-
walmen Isä/ jonga laupiuden päälle eq ychtän
loppu ole/ sinä joca olet kärfiwcknen/ pitkämie-
linen/ ja stvresta Armosta/ andexi annat caicki
pahat legot/ ricoret ja synnit. Me olemma

>>tehnelsyndlä/ meidän Isckmcan-
sa/ me olemma wärin tehnee ja ollet IVmalat-
lomat/ja sinun mieles rtckonet/ Sinulle
le olemme syndia lehnet/ ja sinun edesas pahoin
tehmt/ Mutta ala ajattele meidänendlstenpaha-
tecoin päälle/ armadasinuas nopmst meldanpaal-
lem/ sillä me olemma ftngen wlheliaise/i tullet.
Auta meltä IVMAIa meldan Wapattajam/

sinun



sinun Nimes Kunnian tähden/ wapada meila'/
ia anna meile caicki meidän Syndim anderi/ /a
anna meille sinun P. Hengesarmo/ parata
dän spiidistä elämätän/ ta saada sinun cansas
ljancalckisen elämän,- Sinun Poicas lEsuren
Khristuren meldän Herran cautla/ Amen.

?ahän lisalan »,äifia Se,urawaWRuconM/tze
cnnakjn paiwana w^ko^.

l. Suunundaina/Manandaina ia Tuorsiain/lamä
Rucous

HMua eläwätä Laicktwaldiasia
ia llanlaicklsta IVMalata/ meidän HERran
iaHolhoiata/ynnä sinun Poicas lEsustaKhn-
stusta/meidän Herra/ia P.Henge/ merukoilem-
me/ Armada meidän päälleni/sen sinun Poicas

FHrisiuren ansion tähden/ jongas
sinun ihmellisest neuwostas olee tachtonulanda
uhriri tulla meidän Syndeimtähden/ ia asetit hä-
nen meile Wälimiehexia sowittaM/ettäs sin,m
angaran wihas MailmanSyndiä wastan/ sekä
sinun i!aupiudes meidän päällem näyttäisit/ py-
hitä ia hallltze meltä sinun P. Hengelläs/ coco/
Hallitze ia Warjele sinun EhristicundaS/ anna
zycllle Armo/että me sinun tonsesi sanasas/ Py-
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has caikisa Wahwana Waellaisima.
Warjele meidän Armollista Hä-nenFunmgalista Kiaizestetians/ia coco sitäLun-
mngallst Huonetta/neuwonandaita iakaskylälsia
sinun pyhän Nimes ia meille cacklle
warjeluMi, Anna hywä mailmalist hallitust/anna meille meidän elatuxem/ Rauha ia Lepo/
anna onnelista Neuwoia calklsa/ hywän tapaisi
pstäwita/ I G Vren F HRlsiuMl meioan
HERran cautta/joca sinun cansas ela/ia hailitze
eotisesa IVmaluden woimasa/p. hengen canzg
tzancaiklseen/ Amen.

Sitten luetan Rucous Cunningan edesi: Etlämei<
tän Armollisin Cunningam ö:c.

11. Ttjstain ia Penan dain/tämäRucous

Isa/ me ktjtamme sinua caikest sydämesi/ sinun
moninaisten ia stnomattomitten hywain tecoins
edestä/ cuins meille Köyhille Lapsilles Armolll-
sest tehnyt olet/ ia erinomalsest/ ettäs sulasi armosi
Rackan Poicas cautta meitä lunastanut/ ia sen
meille p. Sauas jaSacramenteis cautta ilmoit-
tanut olet: Tarilen Armo/ Syndein anden sami-
sta/ Wanhurstauttgia ljancatcktstaelämätä/cat>

Me



kille Ihmisille/ jotta caluwaistlla Sydämellä
m wahwalla VstolZa sen iyellens omistamat.
Ia me rucoilcmma Racas
Isa/ pidä sinun P. Sanasia «Awangeljumis
puchtanaja seinänä/ wariele ia wahwlsta Pai-
menita jaSauanpalweliotta/jotta sinun laumas
cacheman ia rawitzeman pitä/ tällä murhellisella
ajalla wääriä Opettaita wastan.

Sittenrucoilemme sinua Laupias Isä/ettäs
Armollisesta MailmallistEsiwalda catzoisit/ eri-
nomaijest Hänen Kllningalist Maqestctiäns/Hä-
nen Funing. Pliolisata/ Wnä Ruotzin
Waldacunnan Periförstiä/nqnmösNewon an»
daita mkästylcksiä. Valaise heitä P. Hengelläs/
IPmalan cunniata ensist ia ennen caickia toimit-
taman/ Waldacunnan etzimän/
hywiä ia terwellisiä Neuwoja ajatteleman m
pitämän.

Me Rucoilemma Mla mös SodanPää-
miesten ia Soeajoucon edest/ jocca Waldacun-
nan Wiholllsia wastas owat/ warjele heitä caicki-
naisest waarast ia wahingost/ anna onni ia me-
nestys/ hywät ajatuxct la nellwot/ sinun Pyhä
Nlmes Seuracundas
ia meidän Suruliselle Isämaalem m
Lewoft.
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Nljn mösRucoilema me sinua/ Waldacun-
nan Sotalaiwain ia Sodan tarwetlenedesi/ ia
caickein cuin Waldacunnan hallltlyenjaWarje-
luxentarwitan/ esiä HErra IVmala caickinai-
nen wahingo iawaara/iaanna caicktmenesiyä/
cuin SHRlstellisen Opin awu)ci/ ia meidän
Rackan Isämaam Rauha/i ia Varjeluni olla
laita.

Wljmckselda Rucoilemma sitlua Laupias
Isä/ Armollisesi caickia Ihmisia catzoman/ jot-
ca surlls ia nulrhes owat/ warjcle mettä rutto
eaudist m akilisest cuolemast/ näliäst m callist a-
jasi/ tulipalosi ia weden hädäst/ cansan metelist
ia Hripuraislldest/ Rakeisia ia raju ilmoisia/
ia anna meille jocapäiwäinen Rawindo/ siuna
wuorten työ/Maan hedelmä/ ja mjtä enck
Waldacunnan Hallituxelle/ ia Alamaisien tar-
pexi tulla taita. Anna ychteinen sowindo/ V>
scollisus ia Rackaus toinen toistans wastan/
Lohduta caickia Murhellisia/ jotta owat satrau-
des/ klwus ja waiwas/ Zangiudes ia Meren
havas/ murhcs ja tuscas: Nt/n mös caickia
köyhiä Lefflä ja Orwolapsia/rascaila ia synnyt-
täwälsiä Walmoja: Johdata caickia Kiatca-
miehiä/ iotca heidän oitlalla reckllläns/Merellä
ell Mala owal (crinomalsest tämän Seuracun-

nan



nan Matcannchla että he Tnwepdelä m hy-
wäl sanomalla/ omilens jallenslnllsit< Auta mei-
tä/ 6 Wa-
hingost/ia pysy meidän tykönäm/ellä jocummin-
gin echto joutu/ja Mailman Loppu on KM.
Ia cosca meidän loppunut on/ nt/n
Wapada meitä sinun IVMalllsen ia Armolli-
sen tahdhos peräsi/ tästä surkiast Mailmasi/ ia
johdata Taiwallisen ia ilancaickisen Kunniaan/
että me ntsn caicki sinua/nyt ia ijaucalckisest kllt-
täisim/ Zllstaisim ia Fulmwittalsim/ Nmcn.

Sitten iuetan Rucous Cunningan Ettamei»
tan Armollisin Cunnmgam öcc.

111. Kestlwijkon iaiauandain iuelan titania/ tllka
scnperast ScurawainenRucous/toisinans.

Eleison.
Ax7Fhriste Eleison.
Xyrie Eleison.

cuule meidän
Rucolyem.

A) MeEleison.
Eleison.

Kyrie Eleison.
> H meidän

Rucouxem.
» , , , ,

HZRRa Jumala talwalinenj Armara meidän
Isä. lpaallem.

HERRalVmalanpoica
mailman wapahtaja.

JumalapphäHengi.l
Ole



Ole meile armollinen.
Ole meille armollinen.

Mkista synneistä.
Kaikista exyxistä.
Kaikesta pahasta.
Petkelen pttoxista ia juonista.
Pahasta aktilisesta cuolemasta.
Ruttotaudista iacallista ajasta.
Sodista ia tappelu/ista.
Kapinoista ia rcjdoista.
Rakehista ia warallisesia ilma-

sta.
Tuli palosta m walkian hädästä.
Ijancaicktsesta clwlemasta.
Sinun pyhän Syndymises

tähden.
Sinun karsimises/

ia weres Mlodatlyell täh-
den.

Sinun Ristis ia clioleinas täh-
den.

Sinunpyhän ylösnousemiset ia
taiwasen tähden.

Kiusauren ia cuoleman ajalla.
Mlzmalsellä Duomiolla.

Holho meitä laupias
HERra Jumala.

Aula meitä laupias
HERra Jumala.

Varjele meitä lau-
' pias HERRA

Jumala.

Warjele meitä lau<
H. Jumala.

Autta meitä laupias
HERra Jumala.

!

! Me



Me walwalset syndisttrucoilem-
ma sinua,

pyhä Mlsiillljtä Seo-
racundas ymbärmsmailma
hallidzlsitiawarjellsit.

Httäs caicklKircon Esimiehet/
Plspat/Paplt ia Sananpal-
wchat/ terwelises opis m py-
häselämäspldälsitja war-
jellsit.

Ettäs caickl wäärät opit ia pa-,
hcnoxet asetaisit.

Ettäs caicki eMtt ig wietellyc
palMlsit.

Että me perkelen meidän jalca-
imnlapolkiamahdalsim.

Ettäs dscolllsia palweljoita si-
nun elohos lähetätsit. sEttäs Sanalles sinlm Henges
iawoimasandalsit.

caickia murhellisia ia hm
komieM lohdlltalsit ia mlt-

cassille Llmingoille ia
Waldamlehlllerauhan ia so-
wlnnonandalsit.

Hltäs meldän ia
B

- Culemeita laupias
HERra IVmala.
CllulcmcitalaupM

H. IVmala^

CuulemcilälalM,
H. IVmala.

! Cuule meitä laupia»
Herra IVmals.

Cmllemcita laupias
H. IVMala.



Maanherran/pnnä coco Lu<
Nlngallsen huonen/ Neuwon-
andaita iaKässylasiiä war/e-
-lisit ia auttaisit.

Sttäs caickia uh la jotca tuscas
m hädäs owat/ auttaisit ia
war/elisit.

Ettäscaickia rascaita Waimoja
siunaisit ia auttaisit.

«Atas caikille sairaille terwep-
denandaisit.

Ettäs caickt köyhät fangit pää-
stäisit.

Ettäs caickia lessiä ia orwolap-
sia corjaisit ia auttaisit.

Ettäs armahdaisitfinuascaic-
kein Ihmisten päälle.

Ettäs meldänwihollisillem/ ca-
dehtioillem ia wainomiehil-
lem heidän syndins
daisit ia heitäkäändäisit.

Httäs caickia Matcamiehiä/
wedellä ia maalla/sinun En-
gelittes cautta iohdataisit ia
warjelisit.

Ettäs hedelmät maasta ia mere-

Cuule mcltä laupias
HlVmala.

Cuule nuilä laupias
HERRaIV,
Mllla.

Cuulemeitq. laupias
HER3K IV-
mala.



siä armoksesi andaisit iacas-
watatsit.

«Ltläs meitä armoliststcuulisit.

Cuule meitä l<,upl«
IV-

"""'

OIESV Jumalanpoica. Armada
meidän pMlem-

O 3 umalan Karitz/ajoca pois otat mailman syn-
nit/Holho meitä laupiasHerra Jumala.

O JumalanAaridza/ jocapos otat mailman syn-
mt. Luulemeita laupias Herra Jumala.

O IVmalan Sandza/joca pois otat mailman
synnit. Armada sinuas meidän paallem.

Toisinans tämäRucons.

GErra Jumala
sinä tiedät etten me ntjn moninaisisa ia

swrisa tustisa/ inhimilllsen heickouden tähden/tai-
da seisowaiset olla/anna meille rwmin ja Sielun
terweys/ että mecaickia nijta/ cuin meitä Synnin
tähden waiwawat/finunPphänawuscautlawotttataldaislM;
SinunPoicas meidän H. cauttaAmen.

Sitten iueta n Rucous Cunningan edesi:
Isca Saarnon,«lken tämä -

meidänArmollisinKuningam iaHerra/
calckein paraxc/suojelu/exem ia war-

jelm-exem/Mereläia Maala/ matcala on/
WaldacunnanWlhollisiawastan/ ia coco Isän-
maan warjellus tämän Matcanhywäl lopettami
sel iapäällämisel onWnrucoileme caicktl mnala-
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m Saicktwt uscolllsesia/ että hiin tahdois kästeä
nijtätaiwallisiaSotajouckoja/nqtä pyhiä war-
ttoita/nqtä woimallisia hywläEngeleltä/että he o-
WtAmnlngalMallna coco setKunig- Maiz:inseura johdattajaf/warjelcmasH.Kunln.Mac/."'"-'
caikcst onnettomudest/wlihmgöst:a waarast/ että
me sillä wallia/ cwllsimc hywiä sauomita/ H.
Nlngaltst,laV?als:tä!'s ia whmäin ftisimmeHHu-
ning cotia/ralchan ia hywin toimitettuin a-
siain canftCahdoismös IVmala OFMay:ns
rackan pliollftn/meidän Armolliseman Droenin-
gin/ isalliscst caitella Hengellisellä iaRwmillisella
sinnamella callnista/ armolllsest andaRosin wal-
dacunnäperiförstinArmollisestcaswata i/äsia ar-
mos/hänen p. Nimens Klmmaxi ia Isämaan
lchdlltlixex ia wahwismM. Illmala cayocon ar-
molliscst DrolnillaFhrlstlllal! puoleti: Slnnais ia
wariclts Waldacunnan Wircamiehet/
RaadiHerrat iaKästylälset. Jumala Faicklw.
lahdois siulula Waldacl,nnan asuwasia/ elalo-
X«.l/ la wilial/ Illmalisildel/keskinäiset rackaudeV
m yrimlcllsydel/ että mecalcki nyhin
Rauyalllfm asumasijyin (l!3utl<n ia cootnn m-
lemmma,- lesilren .Chrisilyellmcldän H. Mlitta.










