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Afuean Inmalan sanarunsost teislcairel
la wljsauVella: opeuakaiianen„o«ite«tänke
stcnän psalmeilla,!, kchls» wirsillä/isHen
gcttsillä/ s.au!ullla/ weisaten armon cau,,t,

/ teldhän SMZnnsänne. Ia
n,itä «teette pichella/ eli työllä nyn i»hk<lcaicti HErran Ninieen/ laryttä
»°ä< Junialata/ ,a If«i hänen caultans.
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SmisucuiseNe jaArmolliselle
Herralle;

Her Ptetart Brahelle,
Greifwille Wljsingzborihm
Wapaherralle/ Caijanahan/ Herralle Ry
boholnmban/ linholinaan/Vwhelinnan jaß
sundin/Ruotzin waldacunnan Ncuwonandaja
Drotzille:Päahaldialleylitze »ikeuden menon 3
tziSjaSuomeS jaallaolewaisis maucunnis.

myös takl»>ehelle uliye W>'tz «cmm» N«l

BerMain jaDalein: ynnäTurun
äemign Cantzlerille,

i«patro»Mem/loiwot<m
na laicrinaistaHywastisiugnanstall»
lalds Caicti»alolaldftnyt 5» aina.

armolinmGrew.
Pyhä mies High toiwotta

iy. lngusansv. si 14. Jo'ca
nun puhemKirjoitetta siu josta n« )

jannpandaisin. Raudalla caiwetaisin plyi/y
ja ijancaicklsexi «uistoxihacataisinKiween. - '
män Hiobin toiwotuxen minä nyt oiteiwlun
»valkeuteen tullexi/tain caunihin ja corklast ylisi
täwänplaitttäyS Konstin eautta/jonga cansal

(o)lij , Msl



Oalan sana/wanhainkirjöttaitten ja muitten oppe.
uuitten miestenkirjotuxet/monen epälucnistn tuh«»
denKujan caickmaisillakielillä tule ychtehen pam
nuxijaijancaikisexi muistoxi Paperin päälläPran.
tätyx/ caiktlle Inhimifille «ailmas Heidhän
Christiliseu uffonsylösrakenoxexi / jaSieluintjan>

jota myös Jumalan awull«
samallawuoto Präntätän ja jultstetan matlman
loppun asti. Tala wircka ji «mattia minä nyt olen!
ylöspitänyt täfä waldacnnnas 54. wuotta/ jaa<<!
tomut Jumalan awun cautta sijnawielä edespäin
«lla/nijn canwain cuinlumalapaiwiö suspi/ja nyt
Jumalanseoracunnan ylösrakenoxexi etthen otta«
ut läsnä olewatffa Suomenkielistä Manuale tmcka

«incuin tapa ontaincaltaistaKirioja cortcille Suri.
sucuisille Herroille ja Patronille äeäicerHt, ja on-
da; Nin minä nryös olentilan ottanuttätä halpa/
waancuitenginsangentarpelistatyötätetdänGreif<
wiltstl armollen erinomaisten syitten tähden otlere.
ra« jatygökirjoitta/Numittö in/ että teiden Greist.
armon omb! Jumalansanan jacatckein nijtten jotta
sitä harjsttclcwat yn waldica ja corkia holhoja /

jotamyös cokoIsoiFmsimdömi S'l«men«a«/fit<täcum teidän Grefwelien armon c,ene«l <-üb«.
n«mennn sillä wastanottt sekä että pyhäBibliat
Suomezi teidän Greifi, armon achkeruden j« toimi»
turen cautta on käittyja Präntätty/nijnmyös että
H,c2äelni.-l, trivial «ja monda wUUt
caunist piendö Schoulu on ylösraketun tullut/suu,
«n ilon ja syndamälisenriemun cansa on ymmärtä,
uytjanähnyt; JoilleM,L« teidän Greifi.Armo»



toimittanut ,'ä andaNltt/
nijn että itzecullakm on hänen tarpens jaylöspitämi-

cautta Kirjaliset Konstit siellä nyt nijn
corckiast ylöstulewat/ että jocainenahceroitze tot<
nentolstanS ylitzenkäydähywisa tawois ja wijsau»
des, jostamyös seorapi ettätämä luwallinen Pl«nt«
täys Konsti paremin aina Paiwä pöiwäldä ylöspä
detyntulepi/oppenuitlen miestenkirjoitusten caut<

ta cmnPräntätyr ja julliftetuxitulewat Sitten o«-
bimyos teidän Greifl., Arman tomituxen ja laitta»
misen cautta/ monoa caunistCnupungia SuomeS
jaPohiamaala udest kuncierattu ja ylösrakettu ja

caickiuatset hywät Oroningil asetetuoh /' joidenga
cautta cnennimitettyt maanpaickatja senasuwaiset
owatjalosi eteens tulluet/Joitten caickcin edest tri«
dän Gre!fl.Armon Corckiast Cunnioitettawa Nim»
uijncnuwaincuin mailina seiso on kijtettäpäjayli»
stcttöwa. Wijmein ombi myös teidän Greifl Ar«

mon rakaS janyt autuas Grefwinna; Se Surista
Steenback/ Grafwinna Wijsingzborin/

Frijherrinna Rydboholman ja lindholmahan /
Syndyny Frijherrau Tytär brestenin ja Crono-

bäckin/Frouwa Storgardin /ollut y, i Jumalinen/
Siwiä/ja iaupias Grefwinna Köyhiä waiwaisiawastan/ettäcaicki Inhimisel hända ylistit jarucot»
lithywaedest/ja costa Hänen Greifl. Armons sen
«jalistn cuoleman cautta Turun iinnas »6; o.

Pois nuckui / on coco maamnda sen ylitzen
surcuttllut ja Hänen Armons itkenyt. Ia nijn cum
tiedän Greifl. Armon Jumalan Caickiwaldian sa<
»yxjaedhesfatzomisenMttsombinyt totsehcn a«



ioftästyn itzenS andanut sen Suuri sucuisenFnk
winnan Wijsingzborihinjasrtalan/Frijherrinnax
CayananjaWirestan/Frouwan Rasicken/Reestä,
Han/Bogsundin/ Skössiön ja Mflttholman/can«^'H nijn niini myös teidän Grefi. Armolle» toiwo»
ansiehenpaljononneja menestystä/ Ia rucoilcn
angen nöyrästi/että teidän Grefi. Armon tätä mi»
lun halpa ja cuitenain tarpclisia työtäni armolise»
tajahywällä mi lella tuhdoiS ylö,otta/ jammul'
en «xiArmolinellHerra nijn täst edes cu>'
n tähän asti aina olla. Jumala caickiwaldias tei»,

waf!c!conjaanda>«
on teiden Grefl Armolle» setä ajaliftn että ijam

talcklsen Hywäst.stiignauxen. Kirjoitettu Stock^,
>Klmis 16. Martij. .6«4^

Teiden Grefi Armon
«lsyrZ ja
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Cungw Wuosicaudhen Cuun merkit.
NämZt tZssä AirisstsytZtt.

z. Muutamat tijtts WirrttVHefi Tesia-
menlisi.

Li MMtamal Dawidin Psalmit Wirsixi
«chdyt.
111. Cwangeliutnit Wirsixi lehdhyl.
lv. Calechismus Wirsixi tehty.
V. loca Pyhän Kircko Wirree. D<VI. MllUtamatWirrelcrinoMisislaluh-

la Päiwisi.
Vl i. Wirret muutHMisi Chrisiiliftn osM

' cappalcisi.
»iVIII. H<lclWirred.
M Waktus Wirr<« ylm«liyDdhunM

c«nft
Aiih Ist



KÄSa caickiwaldias/sinäse totinen luoi
meillen ruumihin/ jaeaickinais

Sielun tarpet..
O ICsuChrisie JumalanPoiea/ jast

tisteu ihmisien lurwa / Wapchda meitä sy
nistä/jacuolemast/jawahwifta totisen uste.

O Pyhä hengi lohduttaja / halliye Cl)>
siicundas/puhdista meidän sydämem/jap
hitä meitä/ sinun jumaludesasuma siax.

Isä/ Poica/ japyhä hengi / yxi toM
Jumala/ ArMahda sinuas meidän päc
lem/ ja auta meitä/ ja johdata taiwanilc.

Cunnia olcon isälle/ poial/japyhäl h<'
gel/nijncuin on ollut algusta/Myt/ ja«
na/jaijancmckiscn/Amen.



K. Mumalnat Kiitos Wirret
Vdhest Tesiamentlst.
Marian Klftoffwirsi^

.MWHImm sielun simrcsia ylisiapiHer-
/ ja minun hengenlloidzeluinsslasa

minun Wapahtajaftnt -

M Että hän eadzoip>j ans n-yryden
puolen/ cadzos tästedes pita caicketn sucucundam
minua Autuari cuozuman.
' Sil se wäkewnomby tehnyt suuria ihmeitä minun
tohtan/Ia hänen'Nimel>s onPyhä

lahönemlaupludensa pysy sughusta nijnsucu
hun/iUzdhennlidzeiotca hända pelkawät.

Hän osllttt woimans hänen Käsiwarrellons/ia
hajotti ne jotca(orjat owatsydhämens mielestä»

Ne woimallsetombt han cuklstanut istumeld/ja ,
Hlös corghotti ne nöyrät^

Nelftwaisetombthän tzyttänytthywydhel/
Mickat ombi hän tyhjaxi jättänyt.
' HäncdrjastlftaelinhänenPalwelians/w!
dhen laupiudhens pällen:

Nijn cuin hän owbi puhunut meidhäit Isädhen .
.tyZS/Abrahamit hänen ja Siemenellens

«ickisest.
i Cnnnia elconlsan jaPojan jaPybänHZnM.

Nijn cuin ollut on Algusia jc.^jna/»"
Mcgicfjscsta ijancaNschen / A



Vdhefi
Se sama.

HeM/ylistä monin kerran/
Hengeniloidze
N?cnun wahwas Xv«pahtai«san»

Ett häncadzoi pHcans nöyrää/
Eik ylenanna cosian Royhaä.

/ pitä caickei» SucucnndaiH
Amuax minua cudzuma».

Sills Herra cnin wäkewZ s»/
Idmelisi! loit tehnyt on /

Minun cohcankyllä hywin/
Hänen Nimenslsncaickein pyhtt«.

IsnZa laupiull ei loyeä lucuu/
locapysyGughusta Sucnm»/
NHdhenylidze, lastewa/
tuin händZ aina pelkäwät. <

Hanosottiwäkewänwöimat»
NylcowaURZsiwarrellans/
torfat ha,ottlh3piäUlsestä

ylpiäst mielestä.
sVoin»alisedm«ahanoncaannuH'

7?stmmeldon cnkistnnut.
?enscor,aishänne köyhät/,

corghomnensyrät.
'<iistll armons näytti/

sthywydhell täytti,
«»ad HZtZynnyt/
tyh,ar,altänyk

n palVel/ans
läcoriaiscans^ B«lH



Tefiawmlist.
Wmcka armsns muistmn »ielZ/

linvomn laupiuns päälle,
i Ny,» c uin hän on io puhunut/
Mlcidhänlslllem lttwanut/
Aldrahamil ,o sen GiemeneU?

hamast tZane.aicrisi.ld.
Cunniaolconsina Isalle»/

Fyamal muoto myös poiallen/
Nhn ikZns Hengcllpyhällen /

lttyr ia tjancaickisehen.
Zachariaxen tijtos wirsi/ iuc.i.

L)l,tetty olcon HERra Israelin Jumala/sillä
on edzinytja lunastanut hänen Canssans.

Ia ombi meille ylös ojendanut autuuden Sar«
Den/ Dawidin hänenPalmeltansa Huones.
' Nijn cuin han on muinen puhunut/ hänen Py«
MnProphetainSSuun cautta.

Että hän meitä wapahtamanpidhäis meidhänMholisildam/ ja caickein nijdhenKädhest/j«tc<»
meitä wihawat.

Ia osottaman laupiudhen meidhänIsillem/js
Muistaman hänenPyhän ltjttons päälle.

Ia sen w«lanpäällejo.nga hän wanno<Abr«ha< '
«ill meidhän Istllem/ meillen andaxens.l Että me lmostetud meidhän WihollisiemKädest/
««hdaisimmeHonda Palmella ilman pelkämat/Py»
»ydhesja Hurstaudhes hänen edhefäns caickenmet
»hän elinaicanam.
I IasinäPoicainen pila cudzuttama» sen Wmat»«n Prophetax / sillä sinun pitä käymän Herran
Mwoneteen/ «almistaman hänen Teitäns.

Is



Vdhest
la-andaman autuudhcn tunnon hänenCanj!

lens/heidhänS-ndcinsandextsaamise^,
McidhänJumalan Sydhamelisen lauplul

cautto/jollamettäombiedzinyt Coitto ylhäldä,-
Walistaman mjtäjotcaPimendhes jaCu»!

han Tiellä. Cunniaolcon Isan jaPojan jaPyhi
Hengen/:^

Se sivua.V c. Minun Sielun surest kijttä HErrs.
N,Nyt Caswog pyhZd tZnn cunmr/
E«nsjäs sinä o<ct
lac<,dhomrcst päästänyt.

Btll st!l« anmndhen Garwen
meit, warten/

DawidinPyhZnpalwelias
juonesi,/ stngen armei/ast.NHn euin sinulvon muinen pnhttttl»/
Ia endiseld cnnnstctm /

prophetais pyhäin cautta?
jEttZ» meiia tahdoit antta^

Nleidhan wihoUstem RZdhZst/,
Caickein wainoinen cdest/
Gsttit ?si!!em/NLmstir pyhän lffttos pellen.

Ia wagan wolan paallZ/
3ongc:s wahwast wannoid täÄIZ/,
NbrahamtN mcidhän Isallcm/
ÄVistista andarcs meillcn.

MwlmepMsncd Upihojisild^



Sll»u<i pelkälnZr palwelisim.
, Oikiudhcs pyhydhes hywin/

Caictcinmcidhan ikapaiwin.
poicainenpituendnittaman

proptietaxisenCorkelmal!/
Cuinkawi HErran Casioon eteen//
zV«>'»lstaman hänell Tietä.

En>angc!iunun Saarnalla/
Andaman HGrran Canssälie/
Tiedhon 2luttuudhentulemisen/
Ia syndcinsandexjaamijen.

Sekin Jumalansilloisist/
La<'ptuVhest sangen baluifest/
Jost on ed;inyt meitZtZald/
Cliristus c,oitto Mald.

U?aliftaman culnplmcydlies/
Istuwad/sa cuolon sywydheg/
Ia nfinojcndaman taalla
Weidhäin Jaleam Rauhan TiellZ.

Cunnia olcon IfZn/ lc.

Simeonin kqtos wirsi/ H.u0.1.
nytt HErra sinunPalweljas /

menemäm sinun sanas jalken.
Sillä minun Silmän owat nähnet/ sinun au!',

tuudhcs.
longa sinä olet Canssol

M.
»valistaman Vacanoita/ja sinun,

Ejmssas Israelin Cnnniaxi, Cunnta olcon/ ?c.
Se sama.

V. c. Minui, Sielun suuresi Mä Herra.
A V'j, PäästZ



VHtst
A^ÄWnVtHVrrapalwelias

Rauhan menemänftweliaft/l Hall, täst surkiudhestpois olken/
Sinun oman Ganas Dken.

Gillowat nähnet minun Silmälil
SinunXVapahtajss,o llmei/
3<>ngs walmistit armost/wetZi»kaictein Canssäin Caswon eteen»

Walkiuvher walistaman/
pacanoit,a lunastaman/
<anssi«mysslstaeli»parhax

» LuuluistL corkiar cnnniar. Cunnis.
WielästSama.

AH Auhas rarki taald nyt lähden/
~, Jumalan tahdon/
' cans eaickein nähden/

V«»t:nailmast mahdan/
?, Senpuhenperän/ cuin Jumal MlNUlllluM
i Euolemaminuluniolewaon» (on/

Sen nyn tckpi lEsus Christus/
>, Se w«hwa
s ?ong minunSilmän owar nähnet wiftstf
, Sen Vscon olehan/

ctlv iMc-i Cuoiemat.
TZi»ZI HErraolet -sittanut.

/ 2lr»nosi caictein Canssain eteen/
jfIa hänen N?<,ldi,eundans «ndanM

!' 'taikij! tudjuntictc-n
, Sanas canft callin ja pyhän/
l L«in Umoitta </mniahädhZn»



Testamenttst.
kirkas walo/

.Cuin »alaistMailmancaiken/
Jäsenwic lu»na!an Husnes ialsx/
pimeydhefipojes.

on Israelin
Iloor / Amlwx ja

P.Ambrofillxen ja AugllsilnllM.'
Kijtos wtrsi.

sinua me tijtämm»/ SlnuaHErr»
tunnustamme.

Sinua ljoncatckista Isää/ Cunnioitta caicki
Mailma.

Sinua caicliEngelit/ Taiwaat ja caickinalsel
Vallat.

Sinua lijtäwat Chembim ja Seraphim/saus'
tm ilman lackamat.

Pyhä/Pyhä/Pyhä HErra Jumala Zebaoth.
' Töydhet owatTaiwat että Maa / sinun He.rau»!
dhes.unniat.

Sinuakijtöpi Pyhä Ayosiolttttn joucko.
Sinua myös tijttäwat/ caicki Pyhät Prophetat!'

! Äijn myös tirckad Martyrit/ tijttawät
»ahmalla todhistuxella.

Se pyhä Seuracunda ymbäriMailman/ Tulft
«usta sinua Isäxiylönpaldisesa Wallasa,

Ia sinun lnnniallsta/ totista ja «inocaifia«as.
Ni, n myös lohbhuttajatPyhä Hengt.
SinäChristecunnianCllningas..^
Smä MIsän Pei«». esh



Vdhcsi
Cdl) sinä wieroinnut Neidzyen cobtumiehutt,,

MtaEaS/ wapahtaxes Inhitmstm sikiott.
Sine ylidze»voitit Cuoleman/ jaawaisit Taiw« <

Nijlle Vstowi^sille.
Sinäisiudlumalanoiklalla/sinuulsäscun!!»

myös uscottan tulewan/yhdexi Duoinani
Nl n mc/sijsrucoelemma sinua/ ettäs Palm

joitas auttaisit/ jotcaS callilla Werclläs olerlui!!
stanut.. (cans,'

Ia anna heillenijancaickinenilo/ sinun, p>,l,«
O HE?ra wapahda sinun siuna sim

peruundas. .

Hallidze myösaina heitä /ja ylös corghota ij«
caickisest^

locapäiwämestistammesinua/ ja!cunnioit«!
sinun Nimesijancoickiscsia nijnjljancaickilehen.

Warjele meitä HERRAtHnapäiwäncuikis,
Synnistä.

ArnadhameidhänpöällemHErra/ ja oleml
le laupias.

Sinun laupiudhes olcon mcidhän pallem Herr<
nijn cuin me sinunpälläs tolwsm.

Sinun Herrameturmamme/ ala anna meitä
' könäns haplän ala tulla.

P. iucheruxen kiitos wirsi.
tzH) pidham;
Ginul! ffl,-sicl-'l>»en Ija/

Caick Mailina cnnniat lisä.
Angclit ja.Taiwa« wolmat/

Oin«lWpxw «im mowar.



Testamentlsi
Sittust Cherubimja Geraphim/

huutawatynna nain:
tz?yhZ onlumala / pyhä on Aumala /!

pyh^HKrraFebaoch/
> Luin meille eaicki hywädtuot/

l Täydhet owae Toiwat,a Ma<l
l Gm;m cunniat.

Giuua Apostolit kqtawät/
Sitaprophemt tehdhZ pyytäwat.

Ol Martyrein inocko sinua unhots/
« Ulutt alat sinua cunnioim.

Sinua Chnsticunda tunnusta/
« Coco macunda myss julista/

Is<:xi eaickiwaldiax/
» lapoicasMailmanhaldiax
j Jah^wydentotunttaiax.

O cunuian Cuningas lEs» Christ/
!i Ijäs poicaalet sinä wlsiiM

Ihmisin lunastuxcn t«»)den/
« Vtt wieroin cohma Neidzen.

Sinä cuolcman alas painoit/
> Taiwad usiollsil tcid awoi.

6ma istud IlZn oikiall/
Gnurell woimal >a cunniall.

GinZ vstoeanmyos wlewan/
, Cnicklhmisid Duomidzeman.

Merucoilem Canssaas auta /

longas lunastidweres cautta^,
Taiwan cunnial meit pueta/

pyhaie zuockon anna luctta..



Dawidltt
«vapahda HBrva Geuracunvas/

Wnua dywast pericundas.
MI ollestns/Corghot heit Taiwasen tullestns/

locapZiwa me sinuakfitZm/
YinunNimesalar ylistän»'

Sannit mcit tZna paiwan war/ele/Vitä HErrame finuld anclem.
<ree laupius Cansam Jumala/

Armollas puolcm cumarra/
Lulcon päällem pyhä <,rmss/

Ginä olem me aina toiwos-.
Sinun paällesHErra me luotan/

Ma HZpiZt paällem tuo«/ Amen.
li. Mlllltamat Dawidin Psalmit/

wirsix tehdyt.

<V/Vt«a»se ctun ei kaystele/
retkel/Bik synnisten tielle astele/

Mk istupilkaicten kZssel/
Uln«HERran -3.aki»»estele/

paiwac sitä tutkistele/
Setule hänen wfimen hywax»

HZn on cuin iftmeuu pun/
luoxewan Gianreunal
<uinhedhelmän«aicanans edhes Mt)/
I«na ll <tin ei waris wehmal/
U7ita HZn tele/ se menesty/
lNmc hämmästy/
?sWst«qn»lM,tUl,le«° ,



Psalmit.
Oillett ne Jumalattomat/

Viwoiscift duomisn edhes/
jliiksyndistt catnmattomat/
Loftähustaftenseas/
HLRRA hnrsiasten Tientieta/
Mmc Jumalattomat roiettä/
<pma Tie cadhomxen.

kiukus smnowftt pacanat/
onturhas meuos/

N?.illat ja Cuningat pauhawat/
piftädhen yhteen neuwons/
Hibßra wastaan jaChristusta/
JoiltulisJapitäheidhänKästyns?

He puhuwat nZinkessenen«
«en pZllmxsstekewZtw-llans:
Hlken cucnn mcist ikönön,
Andaeoheidhänalans/
poiclmcaiscam heidän siteens/
pZZldem heittakampois ikeens/

f HlkZmheivhZnorjausollvo.
Mutt HERra euinTai»«spMllM

Geidhän juonensi,näke/
HZnheitZpilcko ja naura/
HZpianalaheitlZke.
Ntjn närkästy wHmein picmseA
«riuftnheitä myäswlhttifest/
lalausil tällä Sanall:

poikan mä p-min CuninKl,,
3llidjeGisnil,)V<»te'»



. Dawtdi»
sowltin hanell

Gekä
Rastin hänen tahtoni ilmoitta/3<i warest opistkirwotta/Joee haucutcldmolie

Sanoin hänel puhen tämantGtn<? oled »ninun raca« poican/Mlna synnytinsinm, tanapän/Sinun canttas pirun woitan/Mlnacuollmst sinun ylse nostin/<sa!l<l werellZs myös ostin/Ne cuin cadhotetutolit.
- pydhanunuidpaeanad periä/Ne annan minna sinun huoma».Tmkistel Mailman äZr«3Ne olcon myös siNunomas.R"lttawid;al heit muserra/<suin stwi Astwd pustrro:

Ocn annoin.,
herrat <rum«M

nytt naita
myös oppicat/

3« at ti-jtän.
palwelcat wapisten/

h.?nrs wZriste».Ge onU,i minun tahton.
, poican st,s wastan ottacatt/lylp teihin sttt simm.Alkarc händ costM wilioittaco/-l?yn chv te tieli hucu:MlKisthZilfttty wihäa»/

Nzzp-



GH

" !MM.
«ottgaise pahatkyll pian/
Mt«as hänenpaällensturwa.

l4. vixit insipienz»
V. c. Se cuin tahto Christit olla.

UAVullans tyhn:Zlt>ll
taiten/

TöMia jydhamalpoifiieldawät/
Mtteiyhlan Jumalat ole kaiket.
C"ick JumalastexywZttaidhostng/
Calchisthänel owat tois / tan»oisans/
MKywa tee tääl keng«.

Id; HiLßra Taiwast «I»?s cadzoi/
IhmistenLasten paZlle /

Heist los »ocu olis / cuin tahdhoi/
Oikein tn« Jumalaltaalla/
lKand jahcnen tahdons tiedhZis/
Vyis/ jahZnensanan» pidhäis/
Ocn i°lVentaa! myss eläis.

! Munkaick pois harhannet owat/
Juur Jumalan oikiastmnnost/
Turmeliut c aick / canskelwottamat/
Orxrin cukin kim moi» /

WalioinJumalanmielväkaiki am teit/
luin hvwäteki / eiolluyMWheir/
!Ki Ihmist aino yhtan.

i jkikocaickp^hointekiattaine
Merkitä tätä >a tietä/
3otc,minun w:k.an wakistst wains/
Cuin 'niele /

3orcei ensin»°n Jumalanturwa/
VikhanvahavlMns au^liuudha/
kUM llwtm »«idzenspWe,



-"— DoMM
»aplsews SN /

Se« aina euä «sca, /
, >HVR« hnrstail ands lewsn/

ncht/cmnpysywät Vscos.
Gen Rsyhan oikisn neuwon sitt«re hyWsitt
Gill etrlunml onhZnen t»rV<lN«»

3osc Israel ftisiFiynist
L.uvattt« «ttuanawn»».
Tosin HNRra srmostans omist
pois käandZp Canssans Fanginn.
Se eanttapohu,/
<sui«XVapahta,<l sn luwattu/
Nchn iloidze Istaelriemull.

GX«<Icuca sinunMajasi»
IgZGaa alarAsim j»,
3czp7hZl wnorel »sjäsi»
Lenw» fi« edjch,«
Ge enin tääi »Atäpi »icaa/
OikenengZntemxö» lqca/
Jaeotndhes ripp,^

Iscaei Weliens panette!/
3N«tt hillidze Rieiens «ina<OikkctH, wiha ,ac<whe«el/
Kik pydhZ alas paina/
ztikmyss lumalatoindcnnle/
Waa» pvhZin »ouckoon alat mle/2la heitä cunnias pitä.

Isca toiselmvsswannopi/
WdhZs Mys jotakinK^a/



Psalmit.
nswal.ijdtts wahwan scisöpi/'
L»ihto Sanana jallens tma-
Mcastamyös H-ähilnaistän»/
MtH hand autta hadhastäns/
lVoimans ia taiton» perZst<s Joca ei myös pydhalwäarxl toisen calu,a Raha.
MH,ah!oi wiattomaldotta/
«uin Mailmassn tapa paha.
«e cuinnZn teke,aelapi/
»en HERra M<»?an« wetäpi/ .
I?a siellä wahwana pylx-

?sal. 10. Lx,uä«tt«veu».
/«.Lieon HERra sinnl laupias/,

rucoures euulcon.
Wn onLounnostans armias/
jOen tähden anxes tulcon.
Jacobin Jumal sinua warielcsn/

sinunCuningar teki
>zZn sinun tnrwas myss olcon/
loca päin»Z »a hetki/
Ven toivotta «aicki wöki.

Laiwast HERra sinua aunacsn/
Mtei NAHamies sinuasurma»/
Ia Gionin sinua saanacon/
yielolet sinahywZs wrwas»
,tzZn ombi HORra^ebaoch,

lnfanfa wahwan
?oca hand wasta» sodhanot /
itochta se lystin mahan/
5, si» nrZn, lopun pahgn.

GiM
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w»t

Sinun »rhispäal hän «ayocon/
lapalwelnres nsyran/
Rucoures »vastan ottacon/
Se on Rictan mieli ,'a
lNitäs pyydät HZn sinul andacon/
Xvahwistacon sinunneuwos»
<t>un» yywä sinul lainmcon/Tsiläs »a caickis menoig.

oletsä hywäg lewos.
Me kerstamme sinunawustas/long Juma! annoi cauttos.

Ginc, w.,hwistat meit neuwostas /

jl»ip mur tom mitan amais.
Götan JumalanNimeen lähdäm/3a Lipun nostam ylös.
Gill Cuningastam HERRA nähden/Amtafa »etätygäns/
Ia cuule hänen py^tons^

wanuut/ Grillit edheg otetan/
Götan mennänkyll wahtvast/lanfidhen päälle luotetan/
Jotcetketan päästä w«iwast.
A?uttme Herran aurem otam/
tNcnne fäin kassein Sotan/
HZllenpäällens meitin 'uotam/
«Hän o!conmeidhan<l)ram.
»Hänen meedhellZm tuotan».

Ne lUma!attamat lange»<;t/
Vman coirudhens tähden/
I.« cans pakenewsst/
L»«M mxss pl>»eg »picdhZK



Psalmit,
Mme cuinturwam -HErvanpaal/
jyinmacohdallans wahwan/

ryllHErran wael/
inlnpais meillenRauhan/
«paäldempois waiwa».
vlcon kfirosnytt Isälle/
cunnia Jumalanpojal/
lstosHcngelpyhälle/
mocamcaikel woimall/
juenin ollut onAlgusta/
snloppunastiolcon.
»nalan surest armosta/,
umeilainamlcon/
5» aina myss mcita euulcote.

Hristns «luolemankiwussänoi/
Cosc karsti Istnsroihan Taiwast:
un Juinalan/mix munvlän annoit
un Junnilan/ tas sywas waiwas
»un huudhanlactamat/
»anon tasa hädhäs/
,gwaickcn<slnpZiwin pcrcumast/
t wasta/e« tule lähes. <!> aika itZwät
hain pilcat muapi,naw«t.

cuitengin/
lstaclis asut.

msi»aain rqta cummmgitt /

nd holhomast ett wasy.
imtogbss huudhitz/ luotit paalles/
itheiyhanai«o mrwans /

it hädhZstans pMit wZ«Ms/
Cuin
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Dawidw
<?uin olit allrasian euormsn/ 2litt omit «M
Oth pia hsnandantullaheit.

Niina Mato en Ihn«nenliene/
Ihmisten irwitysia ihme/

/ pUcata caickmua nene/pM pudista nauru tehne / >
Gylke pirittä: Caicki pilcra-
INunGydhZndän sulwest waiw»
Nainpuhuwatminust/ idze
Turwais Jumalaan/ apuu «iwo/
Gaam nähdä coht.
JosHZn Jumalanpoica on to».

Cuitenglumal turwani olet/Mun toid ulos Hitin cohdust/
Ainn rinnald mun rurwis otid/paälles heitrtt olin Hitin
RDs hatZ on ala olelaukan/
Guur «ssa/ ettei apu ole custan/
Gonnit suuret mua ymba°r owat/
Mullit lihawat mua.pustewat/ Hengeni p

euin Jalopellra. (ra>
<!)len cuin wesiulos eaattu/

Caick Huunhaial eroinyhdefi/
Riwust Gydhamcni sutattu/Cuin Mcdhenwahawalkian liekitpois iuiwencuinCruusin »nuru/2VZken,'a woiman liene/Muh or pure kipu / simrsuru/
GuunlaLehcn snsumLuoli man e»«» olen»uur.

Loirilt» slcu ymh«r ahdisteu/" »De



Psalmia iv
«asteli suur fulmain parwe.
Naten / Jalcanlapidf lZ»istc«/
«eitit sameni pä«l Arwan/
Mun waactenhe heilien»ftioit»

M»«n paai. olin pinzoitctru/
Lreioealastnani hajoit/
Kyll caicrolis H,»uni luenulhastuxensnäi^
tn pijnas pahasolinnäm.

wakewydhen ole las/
Aur riennä/ cla crcan minusta.
Miccast / coirainkasistSieluni P«W
?Zast mua Jalopeuransustz /
Nmes welijllen sulistan/
K itan sinä Ocuraeunnas»
caick klsttakat-HErra tiistain/luin hand pelkat: Gucucunnat Israelin/
Hmnioivcat hä» hy»in mielin.

ilsi hylfan HZnRadhollift waiwmst/
, liit Castvons hanestpoiskäandan.
i, hänen huuwans Lgiwast/
llinahänen auxensriendap.
juuresGeuracunnae sinuakijtan/
lNaxan iulk lupnurcN'
Ksyhöt sysrvZl sa rawita»/
tuin sua cdziwat / full xlistyxen Tasi tuoVst

VydhZu ela Rauhas isäin. (»M
tNailmanaarin muistettacan/Kn käanyisit Chri,iurcn tunvon.

pacanateaickcumanaca»/
ian hcil Cuninssaripanduon.

~ Kckm haildpalwelcat/



Dawidin
Loydh Ähanesamuudhenustoll/
Hänen armonsawarutt asateleat/
JoitSaarnatan suloisell menoll lasten/LaP
Nlsn qälshn aicoin asti. sl<!,

klal. !Z. lloininug me.
W"'lkZ silloin tatta PUUtt»/

Coss HErratarpensuopi.
Mixmos mahdan HZncn suuttu/
Coss raiwan nmnruocki.
Ia sillZwedhcl mun enotta/
Luin Sielulle lewon tuotta/
Se on HZncn pyhsHengens.

Vman Nimens tadhenosttta/
HZnminul oikianlaidhan/
Cusa Sieluni wirghona/
Ia sanallarawma taidan.
SillpydhZu ma olla wahws/
U?aickplru pynsten pauha/
S>ll sin«,?p eaitstni olet.

Sinun N)id;as / seka Sauwas
K, auman eygominua tuoeon/
jlstten minä exyist eamvas/
OnZ tuus harhan luoton.
Sä walmistit minul po>dh'n/
Cusa p sh m sanas loydhan/
tNimm uoainoilistanwastan.

N?un paun stna woitelit/
pyhänHengen <l>ljuncanst /
long sinZ minul söwitteUt/
jli«en tuiis piru i ansan.
GuuuapmosWinunclatt^/

?al



Psalmit,
»latygosHuottches wedhatta/

fCuft cy mitan puum.
?sal, i; te levavi.

Jumal ikZwoidzen aina/
l Sua S) dhamcn simgen haw.
Ann annos niinull/apus laina/
longperän halunperät pala.

n,uil turn>ar tule/
H.lpianalacten eu!,e/
zbttei wihan suowani säis iloit.

Ei yriten HZpiän alatule /

Cuinsinuaodhotm/ sinuun luotta.
HZnd sinunRZtee ulottune.
Murhcst/HZdha,i ulgos tuotta.
Hapian statvatpilclaiat caick/
Cuin ain wainowm syytä paid;
Sinun suruish palweljoitas.

Mull osot / opotaties HErra/
Ny» anna mmmzpyrcli) jaella.
Totutehes minua wie/om kerran/
Sinap oletmimmlumalanwleltt,
Minun 2lpun, TurlvanMaliuxen/
Odhotan sinua/ amikaVoidzen/
Reng eadotm/ cuinsinaautad.

MuistaHErra «inl)yw)?dheslMU/
K,act omattoman lanpiuves.

ca!!s?s siisowat Ml/
Cnin säwatarmos nautiaren».
N?ailnian algust lopaattan olet/
Ott nHt tuin Christuren mrVanct/
Sinä Äutuax tehdä tahdot.

B ih' '

N«o'



Dawldw
Nuorndhemsyndiala muista/
nunul anvex ann.nftd.

Xvirutminua »vioist/fynnist suista/
O« tykFncZs elaain stisinpaZllem mui?t/ minua armosi nghdctt/
poicaspyhan pijna» tnhden/
lonZedhejia,»karsi huikian.

HERra olkia/ suloinen hyw«/
auxens huurawat wastan.

Josostwat horkatta lyndin st-wan/lZllcnsheit^lofieosta/
opena tahdons pyhän.

>Hac harzoina tichcns hvwän /

HiLßranTievhywysja totuus ow<K/
DliU cuin h«ncn Sanans pita
zHmesludhenJumal rueoilen cowan/
paastä caicr'miuuns)?ninsiteet/
!lonZpahut minus paljo liene.
HiLßra kästyis tiell minua Viene/
Ginunpyhantahdos ialken.

Ne cuin Jumalalapclkawiit nA«j
Saawac ilo» autuan
JoccahZnen vsiowatain/
Ki vlen anneen waiwas /

HNR,m heitä holho »a cor>api/
lujan heill ilmoittapi/

<Heil hengens hywan lamap.
SilinZn Hießra tyghes nostan ollen/

SimUd ikäwoidjcn ain apm»/
p,M pchast paulast/cusakhnni olen/



Psalmit.
longperZs on Cuoleman cah».
Ah HErra ole minul armollinen/
Gill olenWaiwainenradholinen/
Caikildylencadzottu cowin.

AmGxdhandZn murhestjaliZdhözk/
AndexannaSyndK» rienal.
Xpiemua ulwos Älviholistenßadhest/
Joimon mull monda tuima/
Cuin«ihawat »nii««l ilman syytä:
HErra tuseast minuapZastä pydhä/
Cadzo »ninunsuruistfurkluttan.

Snofcl Sielua,, / ama minua nyt/
Ette» HZpiZh.mlangcis.
PZZllesHGrra olen usealdanut/
S >»uld apu toiwon stngen.
zcvariel/ wapatminua surust / tusiast»Armos tähden
Christicnndas cuule,a holho.

kial. ;i, ln te volliine spe«vi,
minä HNrrasl>»)A»t etentulishapianalav

ibitä myssljaisen waiwan.
Rucoilen sinua/war»ele minua/
Mrn,os cantta Isa Taiwan.

Sinun saupiot Coi.-u»as tZn kannZ/
CuuleRucuoren / tygeniriennZ/,Mim,lpyhä lähetä/C«in awun teke tustas tuke /

Ann «»mun waiwanwähetZ,
Seiso canstn rvahwan wahw»; stttgar/MiM ole Hinwzwsa/ angar/

ll



Dawidin
Wiholistapiruu wastan/
Sust! Cohtaism / Ootsi laisin/

pahoin ain haasta.Jumaiolet minun Wäken/ Elott/
Miimn mrwan / Apu-i/ 2lmuun/ Ilon/Minun Asen/ kilpen/ cansLalllON/Isanihanan / cuinamad ,'jan
Alva wainolistenwallan.

minua pahonwaiwa /

Walhell /.wauioll/ Coirull aiwaU/
Ei edhes tahdo totun tuoda /

Minuaroar/ele/HErra suoielc/Alaansen pahut minun siurat.Hengeni HKrrahaldus annan/
IsH »Aämuua ylenanua /

tähden/
Ghpeis allpachra/ authadhastZ/
.

2<tjtos Jumalanmonin kerran/
Isiin'
Lohduttajan pyhän Hengen/
Cmnwoimallans meithalliyeeans/
Sm ci »neii wahingoiykangen.

pango/
<-«Ett Maijniaspahoi pa!<Vn.
Cuiil linZpian pois lange/
Nlpl hrkin huct-uw.il wlchon,'
Turwa stnuas ain -HErran päall/
Tee hywZa / asu Maasi, taall/
Jumal sumu ruoct/lr«nsi?st.

Tydh
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'Hur^

Psalmit.
D'dbf mitä Jumal pancpäZll/

6>dhZn,es suomat sinul saara,s haivunties heitä Ml/'
Hänhywin sen kyllä laitta.
Ginnnoikiudhcs HZnilmei tus/
Odhot händ ett hänsen sinul siw/
waWlldhes toimeen tuotta,

l > lonZ tää! niencstyp mieliwalda/
IRelä sinä eadheti sitä/
lEtcswäärin tee/wihaZ »naida/
lpahackyll cawnmn pitä.
lpaicastans picaiseld puuttuwat/
Hlirsear / Siwiät maas asuwat/

ftawat ranh<w suures.
Hursiast haalla HZfiy häwittä/

IHamdans kiristä pahoin pnria
lMiectans wetä/loud;ens lännittäiTapparcns köyhää curM?.
Miecka käyp kestcll G)>dhänd «maa/

> loud;i eaitrnp Jumalansuolnan/
'Cuinnaurappahoil pZiwans wller.
l Hlwseasten wähä kestäwän;d on /

tuin Oangarten Saalis suuri/
Cuidhen Räsiwarst catkewa on/
pHErra hursiait holhop suuri/

perindons sangen/
lHZ«i>ll aial häpiään ci lange/
Runsastrawitan nälkä N)uositt.
, Julmat/ ehkfuur,a!ot/emowst/

?lkild / euin sawupois hasop.
Maxamat he lainax onawat/



Dawidin
Hurs-aa «mans hywin lahjeip»
ZGRran siun.n«t maanperi/

maast eri/
Innr »uurmen pois funritetan.
- haUitatj/
tNlmtom wahingonidjens wäM,

hän/ huckuu ei sallita /

händßavhcllan» käkte.
Lapsudheft tulin Wanhennux/
jlin nähny hurscssthyl,ätyx/
Enghänen kcr,äw an H,eip3.

poicke pois pshudhest/pylyhMäs/
wircas waati.

Oi Jumalyleil anna pyhän»/

Xvahwan «arielnxen hänell statts.
Gi»iZn sMt HOrrald siunaten/
pahan po,ad pahastkirotan/
OiklUtt Jumalylop autta.

GMudhel, opit hurscanRieles/.
Latii ain myös Mieles/

A>ictan ettei tsisäns liwisty
Xyaick hitiy hän wäHymäs istn.
Oi Imnal,atäscnhalvunhänd/
<soft waäränTmomion all on pand/
H LRr« hönv syytoinnä pitä.

Rätke Myt / handodhota/
H3«, aiallans autta sinua ilmeis.
pahoi pois catoVM» paid; muodhota/
Näkemä» pitä sinun silmäs
Näinsimren Sangarin waldaln/
Ohidj käVin / cawis kyll pian/



Psalmit.
Äksyin? iliip culanloyny.

Wiatoin ole / oikein s»nus käytä/
Rauhan wchn«in st sinull laatta.
Häyyn eilisethuckuu taxty/
Mnnyhtcn «oHmein caick caatan.
Httßra hurstait amea HZdhäst/
päästäpahin tekWcnRadhest/
Oill he ust al sic hänen pZSlens.

?sill. Leamz c>ui inccllizic.
A/Vtt«as autta Röyha waiwmst/

puolenkaändä/
hand armahta TaiwM

HanhadhZs holho handa/
HERra hnnv «varjele»aaras/,
Ratke/ efittZ jocahaaras/
Maas menesty hywinanda/
jkik salli wiholisten «palva.

los hän tule taudhin tustatt/
Ia sattu stirauten/
Idzrxchtä HZnd Htkrra hurscam/
lawotta terweyden.
Oanoin: «HKrra armadh paalien/
paran myss mlnun Sielun taälZ/,
tNina smua «rastas ricoin rastastAnandex/ «valita» waikiafi.

pahan suowat minust nainpuhu:
Costa HZn mahtane Cuolla?
Costa siis hänen nimens hucknf
Visoi» Nlailmas minua olla.>s« curkistellen cadj»wat/
NVnun »icsia» he wa«ioi»st



Att panetellen lanaisit /
Jalcains ala minua soisit.

wiholisen minua wasiwat/Minul wahingot tehdä
Taea purren he hayhywat/
puhuin nmiustpahoin paio; syytä»
Coriun parit paativ p.lunans
3l7inunylidfen: Nain sanoit Sansns?
<saatuh.m<u taytv t<ihan, tusc«nOik no.is ylös tjäs cosc au.

RstswZn,oho„gusc«lsm/
Jota minäruokin ratki/
Senuwitct ilki't aftaidiin/
Ott I«lcei>u? ala »ninua potki:
»HErra ole minul laupias /

2lm tulgos Cuopast cauhiast.Ann endlsthen miilua nost»
>H«l! Dlens costa.

Gttas iniuull «rmos ojorad/
Sen, stan minns tasta tietZ.
Ottessol iwiliolistansuotta
Rersiat/UMiwailas rieta:
<HErra tiedhZt Minun wiaattomax/
Iwahwlstad omar/
Asetat minua Cssivos etehen/
Nlsn ilon Wsichen.

IllMÄl all Israelin HErräll /

Rlstos i>i cnnuia olcon/
ainH ia >oca kerrall/ ,

2lrmons edhest/ cuin on tarfon
2linRöyhy «»alwaisi n?ast<,n/



Psalmit.
Joit ci l) cosian/waan apnns ainsnda ftngcn/
longmcill myös suocon / 2tmcn.

Kisan cockost Cuningast/
'Hanc:?, wäkewan u?ald«,7S woimast/Mhden ftiur i!)?n«n XVirrru,

Cuin on minun aftm ajaMren/
Ia c uniskir/oiturcn/
Hllnd )'listcxi.'n bcrroin.
!C.umnsi!«si.'<>'« IhnnstcitK,«ftcn/

siiloisct < aickc», Lassen/
Oili sinun on Jumal/
Nhuficiilcaictsel moim^l.

G«ngar wyotaMicckaö wyollcs/
P«rh«x »Nl.-ncst/wos/

Id;cs cuniu-liftst kayta.
',FttRäy!)«t (vikiuddcn saisit/
jk,Nl,i pc>.lsi'taist.
!<piöizRZccs ihmeitä naatta.
Niloin >-li,n tcrawae orrat/
AttCanWt etc'c'3 langcwat/
!>läpi<m wiholistsstawat /
Caick haiowad yhtä haaroa.
. Sinun istuiinls/ o Jumala/
pysy lujan ja»alona/

,I ac aicklschin Aidoin.w. ldscundus waldicfa
On oikiudhcn waldicka/
Giklitttracastat caikinpsicoin/
Wihqt Imimi»toid mnwo >uln«^/

Se<k

'5



Dawibi».
GcntZhden sinunlumalas
Sinun woidhellon Uon Oliull/
IZlldze sinunosa wel,eis»

TuinsCunniaMstas nlgostayd/
la»aloimaspramisas/näyd/
»?aa«es hajull hywall tulle.
RZywät CuninZan Tyttäret
Morsianseist oikiall Rädhelläs/
Sulas callimmas Cullas.
Cnnle Tytär caunis fa cadzos/
Callist Csrwas
Vnhota omaCanssas/
Ijäs myös Huone canft.

Saap Cuningas halu» cauninteei
«Kän on HErras ihanaisutes.And Sun pitä cumartaman.
Ty tZr Tyyri H,ahjoinens tuletänn/,
Rictaimat Canssoist cans tähän/

etecns rucoileman/
Se Cuningan Tytärkyll miten/
On sisäld cocolians canni» kaiket/
Hänonpnetetylidt caickein/
CanneminCullaistn U?aa«ein.

»Hän XVaatteis monen mutcalcudhStyis
Wiedhän Cuningan tyghs suotnis/
Cung Neidjeeleict Sisaretksywät/
Jotcahand ainanond/hattawat/
CauneMwaatteil waateteitUt OlVOt/
Cndca tuodhsn eygos nsnrain
Ne myse ilon/a riemun cans
SiM »icdtzänhur cohy<,st^ns^



Psalmit. ,6

CunittM«woran Saliin/
HelHywäd sinn sisäll tsluin.

Sinun Isäbhes myss e»hest/
Sinun pitä saaman-todhcst/
Jost»alost mahdat.
Acht sinun päännchir paneman
pitä yliv; avaran tNailman/
Näins Jumalanarmon meil stattv.
Nchn Gughust Sncunvahan
Sinun pyh» Nimes muistetahan/
Sentähden Canssa caick sijtte
AinFäisest sinuakijttä.

Länm wirsi nytt N»eisattn/<vn Jumalanpoican »»crrann/
Cnst hän cudznean Sangar/
N>sn «ns corkiari Cuningar /

Sen silure» walt»<?« cnnniar/
<vn prami Mos sangen.
<snd;man hänen Morsiamcxens
Seumcunda cauniztoxens.
Jost Jumulanarmon näemcohtaw/

mielen tätä ivhtain.
Se sama toisin.

VscotvaisenSielun halu Chr<stur<n iälken»
Csiiuahtl coitta/

totun/ armo aina/
Se Jessen >unren wesil/
Smä Dawidin pyhä poica/
Mun corkia cunnia Cuningan/
Sieluni sinunperäs p«la- ItikanAinoani /Armahani/ Ihanani/
Ony Mn p«M Mpsiamexcs,



Dawidm
Mun «luldan caumas cunnia Crunuu/

Ilmo ilon/runsasricmun/
Jumalan >a Maarian poks.
Sydhämeni sinun cudzu eucl'aife,r/
Sinun suomis Ewangeliun«s
On -Hnnaia/makialNaito.CuldanCunnian/

minun st'od annat/
Sinen sumu sunchu» siäs.

Sytyt SydhHlnen sinua halaman/
Ractaudhest peras palaman/
Sinäkirka« lEsuChriste.
Ilaiiuca minua
OIc!N«n Ruumis läsenZr/
2ll«t ain ilman ester. ,-Halan/ pala»/
paras paisas / aiwaarmahas/ sangen siiiras
JalkesoenratL ractnun l)i«nost.

Cuinscadzodlaupiast minun puolen
Ilmei ilon paiste paalien/

juur coitts.
ÄV chwast minu!» wirwotta wircur/
San.l» /-Hcnges /R«uu«s / Xveres/
<t> liLsil 2litc >. Coriaminua/
I»Lsuarn«»:s, pMn parmois/anna «rmos
<s<lstes caun cud;m ml»n tygos.

Is: Jumal/mun I!an»r>«an/
2llgust ennen alcu Mailman/
Racastic ininuaposaus,
poicas »Uinun nscol!Rihlan on/

olen/
Hanomustsiionainogst. Ntia/Effa/oti
Ilon ylyalandawa/



Psalmia ' '7
Oiel händihanasi Hät klstan».

Cannist stelCandelet casawat/
helisewat/

Vrninuus wirsi panha.
Cust caunin IKsuxen cane/
Mun Möan arma» culdc.n cans /

Saanrackan ilos olin. / wcisat
U?oiton nxrta/-HErm kyttä/ hand ylistä/
Corkiap on eunnian Cuningas.

O cuinglM olen iloinen/
Vtt pyhä poica lEsuinen.
tNinul mworatiettawa liene.
>H«n minunwic wissistrpymcin/
paradnslnilio» ilmei/
TZst paucuraRäsiZin lienen Amen/ Amen. .

Jo shsloudhu CuldaCrunun/ilon «en»un/
Mixwljwyt? peras ikawoidzcn.

46, Deus noK«r refu»ilim.
Jumal

MeidhZnRiiprm iaOmnV
>Han amm>ncit HZdhästia waiwast/
Cuinustin paallem cooran/
Meidhan wihoilistn/onhirmulinen/
Ncuwois/ monis /pahois suonis/

lota hänenwcrtans.
omaji n?oimast/

Oi rohrin mennä.
SU! Isän Jumalansuomast
Chrijtus soran tuli tänni.'.
HErrazebaoth häld woiman pois ott/
Ge salo Gangar / ,atoisims angar/
Gmwplwnylidlcnprnni.



Dawidm
waickcoeo Mailmwastan olio/

Ia perät meit cadhot» «hdois/
jki enitengenedhes tnlis/
Vik»Mllean sais »nitä aicois /

Hänen päämiehen/ osd:talonwäke«»s/
inoneiW pyytä meit«nstn/

Id;ep hän Cuoppan lange.
Rauhan he mcill pitä suonian/

zlvaicrolvatkiukueja hullun.
Giil Christus on meidhän woinum/
<HZ« on n,eit autt<in,an tullut/
Jos he meild pois temmawat/
»Hengen ja tawaran/
Glkon ne heil / jaäp cuitengin mcil
Jumala»waldacunda.

Se sama samall NuoM/?. Kl.
ZsMlnna ln,a on Juniala.

myös wahwa Xpuori/
tzzota<HKrrakyU camala/

ja tNuuri.
waston wainolifij / jamurha miehH'/
Cuin surLlan surmaan/ /a juuri
Meit wetaw°l wanhoi jaNuorH.

Että me olen»idzcstam/
Sangen jahiecot/
Ghhen ft« hinnan mrwaeca»»/
Jocca pchlewät piecot.
Nimi sen lEsus/ nfinon myös Christus/
HKrraledaoth/ cuin synnit pois Ott/
I<"»g R«s's N?ol«o seiso.

pirud



Psalmtt. chpirudllinas fa perk let/
pangon paruld cuin Gaastia/
Ryllä lEsus meit war/ele /

Ia paulatpo<esl/oxe.
He yn»b«r taywZo / cuinllllopcl«<it/
2ucoiwat aina/meit alas paina/
N?aan-HErr« heitä estZ.

Jos Jumala taas sen sälli
Ett pirußwmin tappa.
Rrjsu n,vsö poisCalut caUit/
Ia rijstat rickat nappa.
Gtmcan wapast/ ci HZn Sieluu tapa/
Sen Christus osti / elamahZn ll»nasti/
Ei nakemZn cuoleman Cuoppa.

Cunma pyhallpojalle/ Jocaon lunastaja/
tTfinpyhän Hengen/Cuwlia scmmengin/
Wastanwainoia/ suloinen suoja/
H3n on myös L,ohdu«<li'a.

Wiela se sama.
V c. Nyt caicki Christityt iloidcat.

V»n»)l on meidhnnwäkewZ apum/
82) Turwa tosin mstis snuris,
Gnmie sijs prlka ettZ hucum/
Ehk Mailma cukistuis juuri/
Xvaick Meri pauliais /Allor cuohuisit/
HVuoret Meren sywytenwaioislf/
Maed mu!tstuisit ylis alais.

CuitenZ Jumalan caunis Caupung/
Cuin on pyhäin Seuracundo/
<wjs I»mal «in asuwa emt,/



Dawidin
Xvahwanon ikäcundans/
Meis omistus asit ain Christus id;e/
2lutta / wariele meit/ wartioidze/
Renghucuttap HErran-Huonett?

Cuningain wa im cukistmvat/
pois huckuupc?eauattäyty/
Maa on warisewäst wapistwa/
CcscChristus Zänens nayrcä.

3ebaoch e.nstm on/
N?eil Jacobin Jumal enrwamon/
Cuincaidze Ci?lifiicundans.

Tu!eart cad;ocat>HErean töitä/
(uin hän maan päällä tekcp.

haiottap/
Inud;en<aßelhZnlärkep.
Raemrickop /pMdpolmp/
Mkengän hand woi ovhotta/
Hän socipRäsiwarreli mimall.

Tundecatininua/ »uinun woiman/
OttolenHErra st Jumal-
pacauainseas Cunnian wouan
Juurwahwallwäkewälwoimall.

kengän HZpiänhorM/
IdsGodhin/>d;Cunnian cannau,

se suuriGodhanpäämies
Idimeidliänedhestam Soti/
Jacobin Jumal wasian wihamiest
XVadwastwariel mcit toki.

toinen turwa/ tuki meilon /

JumaliaMies meidhän XVel/em Ott
Ohttsius/iollklitos olcon.



Psalmit.
pZZUemJumala/

<-i Sinunsuuren hywydhes cähvcn.
JapyhZnarmos woimalia
pois pihi mtnmi
pese mua Sinnista
pahmen mina tunnen aina/
OdhesZs synnistä loytanrumar.
Sinä stnoisassangen wahwa.

Sistes minaolinsynvinen/
Gynnis Ämn minun Mailman toi
Gina olet toinen/
Galaudhesminulil«»ei soit/

eans paalien wisca/

iy

Nljn tulenK.umi walkiar/
Ann mun cnul menoriemuista/

<ar,etyd tulewat iloisex.
Raana pois Gynnistan/

pahusminus poiespudhista.
puhdhas Sydhan luominusen/
Oika hengimmunFudhista.Hla minuaylen anna/
Älä mlnuld hengespois ahdista.
Sinun ilo minuU
Wapahenginunun wahwijta.

Sinun tygos pahat waannaisill/.I.ltyhmZt tiellZs wedhaisin,
E« he tygos idzenskaanälsit/
Iakhtta sinua «edh°isit.
0.-HERrawapadha minua/
SinmM jo menost wWD.



Dawiblil
Nfin kytZppi sinua/
Sinun oikiudhes edhest,

Jos sin,3 minuld uhrea anodh/Nqn minä n<jt sinullepydan.
Se uhri cuin sinZ tahdhot/
<l)n yr murhclinenGydl)Zn.
<!>le Gionil armolinen/
Nhnstnallas ylös raöetan/
Sinun Capungis Icrustle>n/
Cust puhdas Vh« sinulha«M

Se sama.
annolinenminuU

Synnist minuavlwog a«m /

Sinunsiiurenlaupius eautt».
Ia sinunarmoftas awarast /

pese minllg eeghostani waarast/
puhdist puhtar minun Gyndin/
pahate«:oni minä tunnen.

Sill Sandin on edhesan ain/
Syndii tein ainoat sinua »ast<M
jlidhesastein paljon pahaa/
SinZ simasts olet kyll wahw«L
Cosk Duomimn nisng woitat»

, Cayo ftnnis olen syndynyt/
Htin on synnis minun siittänyt/
Synneistli Siemenesi säanm/.
Suurcs synms olen mannut.
Ladso Jumal totun halat/
»VWudhes cuin on
Ilinoittamtt minul olet.



Psalmi,.
U)ala Hysopll-HErrapäälen/
Ett puheaxH.unn.valkitlltulen/
Ricmus ilo anna cunllaren/
Ott ne H.um stisitihasturen/Jotcas särkenyt olet.

Caswos synnistä» poispeitä/
pahatccon caick pois heitä/
Caikisi synnist minua puhdist/
yinunhenges nunus Mtdhist/
puhdhns Gydhän nnnuhun luo/
Oinun pyhä Hengcs minull
Älä minuld sitä pois o«/
tNinua sinustälaeroitss.
wahwist minua awns turwall/

nunua HengellZs wapali/
ties spctta synneisill/

ei sinua tundenct u?ieU/
Ett räänyisit he tygos.

Minun tcrweydenlnmÄ minua päW
Wcrcn wioist/ en Riäldäni sääftU?anhurstau«assulistaman/
Ginun krstostas ylistämän.
GillslMlllVhrieikeipa/

ci ole halpa?2lhdhistet,a sariett Gydhän/
tNurhelinenHengi /a pchän.

Hilirra hywinGionin cohtatt/NffnraketanGanas woimaan.
Jerusalem st Caupungsuur/
cuft smulDlirit kelpawat,uur/L«n Vhrman Aitmis pMllo

l«



Dalvidm
wäkewäGangar

'ö Sinunp»chost pahudhest<is/
Ett wahingottekemän oled angar/
Wedh-HERra lanpiudhesta/
jLttse>oeapäiwakyilkestä/
Cuin sinun suones mitä estä /

longasAädhen aUa oled.
Rieleswahingonwaihell saatetta/

CuinpartaN?eid;i wqle.
XvaZrytt / pahuttpuhu maitta/
V^otntt,a hywytpqle/
Cuin cadhomstcansans tuona/
SitZspyydhät puhun luona/
)Vieckall,a wäarällRielell.

Jumal sinun cocunans cadhotta/
Alurux muftrtamuista/
Maiastas hawittä/ hc-jotta/
Maild perätpois soitta.
Ne Hursaat eosea sen nZkewät/

JumalathepeMwat/
lanoumwav sinuasoimain.

Cadzomi ei Jumalanturwannur/

Xvsanon idzens paall luotmnyt/
RW»me, aRickameens/
pahatekemän oli wäkewZ/
HVahinZotteaikillWewä/
Ion? Jumalei woikärsiä-

pysyn minä HErranhuones Mll/
Cuin tuore, <l>h» puumstpain».



Pstlmit.' 5i
Luoranain Jumalanlaupiunpaal /
RIZtZ» ettnain teki eanstn.
SinllN nimies HErra ainodhotan/
Cuin uscollisias lohdutta/
Jystiloidzewat hr aina.

K.ettak te nhn ratki/
Ettet te puhu oikiutta?

Odktahdo Vuamic cohmtta?
pa!»onpahaa teetpahudcst caicti/
MuÄlen maacunnas cdk malda
Tekemast wäarytt VZkiwaldn.

Jumalattomat,oHitins cohdust/,
perk pahan elkiset owat/
Er ywat erhctyrei» cswan /

Jokiucuidzewac Htins cohdust/
pahaaain aiatc<wat tehdä/
CuinRarmetkiukuwannZhdhen.

»He owat cuinR>'ykärn,e cuursi/
Cuinrynni lukidze corwans/
jlhteicuulis äändä lumoians/
Joca,»»r hywast taita lmnoi?
Nffn ei he tottele totutta/
Hik nsit cuinoikein opetta.

GZr,e HErra heid.mGuuns hambsl)/
HcidhänhäHydneuwons ha/or/
I» pahat iuoncnsmyös jaot/
.INuren Jalopeuransyöm gambat/
»Heidhan wachymans pois wajot
Heidän Riukuns perät poiscadot.

Heidhanpita catomanakisclv/



Dawtdin
«luinwustsws yliwesi mcne/
polSi,»iwapci oleenZ.
Culn Nuoletamlttm suur wZkijZW

puunnwad:
ikänshaqydynÄuwad:

-He huckuwad/ cuinNäbill
Auringon pa!>lesratkraukcwar/
Cuorestns wedhex sulawat:
Cnin waimon luodyen candohe owat:
Auringot heei n-hdha sas/
JotcmcowatAsunpäZll tNasn.

jitnnen emu Grjantappurmlnuoret
Rypsywär täydhex p««I/
Rewitan/ hacamn poisDeld:
N»'snheidhän puoli tuoren/
ÄVihanl c«ut ynnä id; GiNoium?»
pois »nurietmn cocona,V.

Hnrsi«s ftfi!t»«loid)e nffn/
Cosianäke costo pqiwan
lumallattomanylidfköitvZn/
loft lalc«nspese sen Xvcres/
Cust coston »Me tulewan
Gnnren,„,a„/s!zii'soisolewa>l.
iLtt iocaiK>enfanomon pitä»
Cuiteng hursts hywäxcns jnap/
Ott Jumal 3>uom<:r on p?all m<;a»tzf
Cuin w«r,eile / holho huz ftas sitä
p«lx«nw»u'noft <a wäkiwallast/Rangaistt pahat <n«llans.

VIÄ 67.1)eu« miserentul'»
päallem armahtacon/.



Psalmit.' 22
tasuMs ylidjemwalistacon/
2lndacon mcirarmollans peittä:
iL«ä memftanpaal ttmdisim

tiens jaoppn« wahwan/
ponmouten ftos myös cmmfin»/
<shristl»xcn mcidhän LlmastajstM,
<sunnmn>ak<sroxcn stawan.

Coco mailma sinua kyttakstt
O HErra,oc<,id;ellHielel/
CaickiCanss, myös iloidcan/
Nyt hywZll mielell.
Vttfa tännewhdhoit tuNss/
OtkiuttatekemZncaikll.
Gen stame sinustcuulla/
jEttasnuhtel andexann<?t nhll
Joti, armo kcrsZwat sinuldp.

Sinua myösCansss kyttä mshm/
Iaylistä stngen fnurest/
OttcukinsmanZcha sim.n;«an Hedelmän candawan tuorest»6Kl!«tconn»titllZ japoica/
Giunateon pyhZ Hengi n,yös/
pe!,Ztkoncukm tNaanpaicks-
HErrasuurta,a wäkewattyss/
Sen päälme sanom /Amen.

mua Jumala!,!l«N tusc as/'pV.wedhedYwatSicluni ylly;
Xvirta wäkewä upol minun,
poh/attoman Mutaan Vajon/

m«mw/ Hahmoni ha/o/Ci) '



Dawidin
Cuiteng wicl turwan sinnn.
huumin
Nakonisoennut: Ett nijn cauwan
Odhotanminun Jumalan saiken/

apuuni cummingkcrkiZp.
Epalucnisetwnkewatowat/

lotcpaid; sytaminua wainowat/
2Naxan / sotenRvowZnnydfole/
Annala minun ricoxen tiedhat/
Hlä salli heithapiahanwietä/.
iNinnncauttan cuin mrwistule/
HNinun wrwillansinua edziaina/
iH cit hawäistHjKßra aIZanna.
piikakarsin caickeinnahvhen/
Sinun,a Rasixis tähden.

MucMisextulinXVclfillem/
Dndhox minunHtin H.apisiUen/
Huoncskiwaus minunsyop».
pilcat nijdhencuin sinuapilkaisit/
Nlinun paalienlangeta oftisit/
Se minuakipiastlyopi/
»Ninaitkin/paastoisinhartast kvll/
r?au»ettin/puin sakin yll
Caikis luttun tulla/
Juompengis wirlcna olla.

-H!isß»arucoilen laupius cautta/
CuUdel minua hadhäs / >a auta/
Koghuft,a sywist wesist/
Eteiwcdhenkyymi minua lamois/
OikCaiwonaucko päälleni painois/
lwapatminua »«holisist. Cuul-



Psalmit.
Cuuldele ttlinuaarn,ostas ain/
Caswos ala peitä/ kaannZ pain/ ,
Minun Sielunauxi riennä/
Auta / ahdhistuxes lienen.

SinunSilmaspilcat caicknakp/
Cuinwiholisenminullteke/
GcGydhandsnricti larke,
Odhotanmyos tesa hadhas/
Jos »scupaälleniormahdais/
Ia tahdois apuuni kerkej/
Oi kengän ollu/eikatä» tullut/
Cuinsanallans minua olis auttanm/
Nhn olinpcrati
pjlcat caikild jasylien.

Sappia annoidminun sysdhZren/
3a Äncm »anöstn,'uodaxen/
psytäns heillpaulax olcan/

costox sa langemiftr/
»Heidhan Siiman» soeteon punial/
K,andens ain horfuwar tulcon?
U)uodh«t wihas heidhan päällens/
Heithirmusudhesas kasit iZllens/'

heidhankylmillolcsn/
Hiton «silsat sume tulco.

longas idze Isit/ sitä wautswat/
Sycihastuwm,akersca»at/
V«as angarastomias wld;ac.
»Hcit sallisynnist syndiniansset/
Oikiudhes tykö heitäpsisanZZ/Otteimalda ofeta id;cns.
poisp)'hil>itelamanßir,astas/

HU



Dawidin.
HlZankirioitettahurstasten cons.
Minuaradolist apusauteon/
Sinun nimel!es kljtost lausun.

Gc sinulparamb/ euin Mulleinuhri/JostßäyhZt iloidjewacsuuri/
Sinun edzytes GydhZn elä/
«HErra cuulepRs/Hain huuto/
OlkFangianl, ylonan nnllän muoto/
Cuin hänen turwawat wiclä/
Maa/ Meri /Taiwns tMäkZr HErrs/
Ott Sion wielAsumnkerran/
Sen periHZncu palwelians Sienien/
Jotckqttäwät Nime.

V.c. VHErra lumalaTaiwastmekyllä»
Jumal / cuinedhestaisinkaLMailmasMaan paallä.

JumalattomitmI«Z näin
Juurmenest/wantäällä-
Jalon pramin/Raulias/H.ewos/
iiii cuoleman hndhss/ muus
Oi ole lie»»s°mtl,scas.

I?!piZstwäkiw<,ldatekewZt M/
T>l)dl)ons perän caick pNttain.

Talvaranspääl/
Id;eult>lleor>ast käy«"i»
.Hylvilin hywätncuwot dvliäwat.

laitrawat ja sylrcwat /
Heill kelpawatomac juonens.

»mä putnnvstt tääl/
Cmnoiw puyuttu

Heihiq



Psalmit.
Heihin Canssa maan pää!/
HeidhZnsi»omans ylistä wahwafi,
Oiusco Jumala» näkewZn/
Mitähe täällä tekewät/
Juik Imnalat pilckanewat.

Jos>oldam »asioinsanotan/
Scheildatyhnydhertedhän.
Rsyhä taitawaylöncatzotan/
Hfliätäntuscains tähden.
On Jumalaldhän wid;atan/
Jocapäiwä myös weiwamn/
V« hallen kärsiä.

Jost Jumalinenhalwinmar/
Cuinllumalald olishyhyr.
lun,alatoin Junmlanpalweliar/
IstuwanJumalansylis.
TNutt toisin HErran simas lie«le/
«luin heidän lopustans sen tiencnl/
lNir tätäpitäniän pitZ.

HNrra heitpanet l iuckaanp ZZll/
Jostäkildlangewatoites. ,

itnnencuinhawaidzekengän tääll/
perät owat pois cohtoitcs.
Heidhän Cuwane cuinuni poiscato/
ilii kengin sitrheisi näinsano.
Heil lum<l laupias liene.

HErra omas war>e! et ainostans/
Heitä ylss pidhätialost.
Jos suod heitä Majoistans/
pois luopuu täjiä elost/
<Ze totisell tawall tapahm/

Oi-
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Dawidm
Sinun cunniaxesse,ohtu/
Jaheidhän Gieluns autuus.GentZdhenkarsia «Jahdhan/
Kik ylpeit totella täällä.
wikcinid;enkäyttä tahdhon/
Aluista ain loppuni päällä/
Cuin Huomen/otääld culkeisin/
TZst surkiudhestpois olteisin/
Jota jkäwoizcnaina.

n»inunwnhwa Gamman/
tNinunparas Tawaranolet.
paliok wähU / saatu» /statawat/
Gfita ei lucuu olle.
Cosi.- SydhamelZn Henges lahja on/
2NinunL.ohdutuxe«/ Curwan/ toiwon/
Nljn minullkyll tawarat liene.

Noaick SieluRumis niinuldwaipms/
CaickMaa/aLaiwas huctuis
Cuitcilg Gydhämeni tyghos taitnis/
Vscalluxell sinuski/nni ripUis.
Sinä lEsnChrist olet auttasan/
s>sa»/ «llurwan/ wapauttajan/
Sinä minua )»!og pidhat.

Tyghsspidhänsa oppisala/
Se minun ilon aino ombi.
Ei cunniad corkiad »a wallnd/
Gi rawarat/ lcmbi/
Joist mailma palion pitäne:
Minä wastan waiwoinkcrscancn.
Sinun Nimestäs jatoistas/
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Psalmit.?l»I. 77. Voce meal
V c. Sinun tygos HERra tulm.

huudan jaed;in
Han emUdele minunäändän.

RZcenoiennan »ocakerran/
Murheisänmuistan HZndZ.
Olen Gxdhamen ahdhistureg/
Vneeoin /waetoin/
Ki salliSielun lohdutella.

Jumalyancaicriscst hyl,anek:
jlitei siliän ormons näyttä»?
>Hanenlaupiun» rfatpuuttuneki
jliiö sill lnpaustans tavttan?
<l)ng han 10unhottan «rmahta?
jtikeuä tahtone pääll covfahta:
«Vngsulkenwihans armons?

Turhan minäwzenwaiwannain/Hkild Jumalcaick woi muutta.
ihmeitlaitta tehdä ain/

TustasawunandaSuutta. >

Wanhoi aicoi a/attelen /

Endisy apu,a muistelen/
Cuin Jumal hädhas minull näytti

Muistan muiraHErrantöitä/
Ia ihmeitäfangen suuri»
Cuinomillenstehncr loytä"/
Nin autain heit hädhas suuri.
Ginä Istaelin Canssas omas/Vlosweitihmcittcswoimas /

Orsudhest sängen suurest.
O>»wnr«htos tä>ty mlla ilme».



Dawitln
Caick luodhuv luondons wastan/

Maa/Meri/ Ilmat/ pilwet/
Ia caick coscas rahoot cofta
Cuiwin JalgoinMeren löpid) weid
Sinun Canss«s cosias ihmeitteiv /

Jumal sinunwertcs
Simmlyos ihmeksed liene^

V»t!ima'tomaton neuwos/

Nusion autt« aina tiennct/
Nyt euin sinua cv;iwättoiwos<
Ginun lupa awun aina/

Noiwon ets sen minull nytkin lainat/
Oinun ainoan siftt on kfitol.

7y,veu« venerunt.
periuäwas pZZII/

<
N)Zraälumalan palweluft wäell
pääll tungem edhcs mowat.
jliiwo) kärsi sinun pyhNGanaas/
SaastutitRirckos / polghit alas/
«rans cukistid Caupungis perar.

pyhaislperenrvuovhant/ euin wcdhetj/
ZLikengän heitä Haudhan/
hinduinruax samaan pcchoin/
Annoit heidhan nauram,'
M»mbarasuwild mepilcamn/
«Zanas tähden alas poljetan/
Joug cautta hawailianNunes.

HOrracuings cauwa» tahtonet
Nfin wihainenolla meillen?
Ddkss ftndim andex «ndane? Vdkos



Psalmit.Hdkss<N-mahtt«e mcidhänpZalleM?
Älä "«.-itrangais Julnmdhcsas/
Mui>w pZällcm H.<:uoiudhesas>
Ilrnlos ann/ «puhun»!riennä.

U?uovhatawihas nrjdhenpäM/
Cuinei sinua Mta taime.
Cukijt cans ne U?aldai,nnnat taall
Luin ei sinun Nimias »nain inned/,
Mutt stisdwatsinuawastaa aina/
Ganaas pyytawat alas paina/
?a pyhänNimias pUeat.

Au« meit auttaiam Jumal/
Ginunnimes cnnniamtähden.

Armcdha paallem/aur cdhi.
Endisli SyndiZm äIZmuista/
Ananvex/lepy wihas suista/
tNe waiwaiser olem tulet.

Vlid) häwaist^stam,awahingsm/
N»e» wlholistldrärsim enZ/
Cuitt Sydhämenkiwun haaliwaon/
Cosi he nainpilcata tiene:
Custft Jumal lohon luotit»?

Joldawnn heillenetoiwotid?
Abnous HGrra/ costaheiohanpilcaM

Ann tulla/
Corfa mcitcnole»as»lKapsije/
Joita surman ala/Holho Näsiwarellas ratki
lltnme turma toista tiene/
Juma! sinZmeil turwa lienet/OintziUmasbiiamo/e» C»j PAj
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Dawidln
pilcar pilckoillen maxa/
Joillsinuapilconet owac»

meitä aina aura/
Mc olemCanssas oma.

luotom/Cosi, meille«pusinuld ftodhan/
!Niin julistamkytoxeL Hat.

rkl. 81. veu° Kerii.
33?Vmal seiso Jumaltenseas /

VH3a puhui stnoill»sillä/zWen,otc hänasettiftang,
maanpäällä.

Cuingcauwanee nijn «hdona
U?aarinDuomit»a hallinn
lanytä h/wtj eahdotta/
pahoi waarytcn awma>

SenRoihan asianpois heitatt/Io« teidhnn tulis ay«a/
>Hanc,» oikiudhensMospeität/
U)aaran Dnomion eautw.
Grwollastenmyös
pyydhätteidhan alan wäarydhell/
Ntj'tH.afin edhestpois lakitta/loitt,eidhantuli«lepytell.

N)j:iwaislll Oikiusanftaco/
Nrmghmc at'Royhmn psällen/
Gorm >aRadhoilist aunacat/
Jotawchawnsicll ia Mlla.
U?aan etei heketan tottelle /

pahuus m)'osMaan
Ig stjrta po,cs siastssns,



27Psalmit.
. MinZ tein teidhän Itnnaloir/
Iasaatin Cunttian suuren/
C«l?;um Alimaisen, myospoir/
Ia asetinijwn»an »nnren.
MuttminZ »äUensalascukistan/Ceitäoikiudhen I>tnmest/
lacaiöell M«»< unal! »ulistatt/
Ottamina teitä wihan hirmusest.Cuinmuutkin Ihmiset te Cuolet/217mt Coirain tswall hueut.
piruldwoitetl»r >nyostulet/
Ia euolemanOla nucm.
O HErra nouse,akerkiä/
CaNl! oikiutto ftattaman/
Gill sinä saattNaacunnat peri,/
Gffswlemeiepian auttaman,

psal. B,'.
cuinarmoliinenolit/

A/Vsiin sinunMaacunvas cohmn/Ia JacobisieninFangir m!ir
lunastitheitäiällens lohtain.

andcri annoit/Heidhän pahatecons peitit /
Ialeppyä wihastaswannoit/
wihas mlmudhenpois heitit/
Coscasparanoren meit wedhit.Jumalpois käännä wihasmeist/tNeidhän wapahtafammeitä lohdut.
Wihastuks pnäUcn fiancaickisest?
GughustGucnhun wihata tahdod?Kdt!«g meit Mene wirghotts?



Dalvibin
E« canfsas sinus sais iioira/
zneil armos HERra osom/
Tlasätnseasnyt meitä auca/

ota'.
V loscan l, uulla cuitengftisin/

tNitäpyhä Jumalapuhup
Rauhan hänen puhcns lupaisi
Eanssaliens / sotanäin tukep;

,
pyhianshänholho kxllan/
jLttcihetyhmytentuljsi/
jliil-epäilisihänäsi ollen/
3akarsimattomat olist/
lo<i lumalall laitos tulisfitt.

Nlidhcl»rykenon hänen aputtS
' Cuinhändapelkawatainqan

Ottcunniameidhän Maallani asuis/
Ia caicr' kawis chan.
jkttlampus tasä

roistans cohtaisit/
i Xvanhurssausia Rauha läsnä

T!oinentoisin«Suma annaisit/
Joji cnkinilon sitta saisi.

Vlotlw myon Maafi wesöiwannakyis/
ivzens alas annais/

N«»l meillen -Hllirra hywintekis/
HNeidhanmaan -HedhclmZn cannaiej
Vlait HiKrra meill anna2lrMostas/
Vnhotsyndin arinadh paallem/
huolenhätäm/ lepy wlhaftas '

Anna anomisen am meitä taalla
OittkiitämsmuaHtmU G/YhämellZ



Psalmit.
?!21. yo. vainine

Jumala Taiwast/
sinä hädhas,a waiwas/

Nleill turwa ciainenolicn.
Ennencumwuoret faMaaoli/
Ia Mailma luodhuxi mli/
Glnä lumal tjancaictiftst olet.
Suuren lurnnsa waiwan perän/
LMetlhmistl Cuoieman erän.
Sanot: AseminmlcatDlen
Te Ihmisten lapset oilen.

Tuhat AiaftaiL sn Rade,'«
tuinyx cilain päiwä cdhejZs.
Cninyon wartius pois <O»/
CninCostetwuotawat/ hcit lasket/
Heowatcuinyx uni asseim
CumRuoho cohtlakastu/
locawarhainkylcueoistu
Nopiast Ohton pois surcastu
NytetanV cuiwa/poislato:
Nyn Ihminen hcho »apois l'acs.

Senstactawm synnim mlmct/
Ntts paalien wihastud Jumal/
lostme hucumnainnuxwst/
Sinun hirnmsiwhes teketain/
Ettakildtäaldtemmatam nain
Cuoleman kiy?uil ftrkiast.
Sielpahatyom eteesmle/
Tnndemanomit synneim sul/etWalkimehcn Caswos eteen/
loir eipeitettä taitatoten.

Nst
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Dawidin
TastmndhZnikä»lyhy on/

NlomZkistculuwaon
Sinun simrenwihas tähden.
Ilvnotem plkemin loppuwor
<r«in focuiaariws hucknwa/
Cuing enäkestämahdan.
<Vn eliaicam seid;c»nänkymmend NZuot/Enin cahdhexankymmend suot/
Sekinparas/ msin/ suru suur
Cui»L,«en Mnkhrutcap suur.

Muucucasen nyt ustonep?
Ens MtL mimast wihastunet/
Synnein tZhden meidhän pZailem?
Rengwihas wastan wapisene?
Reng hirmusuttaspelianc?

si,s pois pDfia?

jLttmeidhanpitacumming Cuolen«n/
lofi ymmärtawzistxtulisim:
Si« Sydhämell nxzhwallainolisim.

>H.EiRra kaänZ sinuas puolet,/
pal»el>as me cuiteng otem/
Ärmadhss wmwaifmmm.

! Näytä meic pian armollas/
Ettelaisam iloidzemowullos/
>Huo,en surkimtam
Etts meit cauwan waiwan»nt oiet/lotc onnettomut karsinet olem /

MeitilolliiahuttäZUZ/
Nlsn sinun krft2M fiat Mlen.

Nrmo eyss oftm paiwel/olUes/
Hi,



Psalmit. -Z
Sinun cunnias hcidhänH,apsillens/
S««,älken Sydh«umeis pala:
HERra Jumalmeil lepyis olcon/

aina tulcon/
Catkin »ata «nom ia halam
Ratten tyod HEre»
Ne meidhön canstn, päatakon/
Colckhywin Sielun Huuminpuolest/
NynailMkhtan, sinusfenedhest.
2«ll>ea Corkeimanturwis lstupi/

hänenhuom«n« ondap/
Ia Caictiwaldian warM2tsnpi/

tyghens toiwons candap»
Ge stnopHErrall: Sinä minunturwan/Minun Jumalan/ minunLinnan/longapäalle aina uscallan/

minua pelasta/
Ra s,ttä)änpad<,stpaulasta/
Alvraatelwan Ruton wallan.

Sulilons on sinulwahwan war/on/Wastau wiholisteswaino.
SinunsuoiasHZnen Sypeins Olion/Rohwaissinuas/ Aäolecaino/
HKRnn Oan<>tt »ahwa wacuus/
lolllmastlupaismUa ap«l«/
On Reiyasßilpi tukimrwa/
Cuinlaimilley anna suma/
Waanwaarast wiffista amta /

3oslu,ast siihensinuas turwat.
Rsn cauhian julmat/



Dawidltt
pel,attamatt ci sinuapidha/
paiwall lendcwaistthuolet tuimat
Oisinnhun osata tieVha.
jLiktarn» «uci cuin pinleisryhty/
KiLßutto / cniu puolipZiwanryoppV»
HVaiktuhanetsiwuscaatlns/
Aymmenentuhatt oikiall curill.
Slll>»«l« «nhvhcn»«»r'istuis siwill»
Ei cuitengan sinun stmis.

Sinä Gilnnlläs iloss cad?os/
Cning pahat palcs:ns ftawat.
Ge ylimenen on sinliu toiwos/
iLi satu wahingonhaawae/
IdfHtLrrahurscas on tukimrwas/
Cnin wisnst sinuawariele waara».
M mirZnpahursua cohm/
Juinaiallarinozi >awaest
OH widzaus miöan Ma/aas lähcst/
Aatk Rauhas star olla totm.

SinustHErra onOngeleil Mxns
AZrkcmä» sillua >oca
>Hc palwellnrenswisi»stpottain
U)artioiwat sinuaunrcas rctkis/
JarHWns sinu.,candawat/
Jalc^settesolelouckawa:,
«)alcks Msit JalopeuranpZZl»ulman/
N?vrk> ifti, »nyßö Rvxkärmen/

«,., Vip wahmso!v'cn»vrci->
Sili id; sinustnZin stno Jumal:

Ott HZN minus lial«!L >a Mn?«3id) /
Händ« mi«ähädhastpaZstan.



Palmit.
ltzan luode" minunNimen pyynols/

eien HZuda ja jaastan/
Hanaurhuma minua/ hand cuuldelen/Ancntykänane tustas olcn/
»Hänen pianpois temniansield/
Cunnian wymein silavanhänell/Rawid;enhZnd pitMl ijal!/
HZnd Amnmecn corsantaald..

?lal. ys.Venite exu!tem«z<
Herrall/ Meidhän Antuuden

><HTurwal/Käifämmöys tijtoxeil / hänen eteenS
jaPsalmeilSillHena Suurlumal/Vlidz caickein
lumalam/' Cuningas suur woimall/ Päal caickem
Cuningain / Vxmöns HErrainHErra.

Hänen KädcsänS on calcki miläMaasa on/
Wuorten «ns cuckulat Meri Maa omons owat/
Näitcaick on hänenKädenS tehnyt walmisianM,
nans/ Tulcat cumartacam/ Polwillem langetcam/,
HErran meidhäntuojam eteen.

Hän meidhän Jumalani/ Händä me aina eu«
Mnam/ Me hänenkättens tauma/El, tus Canssaoma. Jos tetänäpään cuuletHänenäänenS/ nin
ölkätPaadhuttaoSydöndän/ Cuin ajall hacklu»
dhenCorweSkwsaurestapy.t. -

Siel Mnne kiusasit minua / muu työn nähdä
s«!d. Kärsin tätä Canffa näin neliäkymmendAjä-
stait/Tall Canssall anoin näin :OybhämelHän exy
ain, Eik oppijmunttitäntahton/ lollwihoisim
lvannsin /Ettt pidhä mun lepoon täimän.

Cu«»

3<-



Dawidili
Cunia olconlsäll/kijtos suuri c<ms Pojall/P»

hälleHengelmyös/ Cuin mettt autta oikias työs,
Cuin se ombi ollut Allustaina / nijn myös nyt/lo>
ijancaickiseld/3?!jnijankalck!sehen/ Phdhell lu>
malal! ai noall.

Sielu» W 5 HERra:
Monin kerran/

hänenNHmeans pyhaa/
Minun Bielun khta HERra/
Mitä tehnyconwinull hywna/
jkttarmostans / fuur cohdhastans/
Minunparanda/andexanda/
Minun sondin/ wican,a nuhten/ '

Ricoxen ja myös muutpuuttein.
>H«nHengen hadhästoinapc sstZ/

Cuolemasi estZArmonsMZldanda minunstftdha/
lainaeawaralltäyna/

Coumst muakayttZ/
HänenhywyttänsWta mahdan/

ex minun/ >anuorex/
Vuomion tuotta/ oikiunstana/
Caikill c,ui» karsinxlt wäsryna/
Nfildä pahoildapaid;i syytä.

MosercU tiettawax tehnyt o»/
Tahwns / cuinhywö on/

Israelin Canssall kaslyns/
Hilirmon haluisest

Aiwan armias/



Psalmit.
, Karsiwa suurest hywydhestans/
SHHänHyar/Irljtel lsiar/

! wlliaanhidhas/eikfiätwihas/
> MsyynneisyynMenkosta/
Oik pahantyöm perän meille mar<l.

Cuin tsiwss paÄl maan coruoeet on/
Ni,n HGrra anvawa on/

> Armons pclta waistens palle.
Cuin eauwasL,am»est sijrty on^ta

NHn meist powpitZ
Mcidhan pahatecon täallZ.
Cuin Isä mahm armahta
Nfin >HErra «kans / armoi paän«ns/
ArmathapZlkawäistens päällen/
lorcHZnd anrens humawat täallZ.

Han tietä meidhän heicon menom/
iNikZmeison?

GlemTomu cuinpois raukep.
Cl«nRuoho/ on jLWans Ihminen/

Cuin C«Kai«en/
Coht cncoistup/ cohtopois lautep/
Cosc Tuuli tMI puhalda paäll/
EikkestZena/ eiksiansticne/Nynakild Eiommene/
pcttawZ täaU meidhan ikam liene.

liancaickisesttzancaictise>»/
- HywZm Mze/

armotulottuwat/
Haneu oikiudhenspxfyp nyn/

lastenLftpsijn/
Nsil cuinhZne» lhlostnson>«/

JM
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Dawlbin
Nm kastyt MUlstain / Gynnist suylaitt/
«HVrra ijtuimcs on/Taiwastawoitan/
Ggna,» caure h<menwaidacundang/
K,ew«p ylid;e csicrein Maacundain.

AijttäbätHErra te Ongelit/
XVäkewätkembit/CuinhKnen Rsstpns ceete

Ett hänen Sanans ani cuuNaistlV
lostLunniansaisin/>KZncn Gotawökens HZndä tyttö/

palweliat te enin hänen tahdo»s teet/
Caickhänen / eaikispckois myös/
RlfttakättkilwanizVrra/
Winun Sielun moninkerrM»

Sc sama toisin.
Sielunöht«

hänenNimcens ylistil/
Gill msniil kerran
Cunnians lnlistss.
«Hcieod hän tekepi
2lrmon«hän meille lsina/
Luolcmast statta
Runstst HS, meitärawidx.'/hengen woimanm)'og uudhistsp»
<l>lkiudke>» caiklllemrtdZe/
zVianamatnuhteistpuhdistap.

>HZn meillen ilmoitmpi.
Hywan mhrons nens >a neuwons/
U?iel sitte osttt^pl
Nrmsnssuoslvnsza pyhät mwons)'

HqtD
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Psalmit.
Hänen wihans pian loppn/
Vik ansion jälrenrangaisemeit/
L.apiutenNst myc's rottn:
Ia iohohucta mucheiiset/
<stt Maan päälllewitett/
t?>,n armoUansmcitpeitta/
Cuin Itä onLannest eritct!
jssynhZnsonnit meistpois heittä.

Cuin M K.apfia«i3 ennahtil/HeidhZn nuchens unhotta pian:
tthn Inm<)l meit puoienscarwachts/Jos mcmrwamlianenyan/

tunde mcidhanheiconmondo»»/
Ett me olem tehdyt Tuhwast/
Ia oiein werrawt Ruohon/
Cuinhaiaza cukoistu puhtast/
<sof>tuuiistnpHäl puhele/
ColM selacastu/
ttlsn IhminenMst myöspntele/

peretpofcst lshastu.
Mntt-HErranarmoon wahwa/Nsit wastan cuin h °ndpelkarpätV

Ia hursian aina/
Rästyns »älkenlnxssciawar.

oiU)<°!;enIstuimen»/Ia daliivieGin eaickisest.
lse EnZciit h«ncnRaMäistnZ/<suin Gaarn.-wot woimaliscst/

pit»!/
«ns HErra.Minun Oicwn myös aina ?<MJumalat l»oiunt'er«n.



Dawidin
?sal, 109. veuz lautlem meiun.
V. l. Jumala suuresi hywydhesi»

Xvihollislans/
wainoitanswalina waicl/iast.

CvinhZncn oppians/ omians/
Wihawar/ wainowm wieckast/
Joitcauhiasikirop >a sadhatta/
CuinÄannaidzcnsoppeteua
jltik ojennu oikiall Tielle.

Heitracastan heillenhywZ teen/
"

HVapamnpois pirun wallast/
Heilleh)»waaratk rucoilen/
pyydhanpois wetaTiest»«.°rD/
Gpill olkia! oseea annan/
Ganan ea« saatan Autum saaman/
Ain cohcnnan/ cor»an/heit holhon.

»He minua
Cuin iNailmas Orjana owat/
Idjenskäyttäwatkyll camalasta/
wastan wakewZst wainowat/
pilcraa puhuwat myrkvistlmielel/
HValhel wäarsl wieckal!Rielell/
powpolkewat oman perät.

3l« wihaswuoyhat wainomen päMtz/
puet pilcanpucuhun heitä.
Julk 3«maiatoin annaylio; olla
IViema» heit wiliitys Teitä,
perkelhcit wakewast wallitcon/
Cadhowren Cahleil hallitcon/
<plcon coco GlamZkirott.

Oynnir m»Mtko«/. Awus



Psalmit. «

Awun aniedhylielydolcon.
Hapiancans XVirald pois panvacon/,
Toinen >«l stausen saacon.
CorcorahainenCalun cor/atcon /

> Heild Oudhoeomat caick onacsnI Olcnn ylencadjottm caikilv^
Isans äitinslynnid alat

evhes olcon/
l Heidhän paalläns pysyksn perät /
' Heihin cowincosi on/ stlwacon/,
Kesken ikapäiwet puuttuco»/
010 atiid coht catkccon/
HZMn cans loppucon heildn.

lvaimotL.eskix waiwaisixMs«/
Ain candaman suruista GvdhZnd.
Läpsit wailpaisnaOrwom olcon/
tulcuin kerfZyxls käytön.
Gikiadh toists polwes puuttncon/
pericund caicti cadhotcon/
lHcidhanNimcns unhottet cilcon.

Htte, he Ämuutt tahtonet/
ikik Giun.mst saadha/
Heild Siunaus cauwas carconep/
Heist Amnus ercanc laaman '

-

rahdoidkirouststadh /sislwap/
pmllenspyyvhio cadhotust cauhiat/

totta mpahtu hei »e.
Taain pZällenspukewat cuin»erhans/longcanstns candawat aina,

poisp«ä!oans panna.



<rmn?!»omss stM »uoxepi/
CninOli»Luihin lujapt/
XVahwast GPllyxinwaiisp!

Nfin heihinkirous kisnni
Jaftdhame stttu,a ftlwap/
Cococavhomsivscns imeinyhtyp/
ttain caicteinßZsi My cowäst/
D»in min»« /»»mun oppian/oppettMm//
wainowat önuan yliaaico/
NAn to«atapahmheille».

vixit voininuz.

Christlirel
G>n3olet pcican rocas/

caldainen
IstunttnunoNall RädhcUän/
Gsidc» <«st ett »nin3 smullwctelc»
Hvihilnuehes«stuinH.«udh^x.

SinunXVsld.is widzanSioM
lähenä.

lNmlmanäären lewittä:
CaNs paicois sinähallidze/
Hviholistes kcstellwallidze/
zkttZ he pahudhest lackais.
Eosiasnllpanalla simrell
Grnnin paäll waldsson stattt/

Canssas mielellä hvwäll/
pyhyvhcs tyghos caatt».
Jold Vhri sinulwedh«?t«tt/

LtPses mi>sskin>urstnnitetH«/
VMcuin yrAnMn «stc. F>NR



' Hfaimlt.
Wcadhu sitä miM,A,aU/
zttt hänsinunas«tipapix/
Melchiscdeckin tawalt.
Oina myös ijät nijn p)esyt/

Oepfinascamtpois lackap.
Sslnähven

lanztcle useinwast«s/
Mutt sinä m«hvh.id sittih<,stn/
Ltt -HGrrs sn sinunesnlas/
suure» cuningatwihoisims
Jocc naurmvat sinuapidhsisilns/
tNusert», HZn«olnaricki.

Han «hto wZkowäll menoll/
Cmcki NKmcunnmDnomiita/
Oik »Zari, salUslUewoU/tNluuCuoppan heitä si»witts.
piru» jnockouscanst lyspi/
wallanhaneldmyospoiswiepi/
Kip siräyxiksn estä.

tNutt ennen pitä hänenCuolemM/
?aLihasims kärsim3,»waiw<?n/
tanssänsnsin mstastsusrunan/
tt<lncuinoli Ipnhuttuca»»<m/
Colmande»pÄwan sitt»susemön/3» chancaickilesthaUidzemM/
Nhn cuinsuurwaldi»?s HNrra.

Olcon ktZtOFftnnM,« woims alatt.
L«inpmcm»stme lijttons/

3s
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lahadhast meitpoispakt/
id;c meilie niin wannsi/

3a omal suullansmyös sanoi/
Cucast mcit»alvtt Mahta.

kläl. m. Be2tus vir»
oz/sVtu,?s P cuin pclka HERra/
<izHtlnen kassynshala monin kerran/
Sen Siemenon wakcwi / n,aanpnnll/
HErrald myös hywast siunattutaäll.

»HnonehaneU hj'wincadzon on/
Rickaudhcl! /Cunniall myös muutoin,'
pilniasfta HZn)?aistau?an walon/
Cuin waiistaS)'ddZmen hown.

-HZnhy»Ztcke / mielisestlaino
Oikein >a to:n»e1puhuaina/
»Hän pj>syp ain Häisenmuiston/
Jostaeakild Cuunial euuluwaon!.

Jumalant/ghe turwans pane/
jkii? p«a! < areaustpehane/

loppunast pyjy wahwan/
wihonstens ftawsn.

tNiclcilansomans aldi^-anda/
SenßoyhiN/ kytttariox
>HZn si»stule hurstandhens cans/
Cork<all eorgotewr Cunnian eans.

Cu»» Jumalaloinlennäkew<l on/
Gydh°,men kilvuft py<3«vwZ on/
Cmct hänenhmioms ailvolmret/
pois catowat asti perujiuxcn. '

lsi»! 117. I>2u6«u« vominum»
IIo« Lufall/

hmmcm rmf.



Psalmit. 35
MetVumal ftnrelCunnial/
locaaicoinG»nan« suop meillkaikinpmcojn.

Armosi julast aummrit wjast/
Vxnnist/wihast/Cuolon Nidhast/
pirun / dödhZsi/
tautChru?uren pyhän poieans IGsuxeni.

On hyw/dhestnninmeit wariel <»in/
pirunluonist/wahmZoist monist
Vpistwaarast Oiclunwamaft/

olla sen.110 weisull, RchrosLaulu/
ralwellNelall/IMäsIM/
poM pyhä»/H»nge!l hywall/
cmnollutonAlgustinqnlactamotelcoN.

ks»l. «o. vominum.
murhe j«waiwa pZMlen '

silloin hwdh«n/z«n minuakyllZautts woi/
cauwas cuullon/

win Gielunauttawoarast/
3ett pahan Huulen hymlnäft/
ft wieckanHielen
MirZtaita ollahuonombi/

Posthan paho,s »uonisombi/lawahingoe statta mieli/
cyin yhden wZk«WZY/'erewäDulinenNnoli/vahiugot walmistekemZn/lapu«manh^yi,uoui.



Dawitin
Woi ett minunpitä oleman

tNailmasmsinhäijyinwaihcll/
Cuin minua pyytäwät Cuoleman/.
Ia ain« alas paineli/
«Ninyelinaina so»i«nol/

»akirrcinkeslcl/
CoscmsheiU puhuin suostoll/
Nijnhe nunna pyydhiv estell/

Mun HErranolcon suuriWos/
Cuin minuaalati au«a/

cumonst,nZll,tss/
jlött saisitminua-Haut,,»/
3NinZkHtanmyos-H<Lrm <N)risl«st/
GekZ m/sspyh<l Henge/
Jocaminuaedheg wie wisust/
Dttei estZ saakengän.

HVrraaummeiiZ/
wiholiiset Sonnxtt cansam»

Istacaperin ly<s heitä/
Jotc meilZpytZwatAnsan.
JoseihsnIstaely wstri ele /
laidze Canssanns stojelc/
V»rha on caick mcidhsntecom»

. Ihmisten,l»oni »a »Zki/
WmeltZpehZtrZmahoha.
Secuin Taiwat sa Maa»teki/
tNcitä heist seliltä t<ma.

owat pahalliuonel»/
Silloin on Jumaltoiscll mieiell/
«LMtoimiltg tt«G hMn.



Psalmit.
He owatkiucusza »innumss/

U,i woi mcit kärsij hiellä.
Sitämyös snlke heidhankill<Nls/
On saisit meit ylssniellä.
«tmnallottNeres pauhawat/
!Nfin he mcidhön Xverram lanowst/
Iwnal Taiwast sitä nähko».

Meitähäpacanax cuZzuwat/
Jotceq Jumalasimitan ticdha /

IaheitänsChristuyxkehuwat/
JoidhenElo j.?puhe
G HNrra sinun ttimes heitos/
Heidhänkoirudheneon peitos/
Cuing canwan fita km.sit?

GeombimyHs heidhän lhttons/
Vttkäsitälsit meitä pauloin»/
Mcon Jumalanainakytos/
O«ei stanet meitcklvauloms»
heidhän Nnoranst poickcatkeis/

werckousa myssratke/s/!
lamencjnwalla<«,n» pääsi,m.

OHErm sinä «ytä ltohdhma/Cuin owat kiusäuxcs/
Noh tahvo mysg sinuftas luo«<ttta)!
Joca sinus huutawat
Sidi me asiin iuiemme/
Ia idzc aina tunnemme/
Ott se onsangen tosi.

Wstck wiholinenwielämeitä
Cadhcmpi,amvsswaino/

V«Ä
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Dalvidin
Kng «leheidhznedhelans cams.
Gill se enin Maan »a Taiwan H.oi>2lurt«.meita cuinkyllä
Sen minä wahwasta ustsn.

kläl.i^.^liLvominnzleäls,
ZO?<l>ft' HErra «kcna Huonetta/BZ)3aylo«pidhas,tZ/
Talon menoi my«s toimim/
lacaickHhywlnlfitä/
Turhan semnilr» ylo»raketan/TyhlZnCaluyhten haetan/
«Hucran my<3s Tvoratehdan.Wlel HErra CaupunZit n»ar,ele/
HoilioLinnoi fa Torni/
Iaroifam sias carkele/
Id;e myös li/cma Sormi!
Josh 'n esi walwS yiidjem/
Turha» zouxenia pyrisen»/
?Varti>!tn«yos walwowar hucka«.

Sen teetcZ te myös kyttä turhan/jlittalati murhes elät/
"Vnest nousetylen warhan /
3« hiljank ytten lewatt/
Srstta sitt Leipän surun cans/
long-Hilkrra anda mateftns/
O Mil lenystawlllens.

H.oftentähvhcn te »uorelet/
Ia simreamurehrpidhZt/
jkdhestanmuita pois jyoxelet/
talu pydat/
L,gpset owm-HNrran lahjat/

N,!»



Psalmi
! tuin heille» «rpen kyllä laitti»/
Ia murhen heistä Pitä.

Nincuin Sotamieskädhesäns/
Tunde U?asan»ans »a nuolens/
Jotkahän wetäpi edhes/
NlZl warielepäansiaSuolens/

N>i'n NuoretHErra myös wnde/,
Jotchän silloinGo-mn tunge/
Costa hänauna tahro.

Amu« owat / »oivhen U?Hni/
Oencaltais, on täynans/
jkipxxikän heitä stakl,nnt/
Eikwihamiesheithäwäis/
Cosi, hepuolestan»Sotiwat/
PZäldäns Xviholisi»otiwat/
Nhnheidhän myötä kaypi.

Wielä toisin.
Cartsnoit ja Talsia/

ylös pidhä aina/
SiunaustiocaXVuos jaota/

meille laina?
losei hän Talos toimita/
Mitätäsä taimntarwma/
Turhan täjZ TyotZ tehdä».

losti Jumalistllwäelläns/
Jumalhallldje Maacmwtf/
Caupungeit caidfe NädhellätlS/
WariclleWaldcicundij/
Wleiidz anna <:rmofißatth»
Turhan HErrainneuwopauha/
WattiattcaickckalVsnxtthuckft».

M 3. .
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DatvltM
?e eutn peritte «in pSwill oill /

tz»itt sinun cane syötte
MnrheiU/ epäys Gurull,a
pydhZt tehdärickar tcitan.
Jumal edhes «d)o emillens
Harper/
Jo cuinhenu»ca»at parhain!

Kopsi, Iun«»l onteille suonut/
Joiftpidhättemurhei palzon.
Joil Iun«! wsistft on luonutt/

elatts tahtop/
Idzheillelatoxenedhes cavzo/
Hverhan tarpen anda tahto/
z??nitheili,o walmid liene!

rlhn eninSotamiesRadhestänss
Nuoiensnmbu cung tahto:
Nfin nuori Jumal chdhostans
Ihmeisest edheseadzo.
Michev waimod wieraldsstNaill»
G»att<» xhten ihmcisel'.laill/
Il,nei heit hywast sinna.

A»u»as se ioll«on
Sencawstifi nnorna AVäkee/
jl»iHZnhäpiön«idhatulw/
Cofcawiholiflans näke/
SninhZnportcis heit puhuttele/

edhes mysszunele/
Asialänswahuan pysyp.

IsäZ/
Ruocoilla hartast mahdan,/
En sois k«dh «nMyugst hyn»«a -

Taloili



Psalmit,
kaloin tsis/cuittnidham.
CausVarielis XValdacunvam/
Nauhanannoismeidhän
tveitShpeins alasuoiais.

hänenRZftyns aina seura/
Rmesiyy sinun elZnä/
Ia onnent)»gös wedhattZ.

EmZnd on sinnn nsiolline»/
tuin wtjnapuun oxaHelielmellinett/
Lapse» cuin <l>liuplnm wcstlt/
päytäsymbärillä seisowur.

Cavzos/cuingse mies siunaton/
Ia caikell lah,oicetan/
Cuin-HErra pelkapi aina/
Hänen fänasRinvans myss paina»

A?inä sanon smulrotmm
Sionift Jumalsm», Hohvhutta/
Anda smun nZhdZ IlopZiwän.
Jerusaleminmyös hywifsLäwaN»

ttäkewatmyös sinun Gi mZs/
EttL.apset smu!lilandywZt ilmeis/
Io«Rauhas si« saawat Elsa/
Istaelin e<m» A?aan päällä.

layundha«ly»äswaiu>a«/AwaCsrwasZZnen cuule/
Älä minustercanecauwas/lo»sin»Gxudit»tkifiel/
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Dowldiu
IawäärMct tahdhot lueslel/Cucawsistnunedhesss pysy.

Josme shs Synnistä», «HVhom/

U?apax >a puhtax tulla/
Syhen eqmahdu anstom/
Gaamonsenpitä muulla/
Jumal suuren Armons eautta/
Tahto «»citäntlstä antta /

HZndä metarwidzemcaicki.
GemahdenTyöni vnhotan/

Joea cch' Synvi peitä/
Ia lun»alast turwan otan/
Toiwon myös hänehenheitän/
«HZn alat minua aunapi/
Enin hänenGanans lnpapi/
.Joca on/ängentosi.

Josh«n wiel kiustpi meitä/

Ia awun cänsä »ypy /

<suitengin odhoran händä/
>Hänesmyos kqnniripttn/
>HZn luullan olewan hirmmney/
Joca onsmgen suloinen/

Ia walnns nnttamai» caickj. "

U?alck meolem pahm täynans/
Ia aina synnisGlsm/

päanans/
Tahto han warista pa«llc»n/
Hän mcira fynnist päästapi/
Ja RiettÄUdhest pestpi/
Oicon hänen ainoan

M



Psalmit. z??szl. <;;,Lcceciu2ml>oNum»IzNäyriyhteys/ testinäinen rackaus/ WaliN
Elont Ynnä yhdeS Asua/ Ilman

yhtän hasua/Weljexet omall ehdoll: Ihanamb on
«ieist iloo/ Suloisemo suotuistEloo/Caickein cal»
leinCalujaloo/ Ia parostMailmanmenoo.

Kempi Kyläisten kestell /Taleis tai caunis ästen/
luurparas Paricunnas. Hywän hanhallituxeS/
hywä oikias opetures/ Sijn HErran
n«s Täll talpS hywin hallttan/ Waldacunnatwal»
litan Seuraeundaedhes seisotan/Hywin caick edheS
catzotan.

Paramb Balsami parast/Oliuwoidettahafaist/
SeponHErran Hengen woidhe- Hyödhyisemb
«joist nestett/ CallimbcansKesaistcastett/ CuiN
maan tuorcr tedhawoipi. Cust Cuckaisetcukoistu»
wat/ Medzäd myös ihastuwad/ iachod caick leidzot»
lawat/ Hedhelmät cans tijruttawat.

Sinun Jumal sinuauxens/ Menestyxen
urens lupais ja kasti pysyy. Rauhaksi» racasta/
lapsirens lausu tästä/ Suopmaanperindöt tysyy»
Työdmenestywaiset owat/ Caick menot wimehett
tuowat Suosioistenstwinnot/Mimiellsten olennot

Rauhaan rakenda Raudan, Warjeluten wah«
wanpauhaSuotuis elo yhteinen. Seuracunnatt
suosius/ Oikianopin yhteys/Aina autta autuuten
Idze näin Jumal laupias sen: Elon alinomaisen/
Ann ilon ihanaisen/ Saadha yrin,«lisien.

Ne ertpurauxet Torat mowat/ TappMxet Ta<
loin/häijydhäwitnxet. Saattain S'bhatCapinat
l«lck/ menon rack Waldacuudain

ruki'



Daividltt
«ukisiurlt / pohotturen/ Oikiald ti«ls
«hecvxen / Sielun cans cadhocux«n/ Ic st Jumal

. suocon warjclnxen.
!>wl, ny, vnmineplobHKi.

Erra sinä minuntutklj tienet/
»ninnn tiedhät caick,pienetk>.

Joco istun / nousen macan/
! Näcdcaicktyyni / edhesttaca/
! Vlaambat «iamren tiedhär/

Joea«hold minunymaars kierrot.
Edlc SanacanRicleni paall/

Jotcscohtanedhätääl.
2Nitk edhel!,alkin minull t«p«htu/
Gctoimiturellas solitn/
RättespaainpZalleu macap/

tieto minull «rpclinen /

Ia onylenihmelinen/
Sangen canscorkiacaUis/ hywä/
I?!id; kä)? ymmZryit sxwZa/
Wetos/taitos / tecos, ihmeis.
tunnustan /enwoi kasitta tas.

menen:
lungaCasivostas pakenen?
JosylssTaiwas astuisin milAGiclch? pedheftnolet sinä/
jLyk haman Helwemn tulisin/
«Vieläkin minun «HhZjanolisit.

JosAmurnscon Gywet minnlkZZritt/Humaisin Meren öarln/
NMZlend.Wn/j<, Misinstel,



Psalmit. lj»
Aalesp mittUN sinneweis wiel/
Ginun oikia Rates coick tsytta/
Jotcei«imwalttä/ sc minunpeitta

Jos simon: plmeys peitta minua muoll/
Vlffn von täyty waltiun minull 011/
Oinun edhesasei puynin pimeys
Ole pimeys/ »aan walkius/

I?o walaise cuinpäiwä walwoin/
pimeys p«h?Ä/ cuinXvalkiuewalkmi»»,

walassas onminun Munsscunn/
menon muut/Hnn Cohvus minnn)>mbZr« peitltt/

Wahwlm »oricluxes näytin»
Rtjtön sen edestsnma todhen/
jttt ihmelisesttehty olen.

IhmelisetHGrra owat tyss/
Sen nuhda taivhan tiedhäu
Ei minunLuun ollet salatut sinuld/
Cosi, olin Hitin Cohtun ml!/
Gi>n stlHses tehty ollu/
C«si alhallMaas olin luot».

tNinun walmistamatoinoUoln/
NAi Silmäsenne» euins minun loit/
L,uue Suonet/ joca last"/ IkäpZiwät?/
Caick/cuin minull oleman pitt r«k/
Nnnen cuin «e edhegwlit/
Jo sinun Air/as kirjoitett olit.

Jumal cuing callit minull ow«l«
Ajatoxes / ihmes» luomat.
Cuinglukematsin naidhen lucu/si«»/Kn»ois wgicklnW» nyt Mp/



Dawidl»
tte saman lugnn yliv; woma/
Ain sinuntoitäs n»ttkin to«a.

JostaJumal tuimattapisit/
U?ericoirat nnnuft poi» «,'lsit/

pilckawat sinua/ ylpiat owat /
paid; sinua wihawat.
Täydhcllwihalheitäwiha/
JostiallenZMinun wihawati^tt.

VlostUtki minna Jumala/
CoetcelGydhamcn poh/asa/
Riusa minuaRaskyilläs mtki
Aiamren / menon Muutkin /

JosTienpahanpaallaliene»/
Sinä Tielle minunwiene.

AinylistZin sinuakfiltelcn/
Otts Sypeis all minunsuojelet/
tNinunluonnut/tehnyt/holhon/caittUt/
Cuins olet juttr parhaintainut/

tieto tyghes lurwan saatta/
Oydhandens/nnist pois palana.

V. c. Tyghös ikäwöidzen aina.'
<3>V»n/ SydhämeN/GielunklZttäkan/

häVHZs auttaim aina.
päämiesten paali turwamn turhan/
!tte -HErrat ei autta taine /

Jo; owatawurtomat Ihmiset/
Gynniset /Gairat /Cuolewaiset/
Joiohengapu turhan cauke:

Olmin corkiat Cuningast ote/
MIhmist yhtän nhn salo/



Psalmi ,9
ssuln eiHtlngensylenanja

Tomur tule.
Caickeintäaldtayt/ culke pois/
Heidhan juonen» joumtyhiän myös/
ta»s caickaiwoimrcns hnclann:

2tumes Jumalan id;ens luona/
Hlndauxens huuta «ina/
HZn apun on hänell hadhZs tuotta/
s.ohvhmuxen G^dh>:mel?en paina/
HZnd ei kengän woi kadhona/
Idz luln«lhZnd tmwinsotta/
Handholhop, warjelep wisust.^puuttttmatöin/
tuin«mtaain suutta saatw/
Taiwon/Maon/ Meren/ «.aickcnitttlHsstt/
HErran RD tehnyt on caickia/
HErranwpaus lttza liene/
itikatenpettä sinenne/
Wohwastusiowaisians suttilp.

Waicws wäkiwalda karsinet/
HErra, pZran odhot toiwo/<tz«n puolesta» pnhu,a lonnep/
Amm woi/ Mltaia tahto/
Awunmo tyghs turwawittetts/
GaattaoiKudhenusiowittens/
pahainpahudhen pois polte.

Callill eowall NallZnAiall/Jumal smians coriatt tietZ/,
Ruocri/ Rawidze Ru«U Inomall/
Tarpen tarjon aln pitZ/
F»wgitp«ästa Lorneinpohjost/

plll?



Dawidin,
puldeist/ Cahleist / pahast pZlwast/
U?ihoilisttcarcotm cauwa».

>HNrra SokiatnakemZnstattO/
Sorrudiapolfttudylos<wtta/
Ojenva oikiun <out«/
CuinoNutt tomtttottcle/
HKrran arnioon tuwaclle/
<Hsnd ramstap id;e Jumal.
«HZdhästwaarast hcitfaastZ/OrwoiounetoinH anttele/
HVaZryst/ wWwallaft pa«st«/
s.efkist muista murhcn pitä/

h«tä/Rädcllens peitla/
zHeidha» ylencadzens costa.

HOrra h<y«Nl3un«li»ttomam/

t^li»axtere/,n<>«et,'ulmat/
MUl>ll<m carcotts wZlia»/
>HVrraon Cuningas »anlsickistst/Eaick wallidfe »oimalistst/
SenrscunvHallelulaweistp.

pvhaCaupung /

sinun p?ahw6st/
Stlletthan onott simUl «pun/
Vsittn sinunpäästi my6s wmwasV,

hywasti siunaisi/
Vinull M)>ss rauhan lupaisin

hy«»N hänsmMtayttH.
GsckM



Psalmit.
smulllähet/

«suin onnen tuou?at»nyotZns/
Ei nyt estä saa eli
Otei ne näätä työtäns.

,alääni3hencdhes sulapl/
Xvirtomyöspoics cuiwspi/
<sowus ei siellä myöspvsy.

Näin Jumalatehdhä pyytä/
IsraelinCanssall aina.
Kiole myös il»nan syytä/
jlitei hannytcmckill l««<l/
»Hlnen Ganans »alostpauhapi/
tt?mm fe s«n halapi/
longlumal Sydhämen awap.

iii. Muutamat Cwangeliumit
Wirsixi tehdyt.

V, c.Minu«Sielun ltjttäHErrt.
liLsiVkäwi.H«,htel)en/

Merech'
hcmens lZwsman/

Ksui Il»na /
tyl/dnwruma»:/

cn'Leman/
LaineLaiwalianlaykyi »ajtäytti/
.

Opetus Kpstt perät paljastyiv/
HatinZns herZtid:
«HOrra heraylös
«Hengenhädästä päästämän. Mes!

42



Ewangtliumlt.
Wles <»pumnyt ehtine/

Jome hcldhZss: huctunem:
puhuihcrattyZns HErra:
tNix palkaman olec arat/
Canftn minunusionak uppowa»i
Olie<j «mm teltan woiwan:
<l)ng Vsioo olienganteille?
tNeren tywcnZrtekiheille/
Cohtl'manäkildaasitt!,
hengenhavast heit sutti,
Väfttunsit HZut» mscas mrwari/
»Hadhanahtonald amtaMi/

Cuin tnftatmngewat paallem/
AUxhuuvho l HErra heranakäm.
>Hetkerhannu<i'uwan nätyp/
cuitcng oikiallAjals ehnp.
Vscoll «inapuu HZneldanoc«m/
°Aurhl,dhosthan hcrömeit
Awunid; onmeill lujasi luw«n/<vn tykenäm tusiosturwa».

omans me oma olem/chlameliCuolen,/
»Hänen omall XvcrellansysietUt/
»HänenNimehctts cansCastetNt.

Cuin lastans?titiarmaidze/
»ZavhZst hand ulosouttane:MfinChristusmeit murheis muisto/

«utta.
Mllci apuuajaisi andane/
ljLroaKam eteen» joutune.
Tie TuonelancummingkaMinen/

Idcun



Witsiri tehdyt.
. 'malhost erjaminen.

Cauckuoleman meittyghenss
zvic waiwoist / ldcuistulwss/
NfinAutuan Ilohon Haiftn/

lil-suxen.
Mattl). n.

4>

/lOVdzu Christus: kalck tyghön tulcat/
waiwatnt minua cuulcm/

loccaSynnil raskautetut olee/
TeidhZnpaaldZnkuorman huolennan.
6enlasten Oelkani id; oman/
NainCuolemastKlZmZan tuletta

Minun ikcnpaMen ottacat/
Ett Gydhamest siwia olen/ sppic<tt/
Cuorxm te candacatkenM:
Minun kuorman kewiZ/ «ken sowelias/
Gcn sichten/ cuin teidhZn on työläs/
S«t Gielullcn lewon läyyhatt.

keidhanrasian kuorman c«nnoin/
kosi HengenRistin paäil ylenannoin/
Aarsin Jumalanmlman widan.
kata taal aina muista mahdhat/
kurwateat tah °u cuinparhain«idlM/Sitt saaem iios Vla fian.

Minun ikl ei' ihanatwetakat/
Sanan kZrkelN/ pitnkat/
kehwt cmn tcillen tein taalla/
Ressenan toinen toistan Raeafiacat/
AelkÄpaha paha! costaco /

W«anwoittaeat p. ha hvwall.
Ristin Cuorma cst«»ca«d<,c«t/

3oss



Ewattgeltumlt,
losil tc! minuafeuratcar/
Se liene/
loli hilqtanhZiytKidan himot
Cuin synninhecuman kiminop/
All Jumala»wihanwiene.

jLtrwoi re minunCuormanand<?/
Id;e tahvon «eillcn awun anda/
Aeic HengellZuhallita lienen.
Id; olen tusias Neidh«ntykone».
Teit eij Hadhestäniryowa/

TeittäZld wsimcn wienen/
Duuracastamhecnmot hartast/ND7 meiUestämRisti rascar/l <lma wahan erä»

! Jos JumaloikiullNwis cansilm/
A?«llcn tekis / olen» ansain/

j Jolduckunstolisimperät.
iNeidh.lntääl! täyty

L,uodhm«ict't.lt« tsdhistawat/
l 2Nmt Nllailmawaiwohinsiwttu/

! Haluna ellen.
Cuolemaseyßikaft amarickaus

! Oi suuruus/Nourus/eick U?l>sau«
DTsimcaickCuolemsnrmap/

! Cmnparhallansraitin,/ riemnisna ollstt/
lcki tuliau / pois Guollan/
Cuin rauke rautk turhan.

CuttnCnolema» cauhiutpelk«/
, «suolemanNjelisaicoiWn^Z/

lapAnpamnsftMZ. CM



3iH

WirOilehdrL
ssuinkieli eisiUZ»puliu woiue/lKikAiu aimcUa taine /

>2licmvzenstär?<ix wet<s.
RcnZ cow ajallans / AutuasKelle

,Coh« terwc»lZ siihenriene/
lozenZtnrwaLhristuscn tyghö/

> Jumalan pelglios id;cnsLäytta /
tNaiiu.»,» pLhm «MA

t?mn odliota HHrrantuloo.
Sufiancaicr'l:,en "i lo nUe/

(Jotli?i ole /ei nZl)y- ollen >
,tNeilt
,Offn »naxemn/

JohdMtsl, o»Iu>„<ll slnnmeinl.
Match. 17.

V.c. Jumala snuresthywydhesi.

U)osi>s f>? M«s llmest/iChristurei; Gunnian Tal)de««.
Hepuhuit hänen
longkärsiwHoli cohdhastaus/Mcidliän Autuudhentähden.

kircl-VlUdheDlaLaiwpnilsst ftl mmsta/
tarckaudhess3oit ennen ci nzhnyt cocstn/

rnukeis hsuransftnoui/kolmet tehdhnfensgnoi
tyosexcU/KjMst, HHrrW.



Cwangeliumit.
Isanääni pilweji cu«»ln!/

<luin heitäyn,bärins warjoi/
Chrifturest tohdistainnain'puhui/
lacaickeineteemewaaroii

on minunracas poicsn/
Cuin minät/stma Jumaliocaaican/
NNnust qancaickisest synd^n.

Johon cocsnansmielistyn/
I«ng tähden «nhywä nunull suosio/
Nlyös muihincaickinlhmisifn/
Cuin hänehentahtowatsuostuu.
Hänv cnulcat / mitä hanteil sano/
Caicktehkät / mitä han teild ano/
Caick carttacat/mitä hän kicld».

CohtOpewslapset wawahdit /
Jotcennenriemastuit sangen/
Sittcuin Isiin Uni ca/ahti/
pclghoji olittNaahan langcn.
Jumalan äandä kirckaudhcsans/
Oi Lihakarsi turmcllurcsans/
Wnnen cuinRirca>letan.

»Heit Chrijtue oseudaja lohdhlttt<l:
Etttä,tätepelsätän«hdha/

n teittotutta/
Ott uscoo minun pä«llentaidhat.
U7I«Z Inmalan ainoapoika olen/
Cuitengteidhen tähten Cuolen/
Cuin ennustitVhrit/prophctat.

T°ma «lhristuren klstdawä Rirckaus/
«tusaCasivo euin Auringo painii/
N?AMet l,uin »Meug lpilcaus/

LuiZ



Wirsixi tehdyt. 45
Cuin opetuslapset sen maistu/
Cans cdhcsmennyit Taiwan Kircksttxes/
t7md Cunnias suures ihaftuseg
On mlewanElaman menost.

TaanElamZn hecuma/110 zalojn/
Cunnia/ Hywys /Rickaus Rauha /

werrax cans TaiwanElon/,
On waiwaisus / Hapiä/ mens turha,
Ei taidhataall taitom käsittä/
lancaicrisenKläinan hywyttä/
JonaChristures Jumalmeill walmist^

Gielnäen, JumalanCaswost Caswon/
Ongelitten,a pahain Geuras/
Ilos qancaictists / cuinsiel sn/
Cunnias/sanomattomas Rauhas.
Tuhanen mhattkerta xlidje kay/
Caict enZcuin eukin a/atell woi/
paid; nift/ cuinci illwitctt liene»

Mix Cuolemat asalist cowinpelkanv
long lapidz OlonAuman tulcm.
jLtt cjainen 110onsen iZlken /

Isng si»htcneiwaiwat mitan olle.
Mixeng nhtwaha karsia mahda 5
LHoiteng hänen Cunnians tähden tshyo;
Cuin ansain on 2lu»tuudhenmcillen.

Mix tarowaist M«i!ma racastan»/,
Sen HecumanperZnp^rim.
AinAialistpyydhan wahwasta/
NäinCadhotuxen päin pyrim.
Idzen Helwetinphnan pudhoMM/
3«TmvantFwamt «nhömm/



Ewangelinnttt
JotcaHatt coicl/iseld olle.

Sinn ihanan iloisen jl-lamahan/
Jos täälda tulla «hdhom:

parmeampaha Elmnätäm/
laChrijiusta cuullamahdam/

ustostns ainaolcam/
Ristim Näinsinnelullan/
Cung Iloonmeit »icL^n.

Match. 18.
Cuuingas tahsoiH.ucu

sang c«ickcinpallvelllotttens:
p.nwMiang edhes käydha kafie/

' TlKj tekemän ereens cohtoitcns/
Nnntuli edhcs tLnsimäinen/
Joca säicowuttcuulla/
jl»ttwelca olikymmenen/
JuhattaH.eiwrskZ Culoa.

KiollurhänellCulda taiÄ Ratz<N
welca.

Jostmeno oli hanell,«ur paha/
Cuin cukin stn-kyllä a»atelcan.
Sillkassi HMrrahönen myytä/
U?.?!>non/ L,apstr/ eaick Calun»
Jollainmuow maxoo pyytä/
Hieapannaisnoyrydhen halun..

Gepalweha langeis maahantWtth
Cnningast rucoillen:

<V hyrvaHjlirra cuules wahä/
Jaarmadha nnnun päälle»/
Ä>le kcirsiwäincl, cummingin/
Winunnytkoyhänn wclkan/



Wirsixi tehdyt.' 46
Maxa wffMAscng penningin/
TahdonlninZnuclWiäzten.

Cadzosnyt sitä suurta laupim/
longatäft se.HErranäytti:
Ott kärsi eaikcn wclan paidjiut/
Nain sittpalweljatan wastan
Armahti idzenshänen pZÄlens /

Wclan eaickenander lannsi/päästi paaliser wailallen»/
Nyn cuinhan ennen anoi.

Muttsesama paha palwel/a /

WähZnkyll Clmingan armoo muisti/
H.vysi hau yhden Cansi?p<,lu?cl>an/
JomCurVust wetl,i,kiristi.
Oeoli wclcaftta penningit:
Max nopiast caickkate» /

Taick Tlorninsim»»paisi-an cymmingiil/
Cuulc/ en Aopo/acanMa.

Cansapalwel/alangeis nmahal»/
Rarfi minua hetki aieaa/

caickenRahan // .

Kttes cnsingsn minua laim.
Waan Wehans efi saastan/t/Heini hölicnpimian paickan/
lliik ficld ennen ulwos päästänyt/
tuin,oea ropoin säican»

Cosea Cuni«kza« sm tnmsn cuulla/
sangen/

Genpalwcl,an mlla!
Sinä haimoin/wihan päcklles lange/
Armostwclan smnll ander annpitt/

Ki, LssW



- Coscssnoyrym eteen/
U?ellicl!ns nHn tehdä mahdhoit/
jbtkss aiaeellut tätä?

welcans »ällens tyghc luki/
Gill pahall palweliallen tuimal/
Is cowin hänen st»ori,a suki/

andainß6wcllllen julmal.
Jos emmc «inder/
Cuin meillAahimaisen tekc/
Jotca tulla taibhaisit candex/
Nisn Jumalmeil tehdhäkäke.

Jumal meil «äxtäd H,aupiudhen/
Synnltmyog caikillen andex annat
NHn tahdhot/ kestcnam rackaudhen/
Ott toinentoistamwastancannam»
O Jumal si/hen meitä auta/

TaallZ näin täyttä Elom/
Ott wfimcin poieas cauttch/
Dulisim Taiwan Ilon.

Match. 2s.

wertax/
Joeawqnamakcens lähett/
Ia palckais TyswZkekerran
Vlos menihau warhai«/
Caik min si,n loys / cudMiperans /

Rasti mennä
Sltccuin pZiwa penninglst määräis.

Coln,a>mellhetkelll»!goslex/
K, sysi mnitfomilas seisimasta.
Rast wijnameken mennä pZiwex täx

Lup«lS



l Aupaishcilcohtuliscstmara.
l cuudhellHetkell /a yhdhexell/

Tekihanratkstmalmuoto/
Meni myösvhdelltoistakymnienell/
Soimais heili caicken paiwan iouto.

Hccoht wastaisitnZinhandZ:
Vi meitkengenpalcm «hwn:

! Rästi heidanglwiinamakeensmennä/
> Lupaisheille anda cohtlmn.

NquEhron perhen IfandZkaste
perhenhaldians mara heilipalcsn:
Täys päiwa penningculleng laste/
iknsimaisinast/wymeisist alcain.

Odhes tulit cuin hetken olit
paidKllmlonsstit
GmensimZiset luulit stawaus myös
lKnamZn: Said hekin paiwapalcan.
Ialöpisit perhen Ifändatwastan:NmlZt wfimeiset Tyosolit ydhen
Teid heit wcrrarcm /meic lastain/
lotccannoimcaiken paiwan helten.

En «ewaarM/ stnoiyhdelheist:
jlidksmäärän päiwapenningistcansan:
<l)c cuin sinuntule / menemstcas tast/
Cuin siuungin / tahdon wHmäisenganda/
jl-ng sta tehd» Calustan / mitan tahdon?
Cad;okscarstst/ ett olenhywa?
NynwftmZisttensimHstr tullon/
ilinsimZistt wiimaistr jaäwät.

Christus sanoi:tttond eudjMUt OWM/
3Nutt ulwos walitutharwat/

EH Sen



Gcn ivje pahudhcllons waidawae/
pyhäinInmalanhywan nenwon arino/
Cuin ei n;axa Msen Mailman tawan/
JocaperZuTffsn ja ansion ca3;o/
N?uttanv« ar»nons aiwan /
XValdacunnasanscumg hantahto.

Matth. HH.
wäkewäToys/

suuria-HZitZ
Ainoall po<all/suurel woilnall/
JollCunnians whtoi näyttä.
Ia cudzun annoi / Nuori, ia U?aichoi/
ji?ip sinne tahdottu köytä.

-HankZftiinenn/seLä sinne,'atann/
wicraiea cudzuinan »Halhm.
Iwan cudzmud teid/nyn, uin tyhmät.
ME tullet pitoihinnäihin/
Dtjtcsten/Heitans saajien/

niin pahoin pZiwin.
yhdett ystZwistZtts/,

g.upais hänen hywästpitZ.
>HZnu?l!staisinlw/en mahdu minä sin»V
jkngtaidha tehoa sitä/
Lpaimon otin/ st minnllsuolin/
Olnb minä tottel muuca mitän.

>HZn sanoiMlens toisell ystawällens/
Oi minulla mitan pl»tu/

iloidjeman/minnn -Huonejan/
Ala sinä minun juutu
Cuule Rucouren / tule tyghentänn/
p<wh«x sinuld cM m»«tt».

!2>,



Wirsixi tehdyt. 48Se «as wKstais: entuliastis/
U?u« Cartanot rakennan yios/
Cnft stisin asi, hasi»/
Omd maita myös toiscs
Si!l sinullsanon/ sinneminä tahdon/
Tä nZpälwanmennä p)'ynois.

SanoiBllZns co!)t palweliollens:
XVieras colmas tänn weda/
Nirut sinns/ »o tulc' pimeys/
U?öki häneng lasteicwät/
Onenä odhot engHerckn cocot/
Vrcn kijnni paistan perät.

Cohtkielsi hän sanoi myösesteni
Minullonwislfpari Härky/
Nql a>ell mahdan/,os nmmoin taidhan/
Sil«icaou minnUe tärcki/
Rickax aiwon/Cai» coconeahdhon/
Ia nijohenperänpyrtH'.

Minä id)el!en usein auttelen:
Cuing Mailmamahdais kayoä»
OEein wsärin/ col, onkäärin/
Mitä minä saan nähdhä.
Minä»uoxelen / mond
Isslnuutoin sen taidhan tehdä.

.Hän haki oli wai/ ,'a coeon sti/
Vik costan ylen ondannt työtä.
Vo wijmäinläheft/HZrjät pääst ikest/latchwi nffn Conapyytä/
U?aimö hänen hylki/ ,a Owen sulki/
Ld>i miestZus wastanjyytä.

Gi,täi/iclyst/sitle mielyst/
ie iilj cunn-



Ewangtlinmttisumngan wierar palat
Mun,o«m myshax /ja tuli tysläx
Suljettu Vst» «wat.
Nsin idzenspetti / jaHercut jätti/
Jotcensist olitwapat.

luox pois lchast meidhän Cufast/
Etisinä mahdu tähän pihan.
«Huonenontäys/Xvierani ilois/
Mene sijs pojeg.pian/
Ottes nunua cuull / ja ennen tull/
jlttz se smulltarita Han.

Cukinsylke /,a minua hylke /

K.apstn/ perhen sa,!W«imon.
Cnsämadhanlcwoulädha/

yön sia anon:
Cowa hetki minun MailmM weti/
Airomx minä sen sanon.

Maiima cowa /pahan si»owa/
Ginunpäalles minä luotinpal>on/
Rirsoitet onminun Olon/ >
pahmonk^lätarion.
Gu!,ettin Tmwas/sill elenwaiwss/
Meno on »ninull suur waljo.

Nyttmina Cnolen / menen wierox Tuonen/
lLn minä handa waltäaMdha.
Mailina minuttpetti/piru paulfttts wetl/
Sitä minä walitta mahdan.
Helwetin Tu!i/palawäuum/
Sen edhZst anneta» soadha.

)Virsi,t<m,ä/neuwopn»elt°/
VtrmhyliZOwaygeliumin haita/



Wirsiri tehdyt 49
VnZpitain pltoi/

,<? Mcnoi naita?
Jossen teemme / nfin hucumme/sysxam meitam.

Match. 25.
Christuxell kihlattu/
Neidzen werratcn/

wafissn haitanshangizit/
I<, Lampuiangwahwast walmistit/
Meit synneisit/ah lumÄ HMadh-

UXfs wisstst mystäns Glittn otid/
3ong tyhmät ottaunhond.
XvispyislMn »ncliax caick tulitt.
longwa! woakassewän cuulit. Nleit/

ZMäntliton puolt humo nousi.Hand wastan kaykatti Cmcknousit/
Lampu/ans »almist«ma» wiriast/
loec ryhmild eohtsammnitcnriäst.tNeit?

wrjmeinwqstild <Vlj««noit.
Sen kielsit hehcild /,« ftnoid:
Cumg sitä teille tehtataivhan»/
jottei H.ampumstmmu/cuin tied^»g.tNeit<i

HNutttyglie mypäin mennä mahdsst/
JoildGl,u ostateil taihvatt.
Heidhan ostos olles MIM wli/
«Hilhin menit/cuinwalmit olit. iNeit;

Nqn kqni sillsettin/
Weldulwos tyhmät telsettin/
JotcVsta ftlwatm aw«r anoid:
GHVrra sainoid. Meit.

pois mengZt en teir« mnne/
M 3 s5«



kwattgcliumtt.
Rasti mennä/

Gin haisenIdcnn pinnan paickin/
haickmn. N?eic.

NainChristien tulemus tietZniatöitt/
»Hetki Cnolemsn m>'os huolnaeoin/
long Mkenonarnion «ieaulgos »uosiiut/,
parane enpaicka pois pZäfnyt. Meit.

Sffs' meit Hikrra wolwoman/
Annon aftill ojenduman/
HäncnansioneOhun ot«<«<1«/
>H«,:d Olos odhotmman. Mcil.

ow<lt sccnlaisev/
CanZ hywalnvlcocullmlcd/
Jotc Christurcn Olinn hvliäwäd/
UFMnanhcknnnast huckuwad. Meit-

Gi taida tchda AlttUa>- anslom om«d/
paid; Cl)risi»xcn ssnfton suomat/
Cl»ng luottain lujast turwiitcmn/
AinOlom caunist kä>'tt«k<lin/
Meill S7Ntteisiljongln>nal suocott.

Nlailman mxss snru jlliMcam/
2l»wudhest nmrhe »nuijmcam/
»HUrrantuloo wiricst warnokam/

ilsn Tmwo» tawoita»n. Mejil.

ss-E Chnstitnd ylös heratkatt/Ia wisust ain
Näinä surulisin Päiwin Aeikät

maatco sywin. Sill tulos on idz HERra cohta/
tyhetä ajataicot/ Cai«t'synneistc Duomit tahto/
Keug edhes sijn seiso woi.

Eiketan auta Suuruus/ Ejßickaus eik Nuo«
» rus



Wirsixi tehdyt. ?c>
rus/CoscCuolematyghemtule/ Eiapunäistyh«
lön ole Sinun Jumaltyll cadhotta taita/Jos syn,
nisElä aicoid: Sijs idzes ain hywin
hywäxesjoswacoid.

CuinChristustuleCunniajanS/ Ia caickel« ,
Engelins cans: Nijn anda hän äänen cuulla Caick
edhes tähty tulla/ Eläwät ynnä cans Cuoluitten/
Duomiolla lughun tecon. Teke hän lammasten ja
Wohten/Pahain ett hywäin eron.

Vscolisill on hän sanowa/ lottoitiall puolell
owat/Te siunatuttänne tulcatWaltzacund walmis
ftacat. Isoisin/Janoisin elin Vuto/Sairas/Fan<
gin/ Alast/ Te minus aina pydhit holhot / Vsconuanäytitt lujasta

Ne hurscat hammastynat/ Tähän cunnian ja
wastawat: Cosc naim sinun nältttarwidzewan?
Meitsinua palwelewan: Waan HErraheittähän
wasta: Caick min c letta tehnet Näitminun pieniin»
bitön Naftan / sen olet minun suonet.

Mutt nijl toisil on han sanowa/lotcwasemall,
ftisowati Helwettin teidhänpitä tuleman/Pirun
cans oleman/Ett teminua wastan ottanet/Ett lau>
piut näyttänet. lulmndhenolet osottanct Tarpei»san minun hyliännet.

O HERra/ sanowat he: Cosctarlvidzwa»
naimme/ loscus waiwag sinun japuuttunen / Eng
ole sinuaholhonet? Waan hin jallens w.'st«heil>
len/Saattap heit häpiällen: Mitä ett tehnet mi»
nunpienimillen/ Ett tehnet tätä minullen.

HeHelwetin Tulen heitetä»/Piruin huoma»
teljetä»/Cusa pijnapilcka puuttumat/ Idcu tttu

E vj catke,.



Gvangeliumit
<atk<maf. HurscatijancaickisenElämän/ Christu<
ren cansakäywät Iloon lackamat iloidzeman /Ia
cunnian Cruunun saawat.

Jumal meillarmosannoi/ Ia pyhän Sanans
soi. Jos tätkcm/ sen »älken Eläm Tolt au»

tuax tulem. Jospahoin Elam/ »a sen Me
Jumalan wchoitam / Ntjn tietä wajellamwaljää/
Meitämidzecadhotam.

Sitt o eteen me olis ollet/Mutt cehdusa cohla
Cuollet, Ellem paramm tääll idzem waroi /Kalkein
Jumalan sanoi.0 HErra sijhen meill armos laina/
PyhHn Henges cautta/ Ett olisimtääll walpan
«ma / Meit tygös wijmein auta.

Marc. 6.
elkinen/

elms Emauän ryvwäis/
JohannesCastaja iulkinen/
SenSucnruyaut soimais/
Fangiun Herodes heitti hsnen/ '

Towtt eitotcilu eräö/
Herodias haq)» Nainen/
GeisoihZncnHengens perun.

Oi ,ulk juliennetHZnd surmat/
Jost canssä palio piti/
Od;eit aicaa/tilan turwa/
Gowcliast surmanwietti.
pyhä Miest mestata walmir /

.

»Herodes syndyma paiwällans/
U)«eras pidfton wakewan walmist/
porton neuwon piteest paanäns.

6«an Gangarit Amoidzemsn/
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lHerct«i,llss«shc«« täytti/
Saat wierat Lvynast!loid)en«n/
Cansfuopunur id;ens näytti.
Tytär tHäv«nyaiä tsitswaft
Hcrodcrcn nneli stlosiost/Hyppäis HZ,ypahast
IltlZn äicinsä ncuwost.
, Tai tapa kelpaisij
wieraill »a Heroderellen.
'Hän pqcall lujast lupaisi
N)alall wannotull jällen/
N?itk ikäns tahvois anoa/
waict'puolen U?aldacu»dss.
Nainpaljon palckaa faloa
Saner cis cuulun »nonda.

T>'t»r tygho HitiiijH luori/
Rysyin/mita Cuningald anois.
Se siel stnac Suuhun syori/
Werta Miehen >alon :

Johannes sulki meit soima/
jlitthZnpoispäiwild wiedhäis/
SIN pmra Fatis sinull tuodhaAno- ett coht setehdhZis.

CuinCuningag cuu>i/mitä anoi/
Teettelisuruisir sn Erän:
Waan wierasteiw tähden tahdhoi
Seiso lupauxens perän.
Cuin miclesuns aicoienncng/
RMHowcli» eik sieeaill/
Porton iniälen noutex stmmeng/
Loht Casta»anCa»l<wleieat.



'CwangelimM.
Xvieraist esiyxikän estänet
Wuodhattamast wiatoindwerta/
Oik heitans stnnist läästäncl/
Micllyid tähän kastxkertan/
Cuin «ai tapatahto wie!
Herroil mielin kielin oll»;
turhan danyin tZhden täyty
Murhald Miehen hurscan enolla

BswelyyhnnMiehen pZZn cannoi/pycan pahanporton kateen»
Gewieckail «itillens annoi/
<suin paan »verisen weti eteens."
»Herodias hercupalan sti/
pattweristswiela tuckais/
Ihastui wallansäanens nain/
paal Rielen/cninhsnd luckais.

-Herodhes hawytoin Cuningas/
pamniestens japorttons cansa/
Elid hccumas/corkias Cunnias/
Irstast id; ehdhollanft.
loild Johannessi»urin Gaarnalnirs

. polietcin puhuia todhcn/
porton tyhjän danyin tähden/
pitoon paäHowelild tuodhan.

Gpitokirottu kiucuinen/

Cust weri wiaroin Xvuota/
<san« cauhiat muuo työd tchtancn/
Cuin paljon pahutts tuotta.
GuurccehstlliGynneins soinwt/
Oik idzens ojenaanna.
Gaarnaitwamowat wakewali wolmall/
JoilliMMlpatpahoin palcan. Hers/
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Herodes Huoran» cans mli

Hywildpaiwild pois perät/
CulcuinElit / eunniat Cuolit/
Caodhuit cädhötnren M.

GynCastasa caickein pyhäin cang/
Vläman Crunua canda.
JostrHtos lEsuxen ainostans /

C«inIdeust Ilon anda.
illt. F.

Siemenens meni kylwaman/
muutamatlangeis Tienohen/SetallatinK.innuilda syonn:

Muutamat Riwiraunion lystin/
Jotc idzens cohtylosioudhmit/
MZrkydhen puuttest poudhittiu.

MuutOrfamappuroin tulit stst/
Jotcynn ylostaidhen tuc«hutitnist.
Neljäs osa langeis hywan Maahan/
Toi hevhelmän ftltakertahan.
Joll Corwat cuulla on/ steuulean.
Taitentareasttaitohontulcan.

Jumalan Sana st Sicmenon/
long JumalaGaarnall t>lwawn« on,
tte euuliatTicn werr«t owat/
JotcalaistostSanan euulewat/
perkelstnmuistosi ottapois/
Ettei ustoin Autuar tlUla fäis»Callioncnlldaistt o»at ne/
<suin Sanan wastan iloll ottane.
»Hchetker fa aiar ustowat/Eosi-apUllcnKiM nxlwa cowa/



Cwangeliumlt
Jakiusturetmlewat/
<sohta uscosta pois langcwar.

Griantappuran Maan tawaiset
Owm loimAslOt aiaiset
Estäwar ,a Ricraun suru suur/
latan,an Elämänheeumamnr/
Joteei Sanan casiva anna/
Eikse cana.

»Hywan M<jatt mwaisit täs owat/
Cuin Sanan wisusti cuulewat/
Sen SvdliZmes ketkcwat/
SenDkenElZmanskäxttawät

owa» tarsiwmset/
Ganan mnnustoxes pysywaiset.

tNeidän cowat Svd!)«men aJunM/
GaNi«s j« Hengcswoimall/

tNailmalisttested po/esrewi/
Etci ne meidlian Sydhamen lewi
Ann Ganas iHedelmZn'caus cuulla/
Ia ustoin sitr Amuar tulla.

lO.
9 on»Ka stngen st,nr/

Jumalerj karsi» woine/
Cust Sxdh<°ml-s st Asu,uur/
Jumalan-Hengiefi olla ftn taine.
pyhä Riria kyilZ nuriax
Sitä wiar nuhn le loar.

silanem.
Lain oppinut Jefureld kyfti:

ZNmm teen' ets Elon saan Hancaicklsen:
Hanoi lesus: Jos tasa pfstd/



Wirsixi tehdyt.
Rscast JumalatSydhämcst caikest/
t?snH.ähimäistäs/Cuinid> sinu«s.
Hurscax tehdä hänid,ens tahdhoi/
Oanoi: kcngH.ähimäisen liene?

lEsuswastais: Vir Ihminen
lenchoo»waclsi Jerusalennst.
Joca sittcowalyckyinen/
»Vahingonoli langcman
RyswZrtenRäsi,n tttii hänsi, n/
Cllin caickpoisotid/ händhaawoitid/
IZrtd hänenpuol Cuolluexi.

ttljnxr pappi sama Tiet käwi/NZN hänen /a ohid; >nene.
G!ll n»»tcal myös H.ewi,tnäwyi/
Menepois / eik siecaelesi/n enä.
Wa,elsSamarijt / Tiet sama stft/
3anäki sen Royhän Miehen/
Armaht pääil sidhoi hänen HaawanF.

Gi<äll wuodlMt wqnaja Oi,n/
Ia panihänen Juhtans pääll/
U)ei Masan/ coriais händ palion/
tthn cauwancuin han!u>yw>llsiellä,
A. 'haahan annoi lZchtes / >a sanoi
IlanZll sillä/Coria händwielä/Mitäs culmat/p,zl<ltes ma^ran.

Ganoi IHsusHain oppenull:
Tällcninßxowärtcn käsiintuli/
Reng hänen H.ähimaisens on 01/ttäistcollnest/cuins täjä nytcemlit?
Juurcohdhastans oppen wastais:Sen sanon to«a/ »ocastn cohtgn
Kaupilidhen työn täsä teki. Oitt
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D»li

Cwangelinmit
hanelnain sanoi:

lNeue / ,atee stmal »nuoto.
JollpuheU hän Nettäwaxannoi/
Oltcth wnyn tehnyt 01l millnu muotS»
,U?aick oli täyuans om<? ylpäyttäns/
Caickei» enulllskersioist sunrcst/
lost wchnein häpianisn rupeis.

Ge Ihminen on tyhinZ tosin/
CuiniozenspaM ensingan
A?e entaidha olia toisin/
Cuin si/nncin wiois raynclcuriad.'
GsihcnGsmarsitm turwudeamkyn
Sangen wiffist/ enin on lEsi,sLhrijt/
>HZnyxinans päranda haawan.

3o?Vmal onwedhctMichcu«Z)3o!loli poica caxi.
Cotonsnoldu kerrar/
Ge Nuorembisansx lastitNitZ minuntule tasta Taloist/
Ann Isä minun padha/
iNinHt.chdon Nl<iä,uur,alost/
tNuili maille mennä mahdan/
»Haiseman coto rupe.

»HZn ian siittämilillen meil/
3N«ttei sift polion hystyn.
Siclmli l)än pi>n»monda waill/
C«ln HZneld ylös syötin.
IrstastaHlämäntotMi/
Nchn «nwan cuin tZydhyiRaha.'
Alutt sincnin Ksyhss pHU ft>mm/



Sill

WSMMMh°nrl Nleno paha/
K.cipa myös puumman rupeis.

Am«»i si« hänens paimencx
Illidze Gica lauman /

GoiRapaa N>«d;ansi» täyttex
Eip sitäkin canwnn»

muisti site wlimAstld/Ilonsa iNaian paäilcn/
Ottt perhe sti siel! yldmftid/
iki «Wa ollm heillä/
Alcoi nrjn Cona »neim«.

Minäka? ntD (ma h«n)Mn maal/
Ricoxenandex anon.
Ijäu käända Jumal/
E« tule minun tyghsn.
OnpydhZslllcn
Minnncoirudhen lähden/
Ottacanwotwoin minua Griaxens/
folion mina mcUeliänlähdcn/
Vmbenäsulkeanoo.

Cosi Isä hänen cauca näki/Juorcohta händäwastan.
Jaarmsnhänen canstns teki/
Ott / eikä handlastan,
psrhat waattcd edhes cannoi/
Räsl hänen ne pääiiäns puke/
Sormnxen hällel myös annoi/
Bip sirä wirl lukcn/
Ett -Härjän teki teurax.

Iloitcatc hywät WeickaisettN3inun tällä hettell:



Gillmina sain Mlens poicaistn/
loca onoll pahallretkell.
NHn mli pellold toinen N?eli/
Cuin coeou oli ainaollut/
perhelv se cohtakyselli.
Mitänytt tZhan ontullut/
Mist tämä 110 nousie

hyppäys cuullu tafi/
huilut >a Harput myös soiwan.
tNiM nytt Mahta olla W/
Jostllokäypi nain cowan?
Sitä Ilänjouxis nyt tekele/
Jost hänen tyhmydhens nähdhan/
wil,aaandakyllkZkeile/
«Haffynpo/ansa tähden/
Cuin ön caiken CalunsmhlM

Isänvalwclin E!inaic«m/
Glenhanestwaarinmyös ottan:
jLi cuitengan yhtän U?ohlacan
tNinunystäwän eteen mottan/
»Vääntämän tähdhen nyt tahdoi
Suuren culutnyen tehdä/
Syätctyn Häesan myös tappoi/

nait woipi nähdä?
Ia tätä waäryt kärsi,:

Nq«l<ä lausuipo,allens:
Cuu!e mitä
Sinä oletCoton cohdhallans/
Sinun haldu« minä caict

Xvciies onpois mllut/
Hawin japerät j^syhtyn/ W
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HZ,i «M c«UWM cadhon ollut/
MuttMlensnytt! ylös löynin:
OitZminZ iloizen fturest.

Sinust eij01l coscan syytä/
muoto Iloa pitZ-

Ovh sinäcungantahtonpyytä/
Edh niahdhamyss catuu sitä.
Vdh ole sinäöarslu suurta n?aiu?6/
Cusast on finunhalus?
Omastas cdl) mitancaiwa/
Tallella ombi Calus.
Kdhkos näitä ajatel mahdha.

Nrjn olc nytt Syndinenjiloists/
Oinull on laupias ID.
tmi» tule tyghos pynsisäns /

Armonsa hän sinuWfä/loöslNZsuastahdhotnäyryttä/
andex anot:

Nqnhän »ihanskyll löyhittä/
yyndis myös andex sanop?
R«7 sinä sht pelkämät edhes.

Olcon nytt JumalanTaiwast/
Rr>'ts« sanottu aina.
Hänpäästä mett wiffist waiwast/
8e sana sinä Gydhämcs paina.
«V HErraaut mcitä hädhäst/Armosanaa päällem paista.
Rirwotmeit pcrkelen Rädhest/,
Buo meidhän Ilos maisto/Amcn mc srn päal ssnow»



EwangeliumiK
inc. 16.

A>ln IHsiwpuhuiwermuxil
p Nofhäin^uxi:

Ricas perhen If«n»oli/
Jollosaisoli Cor«non Haldia/ '

Xv«ari« waldia/'
Ge siis nq« caudestnmli/
On HErransoma oliruhlan. Cning cuullau/
Sinust nZin? Ganoise -Hilirra:
Tee lucu sinun hallimrestas / Cohvastas/ballltHedh sta/

Co/c Huo«enH>,ldiKMftn cuull/
Murhcs tuli/

Itnellens aattelin lausui:
>HErra mnid wiranon.; pois / Caiwaett wois.

Dicdhan kyllä mitan cZst teen: Csriaten/

ocrmVad s«t minun
CaickHErmns welZholistd cudwt/

I>hdhel puhm:
welca on sinun:

Se sanoi: säm Tynncr, / Olins!unri/
NM hänen Airsansona/
Sen siankirioitwys kymnlend/SlZnonkyllen
Girt loisej lian sanoi coht,-:
tlNcasutt chelka mun herran omTiettahdon»
Ganoi: sarapu,wa Nisin

stn«i:Rinas mahdhat ottaRirjsitdt
sMderankymmend iunrwiftst.
Ntt «Wst «renZZ cgyzcl. (nfix/

3iew
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lEsus sanoi? MmlmanH.apsct/WrWmadlic,
Menolstns/cmn WalklN» tapsit ( wät.
Joji meit nainmona/ TälGa-
Tchkatystswitt3!in>;icnn/ (nal
zpääraitTnwOrast/coftMi tarwitais:

Teit yancaHsin Masoin.
TMpuheinen oppcemnain:Ott caiMn

Vnviyt,a ahencm»aitäm/
Tarpes autan» w.uwast si,t warast
Cui nleidhan tykenHn ( rast/
Nain Mailn,an c-dh-.'s tnnnllstam/ Vscastam/
KnalltMwhllnHspstroicm:
Sill laupiun näyttä sill/ettlcsizxc»/Vsco,lAumani tnicm.

is.
nycr Ricrast MichcstF

waatet danens caunist/A!i m>os ylsnHcrcullsösi/
NnncttsitZ moni «uhlst.

parca /
LeipäHZueld LerDman mli/
Haarvoist paistista arca/

monda pahacmlli.
Hän tNurui

lorcpmoistt poydhanals.
Tahdoi myös inicli länstyty!/yen calmiscn ig päla».
Coiratstmosonc hsluns/Vuolit puhmx lzgnen Hastwms/

NM



Cwangeliumlt.
Rikos ksyhald säästi Caluns/
Ilmott nhn pahat«wans.

Cuoli wymein se köyhZ Mies/
lawiennitzngelild Daip'as/
Abrahamin Heimas lewonlsys/
Oilloin lopui hänenwaiwans.
SenMkenmyös Ricas «tuoli/
Ruumis panVin cor/ast Lautan/
Oiclu pynan >a waiwan tuli/
OipRaha mitäkän annan.

Öllefans pisnas / ,a kiwug
Silmänsä nostiylös/
Sainahda Äbrahannn siwus

ilos/
«finhuutihanryll surkiast:
<V Abraham racaslsq/
Arinadh paalien >uur huikiast/
AelZMßipuuM

tyghonilaheta/
Hmdä minZ suurest caipau/
Mass hänenpHnani wahetZ/
Iake witä minun waiwan:

han sormenskastacon/
silläRielen/

cuinpalawa on/
Ei käy i»lkenyhdhengan mielen:

Muistpoican misallos
«Olit sinä Mailmas wiela/
XVHna i'„ Me«asoltpidhois.'
MakiatHercutt soit sZ siellä.
HMMS parcg sitZ '<VBstM H«r«



Wirsixi tehdyt.
Aarsinalra,'aßipuu.
Oilliioasaahsn nytt maista/
Mun sinullon Itku,aRim:

Suur suopa ombiwahwistett
Meidhän,<» teidhan waihcll/
Dc onMl walill nijn ahdhistett/Etteiyrikäntulc aihclli
Grss rueoilcn minä (stno hän/)
Minul on wfisiwelieKlos/
paneHazurusheitäkästeman
parandamanpoha menos.

<!> poican sanon sen puolest/
Ei caidhastcohws olla.
Cm»lcanprophetail »aiNosest/'Nt»ntohnwat2lutuax tulla.
Oracas Isa Abraham/
Oi he nqhin tydhy-wielä/
L,<°hel Cuollnit heil Sa«rnam«n/
Nijn palawatokiallenTiellcn.

U?astais Abrom samsl hetkeU:
Ellei he Mosest woi cuulla/

l prophetainoppfimyos Mre/,
Cninsois heitAmuar tulla?
Eq 'Vsco he «,yos ikancns/
Jos<suolluist ylösnostan/

Esi cuitengan ottaisiwastan.
Cadzoscuingl«mala

Royha »annneltUt ylon/
hand päästä waiwasts/

lasaatt^laiwonllon.
NIH
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Cwangcllumib
Naisia me opplcan,
U?aiwaisi holhoma»am»;/
jdii Jalcain «la sortama,»/
Nq«lumaln»nlarmonslain<»>Hkennyl aimelco/
NttRlkas heuctänpo>>s.
Gill Ricraus suuriL.ahja on/
iki sitälaiteta toimes.
21?utt sitZßanmtt» kyll laitta/'
CostwZZrin stam/Nik waiwaist mdvotta.«ma /

Enin «Zliäs mpaha,» caattu.
loh. 2.

AwioMftyy laitta/
«.c?>Cninon iuur hahytapa.
pahaHenghcitsyhen laitta/
pytkamhanest ollawapa.sen cuitcngin»ahwlsti/

, /^ahiall,a ihmell caunisti/
HHncuin Johannessano:

Caanas GMeanMaacunnas
Häadh olit colm-lnell paiwäil/
Nqn l-udzutin Maria muidhencanss
Gllle pivlioilenßoyhZll.
Lhristns 7«n« Apostolit
Iloifans finnemyös mlit/
HVahwiftaman2lwio stälH'.

Wiznan pumtes Airi sanoi:
poican/ U?im« tD
HVastais lEsuZI slna N>aimo/
NUtt«hdonminä sinunsi»mm/



Vik oleminun «ican tullut/
Ongeahvoyhtän sano sinull/
tt7>ta minätchdhätahdhon,

Oi s»,tä Sanast/
Hämmästyn hänen äitins/
3Vaanpalwelioill stnoilpahwafi
picäkätt hänen
Oijn oii pand wefi Crunfi
Juuttainmwansälken Cunfi/
Ne hänkW wedheU täy«ä.

Cohm st luopui luonostans/
Luin ennen o!i wete»'
Chrijwe stnwiedhacohdastans
Räsl cdhskäywän eteen.
Costa hän oli maistanWHnan /,
C»djui)?liän tyghens pian/.
Ia stnoi tällä lawall:

Cukin e,»sinedhestuopi
pidholstns parhan Wyns»
Ia sittäcnin wäki mopu/

»Huonommatpane
lHywänsinä kätkit tähän ast/
Ia wierM annoithuonommastaOngo stoikein tehty?

GemZhden eyynken mahdO!
AwiofiestyZ laitta.
ye on solmu luisiawahwa/l
Io« et,päästettä «itu.
Helkan sttapeliätkö kengän/
MuttlU on cans sijhenmengän/

IptceHtÄdhgMUtoiycM
Liz As
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Jos,'oclfPNUtos tule päall,/
Ia jotakintarwimn Talois:
Gen Christus omallawäell
Andaia täyttä,alo>i:
Christus mrpet parhain näke /

HänwevhcnwHnax wieltekc/
N)urhen myös IlorkäändZ.

N3erucsilem sinuaChnste/
pysyaina canstm talos.
Nsinmeillhywytt kyllä pistä/
SekäArcus että Galwos,
piruTaloistam carcota/
Cuiu Jouycllans mcit tacotta/
Ntznme sinua ainakytän».

loh.
V.c. Sinun! tyghös HErra Chnste huudan»

A>>H«si»urest Jumal arnmhtanon/wiholistans iMat/
jlittrackan poicans andanmo»/
Ihnuser Ihmistenpilear /

Griax ala surkiansi»rman:
GywZstftnni»cadhoturest/Helwetin,wftast/
tNailmaeulwos ammman/
NHnamuar elämähänVstost.

Aengarwat
VZstaidhons tarckaull«ine?
<Kfi ole yhtäkäu wlssautta/
Cuinkäsittäne tämän taick maine»
Oip andan Juinalpoicans Ma«lman /

OnCOdottamgnMmlmat/Vpa.Knwapahtai
m„n/ Hä«



Wirsixi tehdyt. !sy
HZn nmxoiSynnitN7ailn«n/
Joi Jumalan wihan Maliman.

Meit JumalarmostAunuax «MM/,
paidz oman awun ansiot'
Christuxcn Lunastuxen cautta/
CuinL,ain «la edhcstam annoi.
Christus caikilansaid; Amuudhen/
longVstoll omax omm/ Ilm«n ansiOMM/
Cuin turwa paal Christuxen/
Sillarmost Amuusonoman.

CuineHVsto/ioVuomlttnpn/
jkfitaidhahanAmuax tulla?
Otteipaäll Jumalanpojan vscon/

HZnen ansions ollen.
Cauhia cadhoms sitästura /
jliik idjens taidha amm /Gynnifi w<!pM«/.
JostChristus apu onaino/
psto awust ostlistxstatta.

Sen Christus jd;eopetta/
llött-izaiscn elaman saane/
Cuin vscos elons lspetts /

tunnusta Christust minne.
Gcn Christus tunnustatulduans/
Isänsedes/ IsansL.apser Cansans perilliset
Cudzup eaictcin cuulden/
Ilon «jät HZnd osälisex-

IV. CatechismusWirsixi tehty.
Jumalankymmenen Käskyt»

AVÄmarnc r>m,ncnen HZskyt owsst/>i-Cui» Jumalantahdonmeillmowat/



Catechlsmus.'?Slc HZn Moseren cam annoiV
wurellweill cannoi.

2<yrieeleison.
.

MinZolen sinun lumalas/Alamuit pidhZturwanas/
tNinunpäölenvsiowahwasta/
Allinuamyss Sydhamcstracasta. Ryrieel.

Nime
f>idh« ainasuuren ihmcn/
Nlä turhan l«us»silZ,
2Nmt ylist/rncoile läkistä. Rfrie eleison.

Muift lepopaiwapyhittä.
En Orias mahdais l cwatZ.
Sinun silloinylen anna/
Ia lumalallpalwelus canna. eleis

Isaa ja«iitis cunnoica/
«Keild khtos ain pydha woitta/

Maan pZZlla «»enesty/
Osakas sinulle pitkästy. N^neeleisoll»

Acla sinä Cuoliax- lyo/
M ädhett /Asell/ wihotl/ iaToM.
»Heitpois wiha,a ylpeys/
Vidha eaickeinCansa ystäwM R/rie eleistli
'

Gina »ahwanaina pidha/
Vydhy sinunoman puolists/
<ple puhdas toisiapulieisas. Ryrie eleistn.

Sinun weliescalu »a rahaa /

HIZ waraft/ elitemma sälä/
Aeläh«,»d cosianiuonittcl/
N?«tpyoh hälld gina suositel. eleis.



Wirfixl tehdyt, so
Aelawärä todhistost sano/Hlä myös eoscan »äärin »an«S/

RacastaainatotMta/
zvalhest sinua»pois luowuta. Uyrieeleis^

2lcläsinunLahimäiscs huonetta/
jKIiKinänvätpydhä himoita/
tv«a HZnen omdi omans/
Aclkon sinunwlco huomas. Ryri eleison?

Suo hänencaicki nehywät/
Cuin sinä myös. ivzelles pydhät/

' Seon-HErran käskysaLaki/
Johon hänmeit wahwast waati. Ryrie elcis.

Näitä nytt Räskyiä täyttämän/
.Iaelom nijdhen»Zlkenkäyttämän/
pyhä Hengi lmeitlauttacon/
I" woima siihen lainatcon.

' Rsrie eleison.
Jumal

Nz/Hän tahtonstiettäwär sanoi
Mci! enin maanpääl elämwaiwas.
IaRymmenen andoi.

Sanoi: Atlc pidh?,nuic Jumalit/Aelä apuukaria hcilds/
'tNinZolensinun ainoa

turwa/raeaseminua pelka.
AelZlausmrhan JumalasNime/AelZ sillftdhattel < wäZrin wamw/

Sitä klstn/pidh3»hmen/
Jostuscat tahtonet waltZ.

pyhittäH.epopäi»Hs/
I»,nala!i palwelus edheseanna/

Fii«



CattchismliS
Hänen sonans cuule/RiräoskaywZs/
2NundAsearet täs ylenanna.

Wanhembitas Cnnnias pidhä/

ttfinnautitsaad ikää pitkä/
Menestyt myös hywinsiM

ala tapa/
Hela wiha /sorra/alaspaina/
Naist HZnd wastan olewapa/
Hand racast / holho aina»

Cartahuorne»a ricttait tapoi/
Aclaolehaurcudyen hallus/
Racast pnolisotas Awio/
Ole puhdas puheis/ Tsis / Haluis.

Acla warast/petZ/ wietlel/ ryowa.
Eri toistn omast tyyni/
Vaan wirastas wakuul pydhä/
Cuins siftsaad siiliensitt tydhy.

2iel«waarin todhisi H.ahl»nalst wasWN/
2lciZwalhettel/ panette! / hawais
totuit / oikiut pydhararafta/

ai»puhu hywast/
Aelä pydhZ lahinnnZises huonet/

HZnenmaatans mauverens/
Aclä seisoperänwieclall suoncll/
Galli ne hau enoli omas huomas.

Hänen emZndatZns ala himoi/
Hänen tosin/
Aela suo heitätyghos kimmot
S«c» caick HZnell / cuinidzes joisit.

Nämatk«styt»Zannoiid) Jumal/



Wirfixi 'tehdyt.
Iakaste meidhan nrjt tuynä.
<p Jumal a> nu»a armos suoma!/Annmndhmnqs.inelomkaytta',
/5->E enin tahto Cliristit olla/
'NScn Nlmcncansamyo»C«oll«/
Hänentulekaftyt tletss.
Jotceiji :<»eir costan wietZ.
Ne umalansormillkiriotetti»/
6inainwurelwastau otettin/
Se» hurstan Moseren cautt<».

Muistak<lstyn aina pita/ ,

Opi semaman «lsta/
Sano idzeHErra Jumal/
tuin ei cuwal:
pidhäminua I«mal«,s cdhcst/
Ia usto p.Mlen sydhamest
Wierair Jumaloitmyös waldZ.

Minun vlimen cunnias pidhZ/
Rytä »a ylistä sitZt
Jos sen lausut csstan turhan/
»HeiM paäleswihan julman.
S«Z myös laNnsiinuldpydhZisi/
jLttas lepopaiwän pidhaisil/
Javoilla»pyhitZisit.

wanhcmmilv al«cunui<!tklelä/
Nl,n eauwan ja hywinsiimelZ.
Ael,lmyös lähimaistarapa.
Vle li»orudhest ain« wapo.
Äelä warast/ «lawäärin todhlstt
AelZ H.öliimalsts huoneromist/
jtlilnjtäon HZnen oman».

65 A«M
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Nämat HVrrantMytowat/
Jotc Junmlantahdon mcll tuovat/
Hela nyt wiha eli potki.
Gill ett nizs on eaunisoppi-
Vstoll c olwcnsiminäijt lä>tetan /

Racd'«udhell / ,«lkimHlstt päätetyn/
CossI»««l hcngl-ns luinap.

Näuä pitZ>a paina/
Gtjhen apu meillen laina/
Am myös ett mekästyis eegois/
Jamulst hywls.l menois/
Näß surkiudhesnfin eläisim/
zkTt wlsmein taiwafen wicdhäsim/!
Christuxen po«eas cau«<?»

Vscon tllnnusille.
yhden lumalsnpmll/

on laupias I<>>/
lEumsuurellwoilnal m wacll/
TNelllHahioianoa >« lisä/
»HanontaiwaniaMaan luonut
Laick hywät Mail,»an suonutainapitä/
jbn«« mahya epäillä sttä/
Hän meitä tahtorawita/
I<: myss caicktj tarita/
3Ni.ämemahdam tarwit<l.

vsiomlKsurenChrisiuN pääl/
Vn-nulanpoia» meidhän HErran
Jocaon Woinwlla >a
Iläuezvertsinen n»onin kcrmn/!

s^



Wirsixi tehdyk.
sitt Wkis pyhäsi Hengcst/

myös Miiasi r?eiv;est/
Uijiin paalien Cllolctettin /

HaudhattinnHn astui Helwettitt/
Nous ylös om«lwoimol /
Istu Is«ns oikial/

tahto tulla duomioll.
Mevscom pyhänHengenpiiall

Seumcunnan»
JohonSaarnaa,'« Castel/
Coomn mondamsacunda.
Jost caicksynnid onneean andex/
päästetä» myös laincandest.
Nyn me wyn»ein ylös noustm/
Gaammyss nshdhZ toinentoistm/
Gi«ijancaicrisi nelämän/
p«tä ChristitydpermZn/
Ianyn aina ilos pysymän/ Ame«.

V c. 0 lEsu cuingsoled pijnatl'
E cuin tahto aumas olla/
Hantunnastacan uscons/

lti st mnutointaidha tulla/

Josei Jumal anna »undons»
Isasapoica t»« pyytcha/
AelZmyss unhot hcnge pyhä/
Namad colm onyri Jumal.Minä siis uscon Isän pZäll/
IaHZnesripun kfini.

,« »aell/
>tzanell on caickwalviannimi/
«rai»an,« m.««n on HZn luonut/

3ch
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CiMlletarpet ny 6s suonut/Eihän muvlönanna.,
Mini m>'ss ustonlesnxenpäall/

Luin on Chnstus Isi >, po»ca.
»Hanombl»,l.!dl)än Herran t«all/Tväb'! war?l!ä /a woipa.
Han sttsiklsp/h«st -Hengcst/

Maariasi puhrajt neivzest^Juma! ia
R-rsii stct carteran pl,nau/

Ristin'pllält cuolcrottin/
plndinliaurancaunin sian/
Coftc astui Helwetlin.

muow pls s»»eit <uo!emast/Elt cavliowr.n,nll!.lnaji! /

pi.unytwoimany «.adhott.
Nous!Älcn« lpZiwäll/

Cuolcmast omall waeij.
Aitm si«tmwass,'!, vlball/
Istu?,°„3oik,!.,!k<w!icU:
Gitid tultwan/
Eiawar sa cuoilct duoinidzeinan/
Gen wounH» saj!, "n Is ld.

Mmä myös «c o» ngcn pZall/
longklrm ii>„!tt.:
HZn Isästpo a,r uloskay/

loh3llm:>.:rHZn stnall pacanad
Ia dojdopi/
«tuin on nisddcn pyliainioucr'^.



Wirsixi tehdyt.
Gynnit,'awaärät rcghot/
Rlmmit cuopastytes nosteta»VIa hawattols<t mcnor.
N nyaneaictiscn el«m««n/
plca hucscaohl,»rön»
T«in><: han waldacunda',.

Tmna onn)?c minun usion/Gen runnnimnticdhos rvahwas/Jumal p«uz,ox.ns on/
GiU ft on h °n«s« Kahiansj
En mc pxfvislM/
I-t Jumaan perän kys/lsim/
2l,maminua pyhzl -Heugl.

V c, Isä meidlian ulhällTaiwas.
«>il.ompN

Caickwazvlan/ caictcinluoM/N7a n/n^ssc ictolewaistcn/tfomc°in/ nZkywäisten/
Cl»'»'. uoohmholho hallidze/Mc lr racajia ia rawidje. «

Mc vscom päal HErran/
lEsurrn Jumalanainoan poian/

Syndynrn /

On Jumala,!Jumala conncn
Ilms cansyxi olcndo/
10--Fcautt caici"inodhut Tehdyto«.

Isca mc idhZn Ihmisten tahdin/Ia mcidh m aumudhen mhvcu/Tänna asazwi Tmwasta/Otemiehud.n N«d)e,i Maariasta,, '

Pyhm-H.ngenwäel Olttst
Tuli taxvhex Ihmisia



?«M«la sa Miesyr Christns M
Cuin edhestai»Histqn naulit on/
<sllolipllatuxenwallan al</
tNaroimrldhZn Oyndim sil! Cuolemall/

meirpirun wallazi/
Cadhoturcst/ cuoleman Cuopast.

HZnl,oht Cuoltuxns haudamn/
NHn astui ala» Helwenn/
«Helwenn»allan haioni/
pirun woimanpois cavhotn'/
Ottci »neit wahingomasta/
<3uinolemChristl,ren omat.

Cuolluist nous Coimandenpaiwatt/l
pyhänkirioimren perän.
Gin juurenwoitorz <s»nnia« cans/
>Hän ylös astuitaiwasen/
IstuMn oikiallRädhcll/
Xvallidzecaickomail waell/

lailens tullewa Dnomiyeman/
Suuren Cunnian cans ia woimsn/
Caicri Cuollult ettelZwitä /

Vstottpmat pfinan heitä/ _

tNcit uscowaisltyghous otts
Ilonihanan mcill tuona.

N?e ustomp MHengenpvh'«/
wirghottaian Jumalan/Iftlstpoiast ulwos kaywän.

yhdes Cunnioitet«waf». .

«Hän puhui prophetain cautta.
Meit JumalanL,apsix auttn.

Me pstom Mtulmaeolen?!».



64Vttrsixl tehdyt
Kdften pyhän Semacunnan/
Cuinonvsiowaijien joucko/
Gansll G<»cramenteii coottu/
Syn Chrlstnspää on jap»lu>ell«M/
long iäscnir tunnustam.

Vsiomlunnit and.rarmost/
Jumal anvapoicans ansiost.
longwcrell c l »n ojtewtt/

pyhZn rtimeens
N 'in Wpsir tulen? ?«m«iali/
Geeapahmuscoi' qinoall.

Vsiom »aodhotam wlssist/
Cuslumen ylosnousemist.
U?i>met« p,°i»van tapali:u»att.
lN7eit HZlsenelämän käywazn/
Iloon,«riemun», lackamat/
longlumaUm-ill mo loppumst.

Isa meidhän.
meiddanylhell talwos/N)Me koyhäd euinolem waiwss/

Tulemmas»ldaruco«ien<an/
Ia caiM «rpcit «nele»n><«.

meidhanrucouxem/
<l)tamyoswast<nhuoeaU)rem.

Ann N<m?s pyhitettä/
2sa sänas pulitast opetella.
Aut että me wasrat opemxet/
Waltäistm/ ,>m"os erlietyxet/
Sinun opilaspysyisim/
Sinust »nyös hywin puft^ifim»

lpaida^»nvas/



EnZt)?s tlllcon scumcunons
Ann mynda sichentäällätull/
Ia slttefiamaiklstjtoll.
pyh' Hengi meitsuoselcon/
Ia pirun warieleon.

olcon mzn maaft/
tuinse tapalitutaiwaft.
Autt että me smua cuulisim/
Ia nöyrät olisim
2NitZ meis siftu/

-Her< a pois riisit»
Annmeil

I, caikell earpell lahsoitmeili!/
Teeikäwar meillä on/
lafinamelllenoletsuon.
Calke,t rqdliast,a sodhasta/
<l>H srrameitä pelasta.

Meidl, :nrieorem »O »iam/
Annaiu dxiHerra pian/
tAsineuin memhdhom mieicstän»
'Vnhona meiddanwihamiestem/

' Heidl)annuhtens>2wäärydliens/
Coscas Herra me«noyryt°t,

Aelä meit isbddatklusturen/
Eli myös synnin horpure»/

Johonnieit kiusasa weta/
Cuintahromeit alat pereä»
H 'ndawastan seiso aina/
<l> Isa meilliVoima laina.

Caikeft p. l,ast,a hidasta/
«V Hcrm«n. uatm paaM

GO



Witsixi tehdyt. 6L
GckZ taa! terwenollcsäm/
jLtt«udhis>'a myös cuollesan»/
<l)ta silloinsielu duomas/
Ann hänen tulla sinun suojss.

Naidhen päälle cuin »ne <l«om/
menytt Amen stnom /

Ia usiomwahwasta stn pZZI.
On ja ne tahdhoe anda meil/
Gill sinä olet «ndms/
Jumala caictiwaldias.

HErra Jumal armolinenIsä Taiwan maa»
luoja / ja mitä ombinijsä/Köyhiä lapsiaö lau»

piudhes cautta/ Cuule jaauta.
Me sinuarucoilem / tahdhoisid «rmos anda/ c«i<

tiste Canssoill/ cuin maan ptjrt canda/ Sinunpyh»
Nimes /pyhittäla kijttä/ja cunnioitta.

Tulconmyös lähes aina waloacundas/Ia meitä
talut sinunseuracundas/Hallidze meitä aina pyhäl
henget/Ajapois petkel.

Engelin jouckotaiwas/mieles täyttä/ Nijnan»
»a meidhänmaasaelom täyttä/TufiiS ja waiwolS
«ina nöyränolla/ Ia sinua luulla.

Rawioze Herra jocapäiwäperheS / Ia meidhäll
ruumin laina hänen werbons/ Suo meillerauha/
lijVhadmyös pois ota, Eip auta sota-

Ricored suured cuin tulewatcander/ Ne sinä
Herra anna meillen andex/ Nijn cui» me meibhän.
»ainomiestem wian/ Vnhotam pian.

Mailma meitä/ piru ja myös lihan, / Monehen
waati pahutenjawihan/NUwastanseiso/jaalas
faiua/woimameill, laina.

Caike?



Catechismus
Caikesia sielun ja myösruumin waarasi/Ia cai»

kesi pahasi/ Herra meitä pelasi/ Iaanna co,ca hen<
Zi ruumist eri/Taiwnhas peri.

Näitä me sinun kästys jällenanom/Ia Amen
<aikestsydhämestZmftnom/Sill sinun sanas ombi
<vahw« sangen / Se ombi Amen.

Sinä mcidhanIjän» ylhallätaiwosta/
Cumtichood hengefämeilda/

Suasnlnarncoeld.i.
olcon pyhä Nimcs ainoasta/

<su!lnioiteltl, eaickiid t«Zld<°/
Taiwas cttmeild maan paäidä.
Ginunstnasanmeidhancuulla/
Jolnimespyhittätienem/
Jotapaidz ei stmeisraidhatulla/
Se siihenmeit« wiencp/
G»o setsill tunnusta,a snlla/

pyhltett lienne.
IIZ «« armoswalvacnnda meihin tttlla/

Girä wastanottausiolw/
jLttyärsiin siusim otta.
Guntahtos cnin taiwasnqn maas meis an ol<
<suin wastas on an pois cuoila/ (l«/
Ia meistperät poistulia.

. Anna »ocap liwäincn leipZm/
Ruumintarpeillmeitlahjoit/
Rauhag cuima lnyos aicam/
Riidhad/ fodyar pois ha>ot
Vlyom pNI käyk«n/
Wahingod meiftpoiswajot.

<p lOncoxem >„welcan»:a»dexann/ >

Joi»



Nirsixi tehdyt. 66
Joillmieles wihoicim aina/
Ong lakmsynnisttai::e:

euinmcmyös mielestam nfidö UtchottM/
>a l?7«s cohtam/

Jotcaricoid meit »astan.
Aelaannkiujäuxen länget/
iktcmsmustpois eri.
pächtapahast,a HZdhast sangen/
t?Zis aina cpun keri.
N«« eunniaxes sinä mcil andel/
Guotaiw«nllöperi.

rucoclcm/
meit opetti ivzc Christtts/<ruule meit/omäd l.ipsts olen,/

Ginameii oledoikia Isäainost/2llwa
)Voi>myös wolpa caictwaldias/
Saatad siu»tad au«a omias/
Lupad lujast/waca /wahwasimoifts,

pyhitect Nimesolcon aina/
GHnainos autuar tulla taidham
Sitäylistä armost mcill>laina/Tsill/puhcillpyhäst e!ä mahdam/
tvaldacuudas lähes mlcon/
Cusilrauha /hurscaus/ iloon.

olcon/
tktt sua cuniisim/estä on,a tal)tom.

2<nnmeil iocapaiwainen >cip«n,/
Cans caickiltaisidruumin carpem.
Ann ander meillmeidlicn welcan/
CuinmenieiphenVclghoiistem annam:

Riu-



CatechismusAiulauxcn ZIZ meit,ohdhat/
jbtteiylid; woitais meit wihamiehem
pahast,a cuolemankidhast wopat/
l?Hn si/t sinuaaina mekqttanem.

Casic.
Christns tulilordnnill/tahto täyttämän/

Ia ottaman Castett lohanilt»/
ÄVauhurscautt nchn päättaniän
Silloin Caste,a puhdistus/
Gaättin,a wallwistcttin/
Se on elämän undhistus/l Jollsyndi «voimattomaatehtin/Lhristuren weren camm.

Glis tiedhZ/a ymmärrä nyt
tNikäpyhäcaficombi/
Cujnpois pyhki
Ia Jumalan lapsirluopi.
Xvesi o» st> / ftno lu>nala/
M cuitengan pallas wesi
Srjn on sanan cans hengi ftla/
Cuinriettaudhctpois pese/ .

l Idjep Jumalmeiteasta.
Tutkisteluamme myosmelkiZst/

tNitä Christuxencastes tapaht.
! Isa huutitaiwast selkiäsi/
! OtrsemaanpäUacalaht:

Tam» onminuuraeas poic«n/
Jocaminm» mielen tietä/
>Händä eliaican/
jLffhanteit tahdo wictta/

! Veuratcm hänen oppins. psi-



Wirsixi tehdyt.
poieämuminscans seisoinähtcn/

Johannexentvkon wedhes.
Ryhkyisen muadholla letcn/pyhä hengi tuli edhcs.
Grjs uscocam täydhellsest/
Costa mecafictt pyydhäm/
Ett si,n onyximielisest /
Ilä/poica/,aHengi p>hä/,
lotc mhtowadmeijä as».

Christus oman oppins «Utta/Tahtonsannoi meil tietä.
Räst canssa wZärydhestautta/
Joustoonheitä wetä.
Anda heitäns ntsn castetta/Ia Christuxcn omax.
Naimb autuuns meil onnelan /
Tullan myös Jumalan pojax»
Naitafä »ohdhata mieles.

loca nait eitahdho nsco/
. Hän synnisänsainapysy/

pahus,a cuolenmnpuftos
HZnenHelwemn a,« ,a l?s>.Sieldhän ci suingan ulwospääs
<Vman woimansa cautw.

"

i!ittyötoimi/eiyrikän mies/Händä myäs «idhaamm/
plruhZnen wastan ot«.

Wedhen silmätäsänZke/Cuinruumin puhtax saatta/Sielunsana kirckar teke/pyhän Hengenwoinz«n cautta
TMZ
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Catechismus
2l«llZsn3terwcliscll wedhellpow pyhitän sielust
Sill se on stcoitemwerell
Cuin tiucut Chrijturcni'ylicst>
Oieonhänen si»urikljtos.

Rippist M synnin päMst,
kasti stnans saarnatta/

Isa nHdhenp<Mk,pa armahtaa
Joec stnwastan onawad taiten.
Sen cant steludwirwotetan/
Gynnist iapirust kirwotctan/
Saadanjäliens Jumalananne

N)aan ihminen hcicto
jlsi sila«stoatsidfta.
GiNCHrlstustöll>lns ainwahwa/
Rast ripis nc andexanva.
pappi siis Cdri»wren!puolest/
paatta synnist ia pirunsnonest <«

Jos stustoli oletan wastan.
NlitZ päatla paastetatt/

Se on «iwas pZastett.
A7:ta Mii siddoten <a«jietan /

Geyihail on sidhott,a laastctt.
longsynnidtaall anver annetan/
Senpäal ei taiwas cannem/
Nimbä Christusid)e jano.

Ota si,«w<»!ian H»Nrr!N, stna/
GcM r<pls että saarna».
Oe omhUM z» wahwK' P«M



Wirsixi tehdyt.
pimu! mielesi on sangen carnxlS'
Sanaan si,asain« totma»
Se sielu»aina lohdutta/

Oenedheslkchuätam «Herraa.
Christien ElMsesi.3O?Esi»s Christus lunajiaiam/

meitä synnist
Hcm ucht «Berall cuolemall /

Xvapaht / euin olid cadhomren all.
»»chandäunhotaisi/

ttrin sääsi HZ» meilen ruari/
Omanpyhänruumins leiwasa/
Ia callin werensä wi>nast.

Tällä rual pyytä Meit wohwssxV
JaLaikestpahudestwapar
Vsiocam »«»«jsti stn päall.
lanffnkäykämtäällepöxdhäll.

Gc tästä ftspi nytt hywää/
tlun sen usioowahw«sta pyytZ/
jlittätajäruas ombi hän/

Jocaeuoli meidhän edhestäm.
Cosi me tätä chtolistpidhäm/

JameidhZn sielun sitlrawidfcm/
»Hänenp'simns päälle muistacam»
Jumalansana myös mlistaeam.

Seoinbi mysa ChristurentahtV/'Ntenmenäit yhdhestä haiot!
Juscsnsi,s locainen wer< st /
Cuinruumin otta leiw^st.

Cukin id;enstchä jtmtiean/
lanhnMruocag naunvMU^

AO
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CatechismusJocamahdhotoin siftäot«/
Secadhotnren päällens zuottss.

Sitä tasäsinä muistele /

Aclä sen pääll mitän myös epäile/
jtttsynnid on sullannet anver/
Siehcnruumis on»ncill pandir.

It»;e Christus sun synnis cannoi/
Ia semähden sinullnäin wannoi:
NH'n totta enin minäelän/
Sun synnis otin minäpäällän»

Sen pääl! sinuswahwasta luoto/
Hänen simast<ms älä luowusuotta/
Jocasynnilrascaucett» on/
Se tälle tuleon.

Joca sennytoikeintietä/
Vtthän täs suuren armon loytä/
Se st'6käntäst uscos wahwas/

ftdhän st« ollarauhas.
Isällcuinmeitä näinr«wid;e/

Japoicanscauttaarmonsmridze/
AHcos olcon liancaictisesi/
Hänen suuren hywydhens edhest.

Herra lumolv ylhald taiwast/
wahwast/

Jocameit rumill ja Verellänsä ruocri/
Jollahän«»nlle autuudhenmotti/Ryrie.

Herra sun ruumis »a pyhäweres/
KVahwistaconmeic tus silrkias eräs.
<l>l«on myös meidhan sielundewäs/
H)lsnes sapuhtas leiwZs/Ryrieleisou,

ehriste säru»mis edlMHmneMnoid/ 3«



Wirsixitehd!'t. 69JasillZ elZmZn meille cannoit».
Ovh sinä «inud mcillen muuta anda/
JoUame muistoamaddhaisime cands/Ryr»

Oma sun tahdos »HErra siihenn?aan/Ettäpäälle» Isss wihacaanin/
Sinä siis cuoletemn/
Me?sä»canft sowitcttin/Ryne.

Nytt tämänhercun cansa meitäwahwist/Vsioll jarackaudhel caunist/GttZmc sinunpäälles ustallaisim/
IaChristi weliem «inaracastaisim/R^r.Alamcild -Henges poisot«/
Jocaoikian tien meille osona/EttärauhaaChriliicunda/
Waelva saissun »aldaenndas/Rvne».

kielen muistamielen / Kijcä lEsuxenhy.
wyt/ talwas hän hamasiastun alas/ Ihmisy»

des ilmadanut. M«htnmielly! / tänne tuli /Neid-zencohdustsynbynyt.
Ilmei täwi/ ihmel» näwyib/dpin opetti autuu»dhest/Siltpijnattin ja surmattin/ Meidhen syndlen

«dhest: Meitä ett saästäiS/ poies pääsiäis Catho.tufest/puuntädhest.
Cuoleman mennes/chton ennen/ Ehto atrian

«setti/Ruumins luax/ werens juomarteiwös »rij>
nassowltti: Meillen syötä/ mmvösiouta/ Cuo»
lemasmuistoxcoiketi.

Salaus suuri tämä on juuri/ Vstollymmertet»
tapa. teipä « muutu ruumis sijn suom / Pnn»«hlen otetapa: Saala saadhan / tawall tatwan/3l«M<Ssun!lanWtitapa.

Taito



Catechismus
Taito ei tledhä, tieco eitahdha / PmmäryS «H

ymwärä: Ruumis leiwäs, werl wijnas /C»inga
suulla nautican. Sana saattap/ChristuStäytcäp/
Vsio tiecä exymätä.

ChristuS syödhän/ ainmeild juodhan/ Ei hän
senwuoxwähene/ rumil leiwäs / werell wijnas/
Coconans cummasakollene MnruS ni<n on cai>
kescuinonCoconansChnstuS pysyne.

Nijnse pahe, cuin se hywa/ lelrvaS wijnaS mole»
min/ Suulla syöpl/ suulla juopiRuuminwerm
molcmin. Euolema pahal/ eiä,uähywäll, Eri osa,
on molemill.

Paba on «vieras ealnmatoin täs/Vscoto<n H»r<
ran sanoi/ Eitaporane/ atnapahanc/ Tietm pysh
synnispahoin: S!,nnixsyöp!/duomioMlopl/Ot'
ta cadoturen-ansion.

Synneins atuwa/sydhömastsurewaOjetaelH-
mätZ.,s tahtois/ Hywä täs liene /vscoa liene HEr»
rau omanascrus sanoin/HErran cuoleman/pitäin
«wan, Siilsynnist pääsnens vscoln.

Tällä pöydhellsydhamelnayräll/Armoikerja»
lväll asiucam. Herran cuolemall ostetuo olema Täll
«scoli nmn naut!cam Cumtottnautidzem/ mjn to«
tietkö::!/ Andcri syndiw soawam.

Nä:n laupiastmeit lunasti ChristuS' cuolemal,
la s cowall. Taiwan taridzep ' ruocki/ rawidzep

werellänS me>t omill Meihin hän yhdhi-
fiyp mcillen omisiup / Wirwottain meit alano»
N!IM.

ISfu k:ftttl/yli?ett/ RuuwNlas mcttruock«<
Znist/ wlchM>,n!<,st wirwottMast/ WllUläsftN'nist
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nyst wiruttamofi : Ynnä Isan / Hengen pyhän
Cu»nlanytt/c«<n alusthamaft.

Catechismlixen summa.
Christiwt nyt iloidcam/

usco lydhämes/
Ia rohttast
Meidhänoppim mailmanedhes/
JollJumalidje meit lahjoi/
lacumcn cappalenjacoi/
«Ntechismus on sen nimi.

Ny<ä nyt on enslMZinen/
kastyd,'a laki/

Joitahän meitäpitämän/
Ia aina täytcmän
R«c«st Inmaat sydhZmestäs/
,Ia nHn cniniVZt s Uhimöistös/
t7yn l« si,s lain täytäd.

Toinen uscomsn totutt»/
I« on taynans oppy hywaä/
Se Jumala,»mcil osotta/
Isan/ Pojan/hengenpyhäni
Vstoncauna meandex
Syndim/ricoxem jawiam/
Ch Mxen pisnan woimall»

Colma» cappal t3<Z opi«<
Tahto siftr totutta meitä/
Cuing Ifäld«iwastaftpis/
Rucocl >« pyxta näitä/
Jotc hänen nimens tekis pxh3«
Ia meille m)>ss tnlis hywä,r/
Gtelun,g ry»min puowst/



CottchismuS
Neliäscappal cuzuean Castex/

Ge onhengelinenäiti/
Cuinsynnyt meit Jumalanlapsix/
Iaperijynnin poispemä.
Mitä säsijn olet» luwan/
pidhö se»ahwanfa l»>an /

ttlwlnmalmyss llsnons pitä.
Xvhdhes nimitetönripix/

Geon myössuloinenoppi/
Jocasynnistonmlluriwix/
I« Casten litonmyospodki/
Ge tästä lohdhutuxen stap.
Sill papp synnidandex andap/
Joshänmuutoin usiop wahn»a^

HHrranehtolisen tapa/
Vn naista n?t>meinen cappal/
Cttsa Christusmeil idzens»sca/
L,ciwän,a wynanluononall.

me hänen canlänsyhdhistctän/
Jauscomeis wahwisteta»/
Sic>»mli»yosra»itan wahwast.

Ett me tämän opinmahdhaistm/

Ia sitäyinmärtä taidhaisim/
Gen jälkenmyös meitäm täyttä:
GichenMt meitracas Ijä/
Ia pyhän lisä/
Nhnme almikfitäm.

Zlamu wirred.
öon nvt meild ebhes »<nnyt / Ia wattius sian

c.i/ jäänyt/Aurmgy laswons nsstck / JopaistenS
meileluottti». Sljs



Aamu wirret. ?i
SijSfijtoSHerrallandaeam/ Ia cunnia hönell

«ndacam/ loca meit synnist jawarast/ Mennen
yönä päästi wahwast.

Vnimeit saati nuckumau/ piru pyyti synms huc,
luman/ Mutt Herran pyhäd Engelid /Meitä ym«
barins lendelid.

Sljwillensmeitäpeitttlit /lßuman hengen poiS
, «stelid. hand» ainatijttätam./ Iasydhämäst
iylystetäm.

HErran wiel nyttm turwatcam / Ia apua ha<
neld huutacum/ Että hän tänäpän tetkiS Meitä
eaictistöisjaredkiS.

Warielis tustast/ja ilfiäst
tawast/Että mehänenlelpaisim/ Ia hnnen meilens
nuodhaisim.

Hänen myös halduns jahuomanV/Cnkin anb«.
eon hänenom«nö/ Waimons/ lspstae ja hengen.
si/Carians/ cotonS^iaperhensa»

Kijtos sijs olcon Aälle/Ia cunnia suuri Pojal.
lePyhall hängel se olcottmyös/ CuiN Melt wahwi.-
stacaites työs, .

.

V. c. Tuleluoja lohdhuttajav
9)H hirmuinen nyt Wnnaslyi/

anrmg annas Uhs«MGl,« länocaM/
myäs häneld anscam /

alans meilZm wnnnocam,
Riitos jarucous nöyrä/

sillianda hengi k«yhZ/
On smnll telpaws «hri/

G iH SiU



Aanm
Sillftmftcsm wahwast juuri/
Geka pieni «ta suuri.:

<l> HErra caickiwaldias/
Isa HZ»?Z,a laupias/
GalZnä yonmeitauttelid/
jkngellsca«t meit»«rielid/
Cestpiruvpaallämcarkclid.

Sen edhest <a meild yletä»'/
Ia sydämesi cowanktjtetän.
Guawiel nytkin p/yoha»n palwell/
Getakesäll että talwell.
ibmb me mumoin pys)? eallell.

Me rucoilen, poic»s cautta/
Tänäpäiwän sameitaauto/
pirunsuoned pois hajota/
Cuin pyytä meitä cavhotts/
laftndin aina waiocta.

OeHErra meivhän wartiam<
kilpem,a haldiam/

hohdat meltoikialretkcl/
harhalluell meit wedkell/

Mu« siipei»nla «inakätkel.
Gun haldnsannam me hengem/

puheew tyämsa perhem/
Nce sacansämmielesjZlke»
Vi sielu siltcnole nälkän/
Eng ketZkZnpelkä/

pyhä hengi meill lähetä/
Idzemyss tyghom ftaa wcdhätö/

«nn meisäenäts/
Ia pahus aina wähets/
UO« m/ss pois säettä. Hh«n



Wlrret.

zXibtcs tänayon »nna suo,'e!id/
Glld tiäijyldhengeldrumald/
Is muist woroift warjelid.
XViel rucoelen sua nsyräst/
Nlua läsnä tanäpan olwo/
Minust murhe pidhäkoyhest/
Awullas mua aina holho.

Oten ery«s oikiast tiest'/
sa<l:cn<lnn<; ain elä»

/!.ilianhaluv pois eM
Otei weis »ZrZU tiellä.
svariellmua Jumal,'« cstä,'
pirullpaulastpahast/
Hänenpetoristans päästä/
Joit eteen»virittä wahw.lst.

Oikiauscomnll laina/
poicas pääll Christuren.
longs tähdhenanderannalns.
tNun sondin»aricsren.
EdhsinäHErramuahyW
Sensoled minullluwan.

turwal tyghos <ul»en/
Rucoellen suaauxhuudhan/

Loiwo mtnull luja laina/
Cuinmuatukewahwasta.
Annrackaudhespysyy aina/
Caickq Chriftityit wa>t -n.

mahdantehdhä
Minun wiholistengin/
Nljn elä caictein «ahda/
«rvi» sinulltelpais luitengin. G<^

72



Aamu
Ganaganna

cawalatt.
Caml wallon/ waiwan/ tuscau/,
Lawwan «mnian/ tawaran/
21e13 anecait muasinnstas/
Munheickuttnn sinä muistss /

XvahwistmuahenZeswacuudhes,,
Ann mun «ai paiwa wietta/

Otten wihoitmssna misän/
Mutta
Gyhenarmos minulllisn.
Sun -HErra haldus annan
Mun hengen/ sielun/ruumin/
perhen/ l alun/ «ick laaman/

Ristenole lEsuChriste/
Edhcst luuasturentys».
tNcit rawivze fawahwisiad/
Ruuuullasfawerelläs mys«l
Sult Isäksitosolcon/
Arnwtlas läsusolewhmKsild/
cost cuoleman caut pois culken/
eormi!shonch<!»selt>.

näemme sen siunatun paiwän/
'A!«s taiwast paiftawan pääiläm/

Joll Il«naltwalaift loeapäiwZ/
M ic llorem/tarperem taalla.
<l>ie kijret hywydhes tähde»
longs »ocapäiwZ mcill si»od nähvhä.

Ganas »«lkiull »alaise meitä/
tNeii»



wirret. 7,
Ms idhanpimiä sydhemmen sill täytä»
Ottem cosc«m käwis synninteitä/
Ann »MysjZlkeN n»eitämkäM<i
waarad/ wahingod/ mscad ainwariel/
Cuin«iea meillolla tarjona

Xvariellmeitä Angeleiscatttt»/
pZHst carcanM pirun julman,
poicaspyhän»eren tähdhen auta/
I?ongldzemwäliUpanem ja senrnman.
Jolltiedhöm synneistäm poiepestyx/
Japirunwallanalvpääsnyx.

OipPZiwä niin pitkä/ etteiyöperäs/
Nljnelämät cuolemanoma/
2Noniennen ehtoton monen eräs/
tuinhuomeneldtrewennofta joytti»/

euolemantietämätöin/
nyn päiwi» cuinsin.

Amuas ain/ öin päiwin muiftane/
riendäwän cnoleman hetken»

Ain idzens
Rukourill / hänen kästyns kätkein.
?lnt Inmal pelahosas eläisim/
poicas «seos tMderMsin^

Chto Virret.
säadhyn perästä/Ehto jayö nyt lah«

PaiivH on nyt pois culunut/ Pimeys
pollen jomunut.

Älkam» sijsunhottaco / MuttkijtosHerlatt
/ Cuin tänapän meit suojeli / Ia cottest

«vaarasi warieli.
Gttämyöe häneldpyytäkäm/Ett hnn olis n,e«



Ehto
Häntytinäm /Etteipiru «elt surmaisi/ Ia töni
yönä murhaisi.

Sinäsijs laupias Isä Sunarmosmeilalnal«
<«/ HMdzemeit tänä ehton/ Annrauhas myös
tullakehton:

Siellä sitt lewsft olla/ Ia pahus meistä pois
enolla/ Elt sydhän sinus walwoisi /, Iaruumis
terwen nousisi.

Kijtossis olcon Isälle/ lacunnia suuriPojnl»
len/Pyhäll He«H«le ftolcenmyclS/locameitaut'

tyos.
"

>?OHriste paiste kircaSpäiwä/lalsäs walfeutt
la moil.

. man patst«l lahjoitad.
Smun Chnste me turwamme/ Sinus myös

«uremyuudhamme/Tänäyönä meit suojelle: Ia
cai?estwar«stwarielle.

Ettei uni meit upotaiS / Eit wiholinen myös
wottais/ Eli liha»meitäpetäisi/ Ia sinunwihaaS
wetäisi.

Silmäoneuueu ottacon /Sydän sinuft walwo»
«on/Älä lapstaSpotS hetttele/WaanpyhaNkädhel.
las peittele.

WMo Herra meidhän ylibzem/ Wainomiehi
M,ös hilljdze/ Sinäp yrm meG lunastid/ Ia we>
nlläsä puhdhastld.

HErra sitätietele/.Ett piru meit tahto wielel-
K Sinätuin sieiud wallidzcd/ Meicä si>s ains hal-
Ndze.Km Ifi calcliwaldias!/ Ia Poica hywyte»

«W»aS/



wirret. 7z
, »ldiaS/Meillesuo/laina/ ja«uta/Pyhän hengen

woiman cautta.
Wielä toisin.

iste paiwä ontädhesäs/ Yö eipysy edhesis/
Sä walaisedyöll ja pälwäll/ Annad meitrau«

hasa teydhell.
oHErrameitä autetle/ Ia tänä yönä wariele/

Ann lewäc sinkunrauh«ias/ Tyköm pois carcot Sa<
tanas.

Silu.ä!> une>»sijs ottacon/ Sydhän sinusawal.
«ocon/SuntäteS mettä peittäkö»»/Pahutt tytön»
poishetttäkön.

MerucoilemfuaHErraChnst/ Kirjotta meltä
pirun juonisi/ häntahto meit sinuun suututca/ Sie<
lun mureat »a hucutta»

Me olem sun oma perheS / Sentunnusta pyhä
wrres/longaS edhestäm wuodhacw/ Ia nljn cy»
gös meit johdhotid.

Käske sun pnhäEngeliS' Ett hän meit siiwillws
peittelis/ Tänä yönä meistwaarln otlais / Syöjän
myöseorpenearcotais.

Nijn täykäm menyt lepämän/Ett Engel oN mel»
dhöntykönäm/Alkäm tetan myös peljätkö MutfHerald rauhaakerjädkäm.

Me annam meitam sinun huowas Ota meitä si<nun suojos/ Nijnmeidhänkäyptkyllhywin/Eng
nucupahutensywin.

Costa walkiahuonesen oleeam
V. c.lsämeibhän nlhalltaiwas,

cappalden luoja/
Iapumtes mrpeittcn sitofa/



Eyt<s
-Sä assad söwuad/
Ia menod parhaintoimitad/
Kdh tahdo myösaicsi secoitts/
tNutt pZiwZn yöstaeroma.

Huringopalstensnycpoiswei/
Syngia pimeys sianM/
Caul)istus in «anpaailepouHois/
pelcoon/ocaidzis loukois/
GinZ siis wHlkiudhcn?<a/
Gun Llrckandes mnll lilZ.

U>aik« taiwan tahohill caunistal»»
3a Cuun maan w«list«d/
CNltenZln auringon caldaist/
jLi isxtZ paicaft.
'HmnZr heildwallan snapi/
Ia hirmun mam pa«M tuonapi»,

R«ven.si,s c«lliost osotid/
st waMan isse totutit / -

lollhuonettkastid walista/
t?hn auringon armnn sian/
Gomo «li medhunpihan.

NZinVZ -Herr<» meirlah/oitäd/,
Julmanpimiön pois haiomd/
Nahdhod yoilä stkZ
IWalista meit walon f.leeUl.
Scntuhden sinuaAtHnnie/
lawrwisas ollpydhamn^-

Cuin fZ walMUHuomdtnytäd/
Vf ihmised tyäns saawHd
NZyanCHristuxest «alwst/



Mirret-
yielnn iste HZnellcns walistost/'
Vsto ranta wahwn ono/
Joca siickiwesttulentuo.

N?aick nni tulen stmmntta/
paäUZnni,n pimiansiawtM!

Eneihan olispimias arca/
Hla meitstllinlinnuck»/
Ottnme synnwpoishucunk

Suo terwenOlenL nosteta/
costetta.

AnnamyostZ<lllä olteftn»/
Ia MldZ poies cnolleftm/
Taipaistemeitä nondhana/
I« «uvan walonostta.

Sen Ifi / poico meiUsiwcsn/
lapyhs-Heng/
Sinult pyhnLotminaisus/
?<:wahwa

7^

Rsitoren ainasimomme/
la<>pua sinuld anomme

Mteidzel namu,<schio Wirrtt-
«A.Q/Hvwydhcs tadhen/ cninstannahdh»/-
Nn« erittäin/ ylidzysn (paiwan) «oin/
N7un »»»»elld/ain sUoielid/
Rucoilemwielä/ ZIZ apnskielZ/

(tsn ysn)wostan nmnwiholiDtl»
S»«elsielu/ ruumis/elo/

Csw/ calu/perhe/pnolft/
WKcM stisid/MMnyrinköyft..



Amujaeht».
<VVrr« Jumal/corwas cumar/
Ongelhalviam oleonia»arnam/
Annaain himoi corttapahoi.

R«toilen<nina/etts ollsld sinä
UFull lepys/ a»tl« Christuxen cantt/
AnVexannacmck/
Tuinrieottonpnttup mnnom.
«ina tiedadsenHErrakyllZ/
Mllkon whuas«pahmn «as»

HKRra corwascumarNytttZna
(eliton)lietken.Nfitln sinua Ju-

malEttsmua oled kätken. Ia tänä y<sn (pan)

len HErra hurstas'pc»icas <:auttmua tuuldel.
Annander svndin caudiad/loil sunwihoi,

tanole». U?iel tänapZna (x<3na)3umal/ Ar<
moillas holhoille, VDariel pirun pauioist/
Synnist/wahingost caikest/lMurheii/ wZran
kielen candest/pahastpiaiststcuolost.

Idse« coconans annan /Ain Jumal si»n
huomaa/ Hapsen/puolisim/ Ca»
lun/ jacaick suomas. Engelis n,ua wartiodF
<an Eneipcrkej mua petliis / eik wahlngon
«»762 wedZi eiknmasult croitais.
Sir' Jum» l Mkiftän/Etts nain mittUNwab

lid>ed Jojtr
caick' h/win HÄiiozet. MinZftan w>Bisne»
duos Nlairlmnminänytsizldanoin/ long
pZalleAmen sanon/ Suliolcon aina klstos.

Kiitos wimd ruglle mennes.



Wirret. 75V. e.Nyteaicki Chri,lity> iloldcatt.
/lf>Aickein luondocappalten silmäd/HErra lvar«

no ylbäld / Costa hejuoxewab näljäs. Sinä sijs
heit oikial ajall/Täytäo amruall ja,uom«l/Ia hei»
stä murhen pidhäd.

CoftaS runsan käleS awad/ loca on caicken»
hywydhen aitta/ Nijn säjaadmeill moned lahlao/
Etel tatdha y. ikän laitta. Caick eläwa l» HErra <«

rawidzed/ He>l tarpens kyllä my. S tartdzed/Ia hei<
dhän mielens noudhat.

Ifämeidhän ondias jahywa/ Cuin asud ylhäll
taiwas/ 01lon ainanimeS pyhä» täyes tulcon wal»
dac.mdaS/Suntahtos olconnijn maasa/ Cuinst
tapahtupi taiwasa / Ann meill jocapäiwätnen lei»
pam.

Annandermyismeidhänricoxem/Cuin me an»
nam muitten sythämest/ Nlö mett johdhattmsa»»
fen/Mutt meitä päästö pahasi Stll sinun on tvclda
jawoima/Kijtos j»nunnia myösoma/ Nyt jaijan»

raickisen Amen.
O HErra cuin halltozeo taiwas/ Iaoled laupias

Ijä/ Meitä siunaja nämadlahias,< Meill <ä enänä
jalisä lotkas annoid ruuminrawinnor/
Ia neidhänH.ngewepidhox/Sinun lauptudheslaS
fturest.

Meruroelem myössuanöyrest/CttS armos an.
naisio meille / nijt ainanauttta eohtulisest locaväi»
wä myös raitist elä. Ia el ylönpaldlsudhen ,<nttta/
Sun wihas meidyä,» päällsn» ftatta / lEluxm
Christuxen tähden,

Kijtol



MsSVirretz-
Kijlos wirretrllan/ jätkm."

<VV>VtHErra ylistäkäm wahwast / loca on sa»l-
ppiusjahywä/ lakljttäkamhändsyadhämell

pohjast/Sill ett hänen armons on sywä. loca et
ketän ylönanna/Cuin tahto hänen päallens panna/
Caiken turwans jatoiwons.

HERra-n olconainakljtos/Hän jocaidzen
sastruoMCuinwedhes/maas elä ja wijdois/ Ne
hänmy<srnlvidze caicki. Hän carM anda hei«
dänluans/lacorpin pojad ottahuomans/ lotchändä huutawad aux>/»S.

Isä meidhän andias ja hywä / ,c. Mekijtäm
suaHErra suuresi/ long walea ulottu cauwas/
Caickein sun hywäinttloiS edest/ Sekä myösrnnsä
lahiaS. Ia tämän annon tähbhen 101 l sunermosruockimeidhen/ Mächetkelja ajal.

6uinruumis on saanutriemnll/Hänen tsrpens
jakyllens: Niju lainamyös HErra sielunHänen

rawinnons jaelons. Sun pyhöll sanallas händ
fyötä. Ia elämän wedhell aina juota/ lEsuxen
Christufen tähdhe».

V. c. lum<Uat»poica<
Jumal/ lasumefl yliftett/

rawldzit ruall juomall/lostjulkion juli»
stettSunhywydheKmettwastan / Cuin wahwista
meiehen vscom/ ffttsoledmeibhän Jumalan.

Jos h«umas°nijto!em ott«n VlönpaldisudeS/
101 l päällemtaidaisimwottaWihaS hirmusuden:
Armostas alaannwlla/ Meill wahlngot sill taick
»UUlla/lEluxen Chl-sturen cautta

HERrarawidzkmyösnijn/Meidhen sseluls



Ruan jalkm. ?6
lakiasi/ Ett ripuls Christnxes »ijn /band ain mai.
staiS makiast. Eteihän coscan »sois/MurheiS/sn»
ruis lujan seisolS/ Sitt ijäisest eläis.

sunhywyttZs kfitäm/
Christuren cauna/

Gun lahjaa» memyösyli>Täm/
Jolla» meit tahdhoid autta.
Caickjois hengi »a elämä on/
Ginuldasaawadrawinnon/
Olcon lun suuriryto».

t?Hncnin färuumin nytt lahjalla»/
Ruokid si»n annos jälken:
NHnravidze sieluftnallas/
Vtteihäncusllis nälkä».
Gun ftnas hänv rawid ta«a/l
3a IMmaall Dlens saara/
Taiwan iloon jarauha».

Ann mysemeiden/ tällähetkell
lotctähän eahdhoim tulla/
»eskenämracastayywZll mielell/1100toinentoiseldam cuulla.
wariel meitwainomiehenwihast/
Gynnist/häpjäfija myssrhvhafi/
2lnnjö»innon cansa elä.

RHtos/cunnia nytt ja aina
VlconsullhywälD/
cuinsynntd meist „laspainat/
2lrmo« päallämalat lisä/Me nslom poicas pääl Christuren/Hän anda meit taiw»eift»rem
Guulle cnnniar suurem

Wri-



VvßHttekan, Jumalatwahwast/
Cuin «rmonS on meille nayttän/
Ruall juom«Il meitä taMZn/Oläimcd linnul> onrawinnnt/Armolisest meilltarinnur/
Caick mitä me olem tarwincd.

RchtAsm Jumalat HNrram/
Hätä tuhtohan meil socaeran:
Cad; cuing hän meiliracas liene/
Ihmisesisen kyllä tienco.
Ott HZnon luist/ lihasi/ nahasi.
Coottu taiten lowchahast/
Iawalkinn uake ihanasi.

Cuin Ihminen hengensaanut sn/
hänen cotanswalmison/

Amns eohdu»waicto cana/
VHtkyllidfens rawit taita.
jthk sernocaon heicks wiell/
Cuitengeipuutnmitän siell/
VHHen ast eu hänftndy tZall.

Inmal maanginwalmistanon/
Glaimiil rawinnons andawaon/'
Hvnorill/lafoill/ castenscanda/

myässätenanda/
tNaast hedhelmqn leiwän/wtznan/
Anda HZn armostans fia»/

ruumist ruockiainfian^
Calat» »evhest stnis iZlkin/

lNeillJumalannab ps/dhalkin/
lyunadlinnuistpienisi smmst/

Caw



Ruon jällen 7?
Csns limnm pozadt mclllc nyft/
Lviel meUl sun juoma>t«s päänZns/

oinas >ane«/<Anruax zalkrnsuazäanöo»
Oys tyttäiäm HNrr«mua/

CuinpyhHnZHengens maille laina
Ett HZnen l»y»ydhc»g tiedh'.m/
Hin M hänentZMns lehkcm.
Hcnen pyhänniinenscunni.it/
Vlos lewitadam moniall/

tahra H3n cuulla ailt.
wum HNrra/ cuinonhyu,'ä Hsn/IX 3uur laijpiadcaictq eohmn myss ainfi«n.

lo.a melll aina laupias lahians naynä/
luodhunscaicki nhl runsast taytts.

U?e<sadcam meivhanlumalallenHilirrall/
kiztos cunniasoca kerrall.

>Han ain meit wpsians cuin hywil 3<ä°/Rttoc>
ki/ rawidje/werhop/tarpetlisZ.

Ann Inmal meiohZn <«nmuisto/
GunkestyspitZ iozem l?nnistsiusta.

Gun poica»cau« meidänHErranthrist»»
xen meidhenautmum elämän/ ihastnxexem:
INcillenilor iarienmr suurce sangen/ long

pNI me»eistmnyt sydhamest/Amen»

Mattllstawaisien wirret.
V.c Marul Jumal sinunsanae.

nimen »aellanune/ZV Engelin» meit leijanne/
MZlumal meit rauhanne/
M mc»is tiet oittat ohiannc.



Ruan jälken.
Christus,ohdhau<yan oleon/

tNadcall meil waarojst warielcou/
Xvahlngod edhZstam estäeon/
luonist wihslistenpZöstaksn.

pyhZ Hengi meir lujadcon/
«scom n»ahwist<>con/

Armons lahjadamandacon/
HadhZs meitä iohdbuttacon.

tanftm Colminaijns o>con/
Nleit siipeins <U« snojadcon/
tNadcall mcit ranyas holhocon/tNtyoill meitrauha» jall tuocon.

Vc. Isa Jumalataiwast.
2«Sa haldia maan ta<wan/ Cuincaicki oledluo»3Z)"Ut, Säjnhoyanreenjamy§< laiwan/Ihmi<
M o led suonut/ Että henijdhen cautta/Mattansa
taedhaisid tehdha lotsfä hetb edhes wed«d. Ann
lvaarad edhesäm nahdhä / Sinä myös meitä auta/
Tall edheS ottelull retket/ Am» ,a nykyistll hettell/
Sielud jar«umid tättäl. Ntjnmesinna sijs tijtäm/
Sanedhen Haleluja.

lEsuEhrlste johchata Meitänyt tasa madcas/
Ann oikia laita osatta/ Ested edhestam cadcais. Ala
meistpojes erkane/ Waan tyghöm nepiast rienö.
Rauhas lveitebhesMene/Slnäp tie totinen lienet/
Engelisjouckom pane Sulje wlhaniiestensilmäd/
Hillidze taiwan pilwed / Ann lakia» ja so weliao il-
mad. N»jn me sinua sijskijtam/ Sanodhen Hale»
>wja

Pyhä heligt lvirivottaja/ Euin»unfts oled an.
«M/Oletustis tirwottaja/ Waallmerell sekä r<m>

noill.



Puriehtiwaistenwlrsi.
noill. Piru tyt< m pois carcota / Sehänelt, estä j«
tiellä Ettei saisylös niellä/ Meit köyhi, tällä. St.
närinnoiswaiuta/ 1101 l meit elches saata/ Ann
nähdhä wiel oma maata/Cotia/myöS terwenä tuo»
ta/ Nijnme sinua sijs tijtäm/ Sanodhen Haltlu»

Puriehliwaistenwirsi.
V. c. Christus Jumala»poic«.

apunehdhi/ Ettem otetuS matcas.
Sun turwillas tänlähdhem/ Esteed edhcstam

rabcais/ Meit ohia oikiatlaita / Ann waarad w«l»
tätaita/Caickwahingod pois estä.

Sä Noan laiwa» lainell / Wesi ajoS warielit/
Merestpaidzwahingonmaineit / CanftaSain aut<
telid: Nijn nytkin armos lautta/ Rauha mett m«»
rell jaauta/Ann saadha salamaat suotutst.

O Christe JumalanPoica/ E» ole nijnsuurta
lusca/lota edh säyiidzwoita Taidhaautzajapoi»
sta.MeistHErra älä pois «ri/Täll rtttell «pun teri/
AnnEngelis leidzat meit.

Christe costs macaisid hahoheS/Maisui meri
pauhaman/ Sun herätidopetusiapsts /Alboin ald
omtaman. Äallodasetidcohtoites/Meren tywe»
nax teid. ites/Pois tucahutid tuulen.

Christe tyghös me hnudham / H«ä meit autta»
may/ Sun tyghös aina turwam/ IlmaStule aset»
laman. tambaslientm/omasolem/AwullaSlado
jatpuolem/Meit älä aunhuckua.

Jos aicam jao» joulun Hts meit täälb cudzuutshdhet/ ?INN <Md«r syyhjn, pahus/ Pyhän viinas
tähdm/.



tähden/ Stmellturwa curtm olcon/Meldhan hnu>
tomtygöstukon wihwtsthengvlläsvscom.

Jos amad mnd cnin lonvo, </ Hahdhom sna kijt-»
töain/Mettsautad sin ung «nvom / Cuins lnllä
wotd tehdä »aam, Ald häohänn ahtan autta/ Sun
suurenwoimasc.mtta,Taldhad uinenneng.

SäPetarin wesistweohld/ Etei huckun aaldoin
«ll Sä paawalln «pun ehdhid/Haaxncostautid
maal Cans calten sen seuran säästid/ Joonanme«
ren pshiast päästid' Walas calan watzast'

Nijl lupaistd awun anda/ Ia tuscas tytön olla/
Cuin turwans suntyghös panne: 3ainn« suaruco»
«la. tupauxes luja liene/Täit tyghös turwat tie»
mm/ Cansam oled loppunasi.

Htama.
Takwaft IsZ hywZ/

ZZ)poica lumal ,aHengipyhä/
Mx Vdtey» Colminainen
IZr colmmoisi» IZxin«ine«'
Nyghss meluwasturwistulem/
Armadh paallem/rucouxemcunle.

«wullas äin ole.
Dlsivos kaännameidhan rucoren pllslen')>
päästä pirun pauloist f« nuolist/

»«onist/
XVariele hapiZfi/riettaistmwoist/
Rydhast/ ssdhast/wihoift/wainoist»

HVariele co»ast«>asti» näliZst/
akeist/rafnist' merenhadhäst/

XPchinZsst/ mstFft/mlipaloft/



lltanln
T«udhisttt,tofi/piaiststcnslost/
Am hengenretkes ia duomion ald/
I>anca>3lstn cuolewa»waliald..

Nlerucoelem sinua Christe/
Näitä anna meiil> ala estä»
Hoihs m'it «in ia a a!i hadhan/
Oyndymas/ pejnas/ cuolelnas tahdhen»
Nousemisen/taiwas «stumas csun/
Cuolles/«Liustnris meitä antt.

Geuraeundas -Herra holhoele/
puhdlias p)cha stnas suoiele/
Gc-nstarnait hengellis hallid)e/

elamAl heit waliidze.
Oikelt op tair annameille/
lasi»nasmei« hedelmZnlehdhZ.

pois käana opin erhetvred/
Eriseurad/ ,a pphoimred/
Ganas iastarnaittes förtahit/
HVastan stift/paina murtehit/

tehden/
Am »oita »aiwat«mstna« tähden:

TVarielhengen/ ruumin/ caict oman/jkst capinad /murhad, sodadruum«d/
Caikill OfiwalloUl suosowindot/

. Hywi nenwoi/rauhalist elZndot/
MeidhanmaanHHrram/huonens/ueuwonz
Wariel/ holho ain. (cans

Ratkemeil ftpeis warion all/
warietl wihoWen willlalV.Murhelisi» suruisans lodhma/

HWe Uori murhe MMtg/^
Holhch



litania
issolhoksyhZd orwod,a lested /

poi» estä.
Sairain nwud/tandhid poista/

Synnyttaitcuormastanst päästä/
Fangidwianomav wapama/
Syystwalwottuitwahwist annos <a««a/
Riusannstnlwoskir»ota/
Hengen lähteis lohdhut ja»invotts.-

Sv«nidwihsllifillem andex ann/
Häänä hcttmeitäracastaman/
Suosio» toinentoiftmcans «lä si»o/
Catck» meltparanosen»edl)älaruo/
tl?eitopetoikeinsi»a nmvema»
Rästys pitämän/suapolweleman.

. Ann maast meresi melllelah,as/
CUin meilltarpexem tulla «idhais/
Sun nimeski/toxell namitnijt/
tNeit rauha» elä »a olla stw sii«.
perhem/pnolsam/calnm/caiksi»omas/
IZstäwamsucum/ coriahuomas.

OlEftChristlumalanpoica/.
Sinäolcd ainon armonaitta/
<theolemekelwonomad/
Gun IMdZs»orak anoma»:
Vscallam sun päällä» cuitengin.
Sinäolet» wälimiehem cummingin»

Sa JumalanwiatotnCarldza/
me»tpesiv/ ain armo» tariled/

Sinä »««oinkärftid cuoleman/
Jollme piti lunastetur mleman/
Armadha päälläm ann aniem/
HMst lupaisiv/ eapchtucon/ Am«lZ. V3«i



Messu wlrret. 80
V. loca Pyhcln tircko wirred/ eli

Messu wirred.
Kyrie eleison.

JumalwaldiasHErra/Bl)<suca ombi sinunwcrms/
Taiwan >n«an sa oled luonut/
Tarped mysselawiil suonut!

. Armos lZhct alas «iwast/
paasta meit hadhast >a waiwast.

G Christe Jumalanpoica/
CZin Isas sydhameftlcoitad/
Ga surmata sinusannoid/
Iasen wahwajia wannoiv/
jLttäsmeittahdhottcoriata/
OapWlam aina armadha»

Ö pyhä Hengi iohdhmtasa/
Iarydhois paras si,witta>a/
2cv!lpimeist poiesahdhista/
Totussydhamin wahwista:
Armadha myös mcidhanpäällam/
N?edha meit oikialle tiellam.

Ifa/poKa/pyhä Hengi/
Jumalayri c uitengin/
Luondocappales hallid;e/
Christicundas myös wallidze/
Armos cansa tyghom tule/
I<»meidhän huocauxem cuule.

(3lc>ria in excclsiz veo.
SV/Ino<m Jumalanc orkiudhes/

olcon. '



Messu.
Hänenarmsns edhcst.a rackaudhens/
Joll ei cosian loppu tulco.
INytonsuurirauha tapachmnut n»aas/
Jumalon ihmisten t««s/
Snt oleon he suuressa ilos. >

Mc ylistäm /kiftZmia cunnioid;em/
Rucoilem myös sua rakas Isa/ '

Euin hallidzcdmiwan>a maan ylidzen/
Ia eaicr'en / mitä on »Mä.
Csicr cappaleV owadsunkadhefäs/
«laick w«piftwadmyoi! edh.sas/
Suuri on sinulla waida.

O Ijlösi, Christ Jumalon
pirun sinaylidze lroim/
I>- „u'ldhanpuolen, likene.
IjZs caiis nieita sowita/
«saikesthädhastmyos awiea/
HVahwlstameidhZn useon».

<l> puhdhas Jumalan e«ridz<»/
«lluin»nailmanftnnid pois omd/
Jaarmosmeillen mrid;ed/
jauhanmyös cassillentuomd/
HNeidhän s'rucourem cuulc/
Jaapus cansa tyghomml<
SmHpyhäiacorkickHerra.

<t> pyhä lohduttam/
<3>na ilahma meivhänsydämcnf
Jocaoley tyhmäin oppetta/a/
2Neit »ohdhatcaickeen

' Wariejmeitperkclen petorefi/



Al»t eten me luopuis liKsuxest
t?ytia »iancai<tiscn/ Amen.

Saarnan edhelU wcisud:
Hengi/ tulenytt tän/meidhänsyohZmitZtt/

Vscohon»ataitoon sa
Jumalanmyös sanan wohwan pitamyxen.

Ryrie clcissn.
V pyhä walkeus/ totuta meit

RZymanalatilEs»xcnChristuxenteit
Otta me häm s pysyisin, nyt >a aina/
Hancnmyo»opph« pidhäisim/ sijhen armo«

lama>R,7rie.
<V kircas tnll fa leimaus:

Gytyta meihinpalawarackaus/
pitämän sinunstnas »aopetuxes/
Sljnä myöskyni rippuman caikes kiusiure«!

Ryrieeleisttt»
<l>wahwa mrwa /a lohdhutus/2Nnrhelisten'sydhZndentoewotus/

2ln meidhZn sinuns nas «fin Mlla cnulla
Ottä mestu ca»un mahdhaisimilon lulla'

HErralumals/
meit cudzud tyghos/

Christuxen c<Ulin
Synnid pefto meistposes:
2lnn tykonam 01l ain» sänas /

tktt me fim mahdhaisimVmZ cuin asyv ylhöll taiwas/
H« MM

81



Saarnan.
Meitä taallainaiohdhata/
jlste,ntield mahdhsis pois l)or/Mt<l.

me HErra aiua huntelem/
Silleip ap» olemuilda.
Sittmcmyos sanaas kyllä cmildelem/
Josmesaan» arinofulda.
OhxwZlläsltZtlctel/
jlittpirumcit cowast waiwa/
Iawalhen sydhZminpaina/
S<!' P>bä Hengi meill laina.

O Jumala,a mies Es» Christ/
Cuin meidhnn lunnin eannoid»
SameiddZnwiamticdhäd kyll wifilsl/
jLttassus idnnser annoid.

sasmnas tann»edhat/
GlEsuweliracas/
Lohdhmtaia myös meil! lahat/
Cuin totudhen meille,<«cajs/
Ia taiwan eteen, awais.

<V pyhä-Hengi mle likemitt/
pirun ,u»oradpoicl cadcais:
Ann Jumalan sana tnllasydhZmin/

mcist poies radcais:
!ttlsn n»e caicti tulem/
IakfitZn, Junlaatsturest/
Eliri«wren oppnmysscuulem/

. Jocan»eit paastZ murhcsi/
Hmen sanomien slwlest.

Saarnan jalken.
V. c. Jumal taiwast Isä hywä.^



lälkeil.
Wet ItZJumala/

meitstnas woimall«/
Joca sencuulepimrcast/
Ia sen paäll luonapihareast/
Oi hän cosianpivhZ cnoleman/
tNutthywas mrwas oleman:

GlekfitettwysslEsu Christ/CuinpZZstld meit pimeydhest /
Ia osond Taiwastleimauxen/
Gun pyhänsanas
Se sielndaina lohdhuna/
Ia pirustpoies luowutta.

Olemyoskqtett -Hengi pyhä/
Cmn meitstnancuulonpyxdhad/,
G>«äawa meidhansydhZmen,/
jiitt mestnpuhrastymmarram/
Gen cautmeisaina waicma/
Hywin töihinmeit taidhum.

<t>pyhäkolminaisuus/
taickcin ihmistenautuus/
Ä!a simas meild pois ota/
Mutt armossencautmeilltuota:
Nlin nw si,s sinus pysymme,
peräs myös aina kesymme.

Bcrva Oeu« verlnuni tuum.
Jumal sinun, Oanas/

woima myös lys alas/Cuin Christien poicas/
Istuimcldanspyytäwad poies.
. <V CHMesi,urmCuningas/

Äla nmlllcn anna cunnias/
6 H solho

82



Messu
Holho
N?apat waiwastseuracundas.

Sanas sortajat
>Heidhän,uonens estäaina/
Gfihen hautan he« pudhota/
Johonmcit pyytäwäd Upotta.

Ann hcidhan tietä/
Oted <ä souckoos poi».heitä/
Mmttahdhodamta >a wahwista/
Costa hätä heitahdhista.

P7hä-Hengi meit lohdhn«/
Rauhan meitwedha ia totuta/
Mustistameitä kirwota/
Ia cuolemaftwirwota.

3an6tus.
prophetal «pahmi/

cunniasanshänel nawxi
Ia cor?ialist»mel istui/

wtlattens palleLempiin täytti.
Veisoid Oeraphimcahdhenpuolen/
Cuns sispe cullenghcil oliollen/
Hecaunid castvons cahdhella peitid/

cax jalcains pZZI heitid/
Cans cahdel sywel lensidhe wapast/
putain toinen toisens tyghs wahwast/
pyhä on JumalHVrralcbaoth.

pyhä: pyhZ:
taiten m«an hän cunniallanstäyttänon.
Xvapisidpihnpieled tasthuudhost/
Huoue täytettinsauwust »a moxust.



Wlrretl. szV. c. Isä Jumalwaldias Herra»
on?sä Jumala/ pyhäon poica I»->
pxhä ombipuhdhasHengi/! Joca

heistä»Iwoskäipi. GinZ sotawZen päämies/
Joiaei svhom wih<mues.

Herra,olo za wäkewZ/ Caikcn mailman
myös tekiä/Taiwad jamaaowad tsynäns S'is
nun Herramtas pääuZns: Apu meillenylhäld
<mna/Genpääl sanomHosianna.

Ne cuin siis Herra edziwäd Haneld myys
pwun lsytäwäd:Ge cuintule Herran nimeen/
Hywasti siunata» rpfimen. Apu -

auwal ylistämme
si»aChristekrjtämmc/

Sinulrqtss wirren weistmme:
pyhä/pyhä pyhZ/lHerracorkiudes»

tlingclid mysssua kyttäwäo/
Taiwansota »väkiwäkewa/
NHnCherubimOcraphimtckewäd.pyhZ:

Sinun eansas nyt öoidjep/
«Thristicundasratk riemuyep/
Tähdhen armos alinomaisen, pyhä:

vei.
JumalanCaridza/

ristinpuusi» pqnamn/ >

Meille sä «rmo»«rid;e/
U?aickas silloincowan pilcattin.
Meidhän sonnin sinä cannoid/
Ia elämän meillen annoid/
»rmadha mcidhän pWlämOlEs».

jl> libsi» rpmeoin Caridza/
H »H CM



Rauha»
Cuin surman ala annettin.
Meitä säköyhiä rawidze/
Ehk wZärin pääUäs cannettin/
MeidhZntähtem siuZ cuoltd/
Jasynmdmeildpsis wuolid. 2lrmah:

<l>lEsu nuhtetoin carid;a.
Cuin tahdhvd armos warista/
Mcidhännyt synneistenpäälläm/
Cuin asum alhall täällä.
«Helwctin sinä woitid/
Ia piruld wallan pois ond/
G«omeille nytrauha /O IMu.

Rauhan edh esi.
caickwaldias /

long ombi waldacunda/
SinZ oied canstm haldia /
<2)mas onm)»oL »naacunda/
Scmahden tyghos tulen».

Anna siismeit olla rauhas/
NHncauwan enin »ne elZm/
Rsidhad/sodhadcarkot cauwas/
Hlä murhaa saata päälläm/
Gowindoon wcdhäcaicty.

Gip ole yhtä" maan päällä/
Cuin sodhad HZwittä taita:
GillsmZcuinasnd ylhällä/
Meitä nystä ulwos saata/
Sltäme rueoilem nöyräst.

mcillenrauha «M
elin mcanam auta/



Edhesi.
jlöipmaanpanllZ loytZkemn muut/
cuinrHdhao asetta taim/
paidzi sinus vhtZ.

XVariel meit/meidhan maacundom/
Tnlipalost / werenwuodhost/
Nyldcuin mcitteeloittapy)?taain/
Oodhaised hillidzesodhast/
Guo rauha meill / »ma halam.

2lnnandcxf)?ndim/ OJumal/
Aum testys pyhäd pidhan,/
Ei fta rauhaa pahad mimad/
»Hcidhan synnins stnwalda/tiedhZm

>HErrasi,od rauhan.
Meidän maanHerroili ann armos/

O rauhan CnninZss «iwast/
ikttrauhuisi-sthyw s neuwos/
A7aac unnad hallitataidhais/
Sowinnos caickeiu cans elä»

Jumal sinunokonkfftos/
lahjan tähden,a muitten.

Ann meidhan clarauhan lhtos/
Rtjnitkastys cuul,al<uten/
Jumal «ickiunldias

V. c Ihmisen luondo turmeidu on»
Erra aieanamrauha laina/
Suur hatZon meitnyt «.ohtan/

Sen perän wihamies seilsains/
ltttmei!dpoisläis siwashuhtaan/
Chrisiuren nimen hawaist wtMein/
pyptäwillityxcne canna/
GtZ estäMwoimas saasta/
Vina tD/ u?oid «inost aunis,

-Hv HEr<



Ra«han Edhesi
long eadhotimstnvein tähdhen/

puheansanan smuldsaimma/
Jotawastoin elam,uur nahdhe».
Autnmmm mcpois! hylzanune/
tNailmanmenois pyrkin olem/
tunnustan» wtt/ pahus wallanott/
Iliur3umalatton»3st elam.

-HKrra aicanam rauha meil suo/
tNcidhanftdhatnen wuodhaehenges/
Luin thristuxes meit uudhcrluo/
<l)ikim»eatumuxen kZandais.
Ott armoiftas mel! sesuodhais.

wahiogot poistulsiv /

Sodhancapinad/ caick wopinad.
Glte ikiw cunniasull olst.

VI. MllUtamad wirret erinomai-
sist juhlapaiwist.

. Christuxen tulemiscst.
turwa tänn /

Ncidzcn stnnyttömtst nZyttamZn/
Ihmx inhimlstenma'!», 'l!/
S?c svndymy» sulljöweillimalall/

miehen siemenest/
Xpaan hengen waikutuxest/
G»'-na I»M'i lihar t'nn tuli/ .

Jumal idze ihnnstr yhdhvi.
Neid;en cohn» cannoihedelmän/

p«ir>; puutoxeta
Ihmcd iZoio nytt ilmanduwad/
Ium»l Eemplw enms asuwa.

Gsn



Christuxm Tulemisesi. 8;
Gsngar san:ois ulos simstans/

Jo ncidjen col>dhustcanm»iosta«S/
Junml Mirheri mei! oleman/
HVcliexcm meitä wapentanmn:

Isästänsä hän ulwoskäwi/
Täydhen miehenIsan tygho wci.
«Hänen waidansylivz caicteinkäy /

IstuIjans oikial kädhcll ain.
M nnIfänscans yhdtiell »oimall ott/

Kihaftnscorwens cuoleman/
Hclwennwoimanh«n HZwitti/
pirun wallast meitä wapahn.

Sanan saarnalltästäon tu!lltt/
Walkiuswpiwas» walaiscman /

pinttänsydhämlhin paistaman/
Murhetta iloxi mmtan»an.

Aytos olcon ainaljällen/
Min ylistys po/allen/
Canscorkia cuunia Hengel/
Cuin nainarmon 6wun annoi meill.

Eumcundi, iloidze/ Zsslkas wastanhan«
>- gidje/ Han tyghos mll «hwtanne/Cui»
ennujictton e«nen: -Hosissnn.» apu«
anna/Läll T»«widinpo/alle ain«/ C<msC»niw
gal! cunnia laina.

DrotningiSion warold/ Awa porttis awo>
rald/ Om y!k«s Christuswierax/ Huudhsshanell ilokerrar: -Ho:<HZntule l,urscas autta,»,/ Auttmn ainoan«
da,a/ wastan wnlmlst idjcs / U?» ist HZ-ncllnemuwiprescHs:

Cad-



Christurm
'

'

-
kodZos cunnian Cuniugos / Aasilajain tule

tas / Noyrcn,a k)»llakäyhanj/ Joidmiwan ta,
«paran loydham. »Ho:

Lijtons werell wirutta/ CuopastcniVafi
klrwotm/ Rauhan meill saarnat anda/ Näin
amuun saikill canda, Ho:»Hän aumun hinnantH'tti/ tNeillarnwns
awun näytti/ Sai wihoWstans wouon/ JostHZnell nain ylistys olcon / Hosianna Herr«
awun «mnoid / Tall Dawidin po/aiie ainol/
Cans CuninZall cunnian ainföid.

Sydhan:cn owi awatkam/Hand mewastan
Vttacam Ttwwackan, hancn t>>gons / Oi tjas
han n«e«anna Ho:

<i>rj sield täÄd taittajan»»Waattcn, cans
Ha>ot«cam/Vlnsllstunnusi<,ln hand Herrar/Äuttaiarmoninrerran. Ho:

Hand wastan kaykanlpalmuil/ RHtoZwiri
sil! japsalmeiU/Humain: Hywäst siunatoled/
Cuin Herran nimen tulid. Ho:

<l>lconkiitos IGsnren / Tshdhentaain lu«
nasturcn/ long>nei! ausiostansaniisi.RHtcs
hancll/ nainein sanoin - Ho: Tal: T?a: 8»ll
«unnian Cnningall Amcn.

ChrisiuMiMmisest.
HA Icmutmewahdhamwahwast/ Suloisestfan-

Engel ilmottti/ Meille
tosin loimotti/ Armon awun aiwotun/ lunastuxen
lllwatun/ Isäld ijancaickistld.

JumalanPotca pyhä/ Caickein cappalden luola
hywa/



.Sikumsest. 86
Hyiva / Piosans pitämä Taiwan / maan meren sy-
wäu Corkia cunnianCuningas/Ihmisex astui alas/
Orjan pugun paallens putt.

Turwanaintoiwotun/ innastajan luwatun/ Esi»
jsild ikäwöityn Canssoild caitild halatun, Vhreil en-
nen ennustetun.

Taiten tätätawarat/ Ei taidhataiwadawarad/
Sulkesyllnssisall/ Eckmaiiman mahthu o'enoll /
Neiozes macais mittuMcrtoin/ Cohtun nahbut
määrätön/Naan ja taiwan täytlälä.

Neidzen nuoren cohtuincn/ Paitz puutorM
ueidzndhen/Käckep/tätkDiis canlap/ Tuop cdhes/
tlinei andap, / Näkymättömän/nähtäwän / Ijan-
caickisen/ ajaifen /Anuol! awun nlhäistn.

Jumal yhdhyiilmustx/ihmexcaxi yhtenyhdhex
Pn,märr»ist ylidzen/ iuonon l>-ijn ohiozen/ Melllen
ft>ndyn meilesuotu ' Neidzcn cohdhustlän tuotu/
Wapahtajax lvamaisill.

Pirun puustid costetan/ Ewan omena ostctan/
Ärm on apu annetan/Fangtdulwos otetan/Taiwau
mv» awatan/ Riemun rauha jaetan / OnnettomE
aucuus

Toiwo tosin turwawa/ Meille tulle tasiä wah»
wa' hansytlyp uscoon/ Tnghö autu»n Ijan
armon Tustis luja lohdutus/Idkus iloo/ odh««
tus/ Hengen lvätiwa waicutus.

, tepo suotuis sydhames / Elämä «jän cuolemas/
Saamnamad ilmeisesi / IfanPofaSchmises, Hä»,
nen tnghöns turwadcam / Händä caikinkijttätäm/
IlääynnsHengehywä.

Iloibze



ChrisiuxcnJAloidzeChrlsticund ftdhämest/ HENranwoi«
Zl)mast armosi iahywydest/Ett hänPoicans ai»
noan Annci tulla matlman/ Ia sigitä eohbnS
Maarian.

JumalEngelins lähetti/ Cuin silloisesiMaria
terwetti/Ia teki tiettäwäx Ett hän pand olisijttä,
jäx/IaChristuxensynnyttäjäx.

Jumalakyll woi ja tietä, Cuin neidzy synnyttä
withetä /Nijn cuin metäsä uäem. Se ptdhetän suu»
ren lhmen / Ensin oli se ja wijmein.

Meille se tapahtparharl/ Ett Jumal tuli meile
turwari/Ia senPojan tö»,n annoi/Cuin«utuuden/
nml cannoi: Nijn cuin hän Isillen wannoi.

Se on sull suuricunnia/Ett Christus susi syndy
Maria/ Sinapkiwutta/yrinäns. Synnytid mail»
inan sikiäs / Iapidit cuitengin neidzydhes.

Sämahdhadaumask,Nolla/ Ettäs Gabrieli
taifid cuulla/ Ia nijn Jumalanhuoman Idzes an»
noid/ ja suoman / Sill loysid sä hywän luoman.

Mnn armosHErra Jumala/ Hywinelätäll«
juhlalla Että mekin sndhämestKijtaisim suaroate»
wäst/Maarian cans ijansaickisest. .

Chnsilixen sitiämclst ja syndymäsi.
Cliristus Cuningast/

long walda on ennen auringot/
2Naan aarin ulo«u loppumat.

tl7ai!n» 'n luoft» luonon
Id;c tul! ihmileror/ar:
jktt ih,mse,t luonee lunasta»
Luovhuiens ihmis'» hucknwie.
Jumalanarmon tNaan



Syndywlftst.ss taiwan täyttäjä/
Annoi idzens amuan «««,«»/
Neiycn nuoren colimisenpuhtstt.

-HErran pyhä wysans
sVoima wWcwäpuuttnmatoin/

ihmen tehdha taisi /
Att Neiyy stnast sMn sai.

Gabriel Engelsen ilmoitti/
Maaria uscol sen tyghän» otti
paidzi miehet neid;? rascax tuli/
pyhäsi Hengest Man siitti.

Nm»narystylidze /wastoin luondo/
paidzi miehen awmamumoin/
t?eidjcn cohtu hcdhelman eando/
Gen hedhe!n,an / ,old idjct luoto o«.

jlitt neidzen cohdhue oli Jumal jamies/
Olistbeth terwetyrest ties/
tNaariaiuur I»malansa/aitir/
Hir tnns Johan >o cohdhue «itins/

Cohl cuin se täall/
Goimen salleipandapahnain pääll/
Heitins wähallricscell hanrawitan /

Cuin!in.mdt,a luodhudkcaickruocki ai«.
Tastsyndymast Engclid iloidjid/

Rntorenlumalall wetstisid.
Ensinpaimcnill i!mei suodhan/
Ge hywa paimen caickein iuofa.

Syskfitos olcon lEsurell,
N« idzcns aunaiar °nnoimeill/
Xvelier uml mieher fynnyi t.°nn/
Cans Ilän/ Hengen pyh.!n.

z?



Christuxen
Apnhmi taalla/ taain paiwanIpäalla/

ihme?On tullut t'nne:
Jumal idz yhdex Ihmistx täydhex.

Ihmistenilox /rMser elor /

turwax / autuudet- aiVax.
Caict st»s lloidcamz-HOrra cunnioivam
lEsuChristkhtet/chmiser
IIZylisten/-Hl ngieunnioltelt.

Chrisluxcn syndymäff.

Sen luurenarmoi ft cdhest/
longliZnsullosott fiancaickisest.

Vddcn suuren ihmi-n täällä/
2lr»»ollftst oson
Ettannoiracranpoicudhens
Ilmandu maan pacll miehudheSf

Maaria neydzy n'«iti/
Mieheta po,an ilnman wcti/ <^

. jLip lr7!nans emien cuultt»/
M-Ullst pokasynty'i t.i«/

Cuin I<«a T«iwastistulZs/tNeille annetun turwaxi/
Ge nnitä ft.inist lunasti.

Adamin wiantahdhen
CslHi pahast ulwos wjim/
ikttmeidhanpiti c»oleman/

pirun «la wlc»my. W<»M



Syndymisest.
U)<«>NNlcitä päästi niistätustist/

tNeidhan weiiem coht lEjus Christ/
Cuinpfinankärsei kyll hirmusest/
Jollmaxoi medhän lyndiin eheft.

Sannin/cuolemsn/hclwenn/
Joidhencnopan me teliettin/
ttti-hudhens ca«s maahan hänlsi/
Iarauhan sillä mcillenwl.

Rtjtctty tjancaicksest
Glean Jumal armons cdhesi/
Jocasen neuwonpiti meist/

Ktt me pääsim pirunkäsist.
L.e kljtcttlKsi, Christ/
Cuin michudhen otidihnusest/

Ia synnyid neidzestä puhtast/
Ottäs päästäisit»meid tuskast.R)'rieleisi>tt.

Jumalan ainoa poica/
meillenhywänaiean/

Hän sallei HZnens pahnoinkaaritta/
Jocaeitehnytreiiengun wäärytta/Ryrie<

Jotaei n,aitma wetänyt/
Vn neidzen cohdhuslewänyt.
Ge laps on heicro caickein eohes/
longmailm on cuitcngin kädhes/Hyn

N/rnäkyi oikia auringon Coi/
Cuin walkeudhenumilmanitoi/
Se pimeydhet poisKajona/
Jumalan lapsia men «iwotta/ Ryr.

Jumalanpoicataiwahast/
Tuli mailman
>Hantahto caicki waiwaistd/
Iloncane stattg taiV<,ftn/Hyr. Asy.

88



ChristuxenRoyhZ han «li myös MllZ/
Armaht euitengin meidhän paZllZn»/
Wahto eaiwas tchdh» meil rictar
Is pyhäinEngelinswerrsx-R^r.Näit on HZn meil oftttanut/
Jamielens sill ilmoittanut/
Sffspyhad caicki iloidkan/
lahandZ Mnacunnioidkan.Ryr^

alas astui «iwahast/
«Hän paasti meitä suuresi u?ain>ast/
Ia tjancaikisi-st msiast.

tZM juhlalla/

Nyt sn stndzmyt NeidzyestZ idze Jumala/Se
on kyU luia.
HVapahmia mli tMVast/ Syndyi »nailMM!
«eivzestwoghast / pZZfti meit waiwost.

Nyt auringon Coi/
Cnin walkeudhenmyotans wi/
longihmisillsoi.

Seauringo waiaise/ Osittanen
paZst sinnwaiVaistn.

paiwanfturing edhes tuott/
pimeydhenpois «.arcott/LValsn n«eil osi>t.

Se luetan suurer ihmer/ Jumalan
psicatuli nueher / Sangen piencr.

Ihminen on hansa lum 1,/longa
VoMgi/atMtpall/ilinio/dhamemurhal.



Syndytmsest. 8?
Vsai.is aiwi cuulla: <Httl«mal omallsuulla/

<l>li!uu?antännetulla/Ia miehen olla.
Gmnalmuoto stmyös mphaht:

Inniala canssänswop^ht.
Xvihansapois lacaae/ pirun sydhän pac<s.
O köyhä Ilnnan sncn/

Mirc-s näist pidhä lucu/
Ipsco/nrinrttstnnis poishucu/

Se» sanon sulltocm:
Uhrisius synnid pois o«a/
CuinRaam«t senkyllä osötta, Hale.

on mcill iloinen aica/
larienwlinen l»h!a:

jLttäTaiwastluvi»alanpoico/
Maan päällämhdhoimll».
Oe olisuurinöyryys/
Ia köyhyys/
longChristus ompäällen».
ltttämli mai n«n wieraxi/
Ia caickem ihmisten ot,axi/

heittiöön i«lleng.
waha c<nmis lapsucainen/

Ilmanduinyt maan paällZ/
longa synnM puhdhas neidjykainenj
Guurexi iloxi meillä.
losiistlaps olismailman tullut/
Nijn olisimmecaick cadhotemtollut/
Ia cuollu.
<l>icon sinun s,,s HErraChristue/
Rchtos/ cunnia,a ylistys/
locg edh mndh«n Msuonud. GinH



ChristurenGin? ysn euin Christus syndyi meille/
paimened enivzid I«um«n» kcdholl»
NtinHngcltaiwastilmestyi heille/I<,pahui tallZ ehdholl:
Minä tuon teille hywanstnoman/

,

longapitacalkillcn ha/oman/
Riemuri inonin kerran.
TaNllpZn on syndvn wapahta/a/
Christus caikenniailmanlunasta/a/Ia Dawidin huonein-HiLrra.

Ge taiwalinensöM n>M
Ihastui siitä ftnast/
Ia cohtakqtoswirren teki/

Engelin cans wahwast:
<!>lcon kytos Jumalan esrkiudes/
Rauha myosmailman leweydhes/
Ihmisillilo»arien,u
tNe myös nyt Jumalat kyttZkam/
Ia Christust aina ylistäkäm.
loca on meidhan iloon Vienyt.

d!«ncio
/Vs.ttgel paimenil puhuisanoillnail:

' Ilonteille ihanan ilmoitan/
luinalald sulki teill fiiodhan.

Vr pilti pistunuorucmnen/
Ryl> caunucainenlapsucmncn/
Onteilsyndynneio;est nuorest/
Teil ilor tjät simZen suurex.-Hanon HErraChristus Innlal,'amies/
Ge luwm ikawöitt/ to»n?<>« myss/

Tei



S,ndym<ftst. 8l
Teidhän armias «ino auttajan/
Xvoipa wahwa wapattaian.

»HZn cuolcman hadhas teltauttii/
Gynnist/ pirun wallastwapautta/
Teille tiaistn amuun /

Jo suodhun cautt Il<in laupian»
Taai teille tqhän »nercti liene/

Soimes loydhZt lapsen pienen/
Nay Christitt caunis cac>;oman/
Midk lahjadJumal sinneon pann.

Mdks herä sieluni? liri traea?
Cadzos kengfinsoinns maea?
Gicl on minun Lhrifiurett/
Jumalanpyh« poiea lEsuxen.

Terwesiuatulenmstränn tyghstt/.
tuin synneisilettcadzoylon/
Tän wlid kylien/
Cuingkmanftamainedhcst ollen?

Ah HiKrra sinä caick «.appaled loid/.Cnings olcd alendan sinus noin?
Etts macstHeinein japahnain paall/
JoitJuhdhat,'a h«r,äd syowad Mlk

NZmnd sinun silckis lakanlynas/
HKrrainH/krra / tciwon Cnningas/
Caicr' callimmatcnldaistdkwaatted/
Huonod olis sinul! sinak maata

NZinsyndvakoyl)VdesK,lpais sinun/
Ettstaiwasstamisid rickar minun
AnnoitM n««:Ettturhaonjuur/
tNailn,an menor'e<:,pi / cans coreus suttlV2lh lEsuinenminun-Herraifen/Vnle minunsydhan M



AlZercane minust murhcs/ mscags/
Anna minunollao.kia«nscos.

TM ftnaen suurcst ihastun/
jLtt» tänna lyghön olcd astun/
Vs«ain edhest sinuakl>tan
I?'»n Isä pytiaaHcngcylistän.

/ Puhui paimenill/3t»
i ottwahwasiNiemuisil!mielill,Eija

laulaen lunc>"erud oietta Cuolcman cadhoturcst.Tänäsäupiltipiscu/ Synnyißechlehcmis/ S«
fkäwöit Herra Christus/Dawldin caupungis.Eija.

Ön Herra suuri soi.nes/Kaörit capaloin TaiwaS
ttiaa jonqon woimas/ Caick hörthällit woi^Eija.

. Engelit ih - ettelewät Vliez taain ihmen/ Ett
Neidznncohtn selwälumalau tolilr» e.Elja laulam
ma/ llwnasstsut olemma Cuolemam CaLhotuxest.
Ett luoja lasti «Zm nöyrärldzcns meidän tähtem/

Ia synnyssangen toyhäx/ Caickeinkyll nähten.Eijs
Muutoren camalan teki / Tuli tän orjar/Paljon

kyll cowutt uäki/meitOnoi - saati Herroix.Eija.
Mcriemull mainitmahdam/ Herran hymyttä/

Kijttä cuin parhain tHldam/Armons lylyttä. Eija
Vnnä>«ns caickein luotuin/ Kilwan lijttäkäm

Isää lumalatcmn luominAinons annoi tän.Eija,
Olcon sull lEsu tijtos/ Tännetulemasi/ Ynn,

pyhän Hengen lijtss, Armoos andamast. Eija.
me mehvam/

GiU Cdristus syndMahdhoi.
z!?eiy;est/ ia tänn tulla/
Hznmeidhanaiuo a»t»um on/

3os



Syndymiftsi. -

Jostiloitaaina«ddhom/
ttyttnll Joulunftchlall. .
IlmoittaEngel ennatt.
Juur Jumalan arnioist/
p?HZ piltti synnyi tännä/

pannoist/
Oe mcill l»w«t lunastajam/
Nunn mlitoiwönu mrwam/tt^

Hän jöimcs >n«cais p<-l)nois/
U?a!)U3 wa,as luhtain.
Tuils Hermx iuoM/

pojanpl,l?tan.
Sen aino apum >a elon»/
Ia aina ikawoitilom/Nyk

TllstEngelin ioucto iloidjep/
Ilon mcll ilmoitta.
Rlsttain In»na!.?t eu«nioid;ep/
Rauhan mci l toiwotto/
lo>i Jumalmeit otta/

s»

Taain poicaisens cauttacohm/N^t»Ei wsi cuell »na cadhona/
AttChrMus tannstnd)'!/
Hansynnin mcild poisotts/
long ca«tt cnolem yldyi.
«r»st kilvgn kfittakam HErra.
Riemuivc. »n mvosmonin kerran/Nvt^

R'jteto!eMluma«/
poicas tan!ahettän«st/
Rtjtet cans lEsus eunn/all. .
Meit aunamast
Rytct -HErran Hengi Hyws»,
Eoco cftiminmsus p)>HZ/ Nst. A«^,



Chrlstureu.
nyt lastecam/ < cam/

lonluwirsi weistt.
lEsus caunis l)eln»a« macais Maarian/
Gabrielin ennustog on tZytetty/

nuori Man siu/
Ilnmn mieli,t posan toi/ c uin ctticti loi/
Nydhy pilmnwahän/ pilttin wäh««
?!l!ä lunastaiattoistatoiwo sill/ (Istacl/.
Vuosin cunnian Cuningas Gmanuel.
Neidzc stnuorest syndyi/stnoiGabriel.
Jost prophetad pnhelid ElMdcnnustid/
luutmdpalionluttelit, < lUösus lc.

po,ad parhod pauhadcat/
Neid>ed nuorcd i oidkatt/
U?and 0 w.chW<,stweisi:dcat.lEsi,s.

SlionisinunHerraspldha corkias cunnias/
Cod>os slnnnCuningas.lEsus.

Iln jubllo.Nyt onisoiilo/
>n

paista c uina«ring armas Kl»t!-i« in tzlemio,
ez K: O, 6c O.

t) jelli p2rvu!e,Guamerncoilem/
Anna armosaina O pucr«prime,
Ia simas meille laina/ Q princepz
2,'r2lieme p<,Kce,ll2ne me poKle

o?2triz cllÄlitaz, 0 n<>lil«ni«s.
pirmrumatineit eaasit/pernottr» criming,
Sqs smZmcillesimtid, «2«Ialn», lZ«u<ii,,
UutaslnnHEr^.Aum.

Üb,



Syndymiftsf. 9»
udi sunt ZÄucllÄ, Oi surun s,cl sia/

Cuj Engcli-lftl,'awat/ NovacsnticÄ,

lav »u curia>
Auta>mH.rra.A>«<,.

Wielä loisin.3??ion c«nsweis. i.am/ Calkell wäell riemuib.
ZAcam Metdhänturwamja toimen Syndy,/ja
pandm soimen Oman/
«ltmiä parmais / Alcu ja loppu.

0 lEsu wähämen/ Tyghös me lähenem/ Mur.
les melt«ma lohdut/ Hywillen tawoillen toiut/ Q
läcunnianlsa/ Anmeidhän pyjy nijsä. Wldha
meit tyghös/Wedhä.

ol>änrackauS/ öPojan suloisuS/ Syndimei,
täpoiscadhott/ Ia helwettinalas wajott, Sä mei-
tä sield ylös noistid/ Ia csllill werelläs ostid/Saa»
tameit ta«was. Saata.

Cusa on riemu suuri /Ia meno jalo juuri Enge-
lid weiftwad siellä/ Siclud ei laulua kiellä /Ei tör«
<li wihaKärsi se Cunmgan pcha. Smne m»halam
Sinne.

taiwan corkja Cuningas/ Neidzest nuo»s.s ij.
Cuta euu / ilm, / auringo/Maa/meri/ tähdhed/

laiwad/ Ain palwelewad. a. p, tj.
Enää me chmisedmahdham/ Händhiljain/ja

toarhain/ tijtä palwell ain. ij. ij.
Cum meidh n tähtem mli tänn / Synnyt sangen

löyhän Soimen pandm pahnoin, ij.jap. p.
I opyhs



'

0Pnha Piltti pistumen/ Pudhisi weit si)NNi<
st»M,Täl! syney mallas,lj.lj.

Olcon sull lEsukutos am / Tänn tulemassasnäin,Ynnl!§ll:Hengel: Ynnä yhtenlM/Ia
pyhällHenget,

In n««!l vornint»
miehet/ miehen Jumalan/ Engelid cuts

tekjän Syn.
nytNeidzy/pysyy neidzcn. Kijtos corkjanluma.
lan/Jumal synny, Ihmisex/Jo lumall leppyi th.mtsill.

Costa lEsus synny, me,ll/ 110 nousi Engeleil!/
T?,iwau su«lellfotawäell/ Meisalsid corkiallaanell
Kijios.

Engel puhuipaimenill/ Ilmoilt iloisill wlcltll/
Chrisiuxenmeilsyndynen/Wapahtajaxwaiwasten.
Kilt,

töydhatt lapsen nönränä/ Cavsloihin kääritty»
. «a Waljus olewan/ Soimes cowas mata»
wan.Kijt.

Neidzeu nijsi imewän / Hitin riestaV rnokttta»
wan/Cu,nlinn„d/luodhudruock«alck/ Eläimed
«lana/ rawidzeratk. Kljtos.

Wljstd lapstll lahjoitit, Culoaa/Pyhäsauwu/
Mnrrhamit/lumalax/ cnmarsid/ cunnijoitid/ Cu°
ningam Cuningax tunnusilo.Kijtos»

Tätä armo awarat/ taupiat lahjsja tawarat/
Sydhän surumen ottatan Vfcoll wastan./ jasano»
can. Kijros

'

o)EsuPyhaPilttinen/ PAhdhist/ pesemeit
symnstäm/Puhtallpyhäll syndymälläS / AimoS
«wull/ansiollÄS. K>j.t. Su»



Cbrifiuxm 9)
Suo luwsl weu talljuhlall/ MieldZs/myö»

dhm iloll olla/ Suosioll/sowlnnoll/rackaull/Smu»
ylistäin sydhamell suu».KtjtoS.
z?HH.oiteam sils caicil/

Nytt cah«» armon aican:
Ott ncydzy nuori äiti
2Ncl> s/nnyct pyhän poicane/
Sen meidhan tmwott turwan/
C us caicrein HerrainHerran.

kyws
IflyrnlnZ uunna wuon.

Joseph jo tott tunsli
Marqan powespottiwar/
jhngellnpuhest ymmärsi
Hinv hengeft pyhäsi rascax»
Josi lesus cnunis nähty/
Cuin apun armias ehtyi,
Cusi rytos aani ain puhl?ei/Nyr>

poicainen pieni synnyi/
Meill n: ,d;en puhtaisparmoi»
?ostls°. Jumalmiellyi/
Mci: k6yh« corsap aLmoins»
pois suru surksa ftl« att/
3Neil ilon ow» awatt/
Cust kisws laulu casaht/ NN»

Idli«stwfis«w wisust
jKd'eiv ,uir lasta tahwil:
kusi kuningas Christus?
NZimtähden/ m!im
He lapsen !anp,t,n 4svsid/
pscamin t»«n,ssx mnsio/



ChnflUM
Custkqtos ChristeftU on sitt/ Nys

Gin,eon sewanha/
Ott pisi upildinparmohins/
Ganoi ratk riemun» cansä:
»Herra paastmua taa!» armohis/
Ncinibän Christuxen Herran
tNun «muun aino wrwan /

Sullkhtos Nyt.
U?anlianlvuodhen ticdhosttNei! paliopahmtehtin/

<suiteadhumcaikest mielesi/
»Herra turwis tulcm ncten/
tNeil poicas panid pandir/

wanhan wuona candeix/
2lnn Jumalmeil m? ander /Ny».

Cunmaolconljall/
tNcil «inoans awur annoi,
Nrin poiall pildi lpxhall/
Cuinmeidhancuorman eannoi.
Ott HErranhengclhywöll/
Si!> cslminaisiilpyhall/
101 l kiitos/ l unnia ylhall /
2lm »oca vnna »uon.
I)Uer n«tu« inLetlilenem,

plldinsynnytt Hetblehcm/
lost ihastui Jerusalem/Halelu»^

Hic >,cet in pl«ser>io,
»Ilii line terminä, Ualelui».

Hänpandin soimen macaman/
Cuinhallidze iln«nlackam«/ >Ha!e<»s<».

cotz»»>



Syndymisesi. 94
(!0IN0,!t

Vuoa puel eratvoiiiinuz,ll2le!ui2,
Aasi tunsi »a harkainen/ -

V« se pilt 01l Herrainen/ Haleluja.'
cle 8202 veniunt,

kuruni, InuzKlillN2M oilerunt, U»lelui»,
Saadosttulid stnwWhat/

teithenellsunniat/ Halelttlss,
DeM2treNÄtuz virsine,

Bine virili seyiine,l!2lelu)«»
Hansyndyi äitist neidzestö/

Cuinwapa oli miehestä/ Haleiuis.
Bine lelpenliz vulnere,

De noKrovenit sHn^vine,U2lelu)»,
Ihmisen luonompäallena ott/

Rarmen t/ksnsa pojespotk/ Halelu/a.
In c»rne NOOIS lzinilis,

recc2tc>seä äiNicki!is, tt,leluj2.
Lchaoll hancll nchn cummeill/

jlsi cuitengankäynyt synnintcil/Hal.
Ur leääerel nosKominez,veo K6bi6miles, llaleluM.
Werraxens tahdoimeittehdä /

3a Isans caswot «iwas nähdha/Hale,
In noc N2»li AHnäio,

Leneäicainus Domino, Haleluj,.
Taalla nyttajolliloiscll/

pawelcamHerra ktjtoxel/ -Halelu^.
veo äl«in»s tz121!25, U»lellij3.

Sysolconkijtos loppumat/
Ocn colminaisudhen lackamat /HM.



ChrisiuM
Wicla toisin.IZX lapsi

nons Jerusalemis/
Jumalancorkianpoica/
Ihmisen luonon mhdhoi ottä.

Maariali sanoman/
tTtt hanestrmi syndyman po,an.

<su in /Mmorsianhuoncsta/
han äitins cohdhusta.
pandin soimenpahnainpaZl!/

«ruincaickhallidzeomallwäell.
KLngcl ilmok paimcni-l:
Ktt sepilt oli Herra meill.

HVWd maald wiersld tulewod/
hanell candelewad

ViMhuonesim mcnewad/
Assta nuortaterwettäwad/
Vylt°k«m sijsHErra Jumalaa

sait»/
neid)estkirckast.

Raucraus sinun siihenwei/
Ottas meil pajtaisiv pilcast,
SinZnäid misa waiwasa/
TNe olimt«B mailmasa/

oli edhejam awoi.
Annoil» sinus colM soran/

Oenruman pirun »astan:
latahdhodollmeidhänomm/
Losia hänrchtan meithaasta.
GmFsaatitzmeille rauha»/ OtlV



Siindymisest.
,

«;

Otldmyös pialdan, pois wanvan/
phnasiacuolemas camea.

Nfin sinä myös eaicvikastid/
Turwanmn sinunpaalles.
<l)rwod >a myös köyhad lesked /
Lupaisid cor/at puoles
loshewaanusiowad stnpäall/
jk« jZne tahdhod anda heill/
<suinsinalu»<»nnutolcd.

Sinaoledmeidhan u>»!jem/
Jocameil cunnian tuotad/
Odl) sa myös mci» eaozo ylon/
Josme sun paalles luomm.
Ongostnic nmhdha iloita/
Sill Christus Innmlan poica.
OnmeidhZn racaswechem.

Tämän suuren armos tähdhen
OlconsunkHtos Christe/
E«Zs »elfires saand meidhZn/
Ann meil aina sitä pistä.
Semahdhen mahdhamiloica/
Ia Jumalamcunnioitta/

meidhanracasIsam.
Cum onweidhän

/Isästä vlwos cottta (Sanoi Raa«
matmoninkerran.) Hän onse Coin tähtiCum mei<
la »valaisemanehti/ Caites pimeydhes.

Hän tuli mailman lopus/ Meidhän tygom tai»
wast,Stk>s Maarian cohdhus/ Päästi meitä wai
wast. Cuoleman y,tdze woitti/ Ia elämänm«ill<
tuotti/ Taiwantteem awais,

liiij Amez



Chrisiuxen
Arwos Chnstemeillwu.a/ lapalawarackaus.

Vsco sydhämtn paina/ Ia synmst lackamus. Ann
meitä jälteshimoo / Wilpi meist pois klmmoo / Ia

racasta.totucta.
Caikenwoimanuytt Isä/ Annoi sinun fätes.

Se sinulltijtost lisä / Ettäs sen olio etees.Slll sinun
tuleautta.Eisortaeli laitta/ Sitäköyhää woima»
toind.

Mitäs saanut oledlsäld Aelänijtä cadhota.
Wie heita taiwasen sisall / Ia awullas lahjoita/
Siellä sun peräs kysyn/ Ia tykönäsaina pysyn/
Caickein pyhäin cansa.

V c.Riemuidcanmaataiwas wahwast.
coickcin pyhin/

<

NH» paastoihin myös käski ton»/
Iaraittjn elohonsiwstu.

Auta meitrainut pitämän/
polkuis pailä am käymän/
Hik alan wadzaa täyttä/
Ia nqnmeitämpahom käytta.

Edh aikoi etecm sä määritell/
Edk ruokch tahtonmyos eritcll/
Cosc paastois paranosttehtä «hdhod/
Sen meil oman huoman annoit».

Raamatus ruad puhdhistemn/
Cuvkktjtoxel cohmst otctan.
iNitäsim otta «uumin sijäll
KislllslellullpahutliM.

Ne paastod »amyosruconxcd/
ivuuv mxsslmnaignpalweluxed/

Jote^



Paasiosi. 9)

Joteei fydhamest puhkeile/
HErra id;enuhtele.

Ne cuin tyons päälle luottawad/
L,airorcn tirl aftwoittawad/
tl?uci -Herralle» ne kclparoad/
Jorchänen paälläns mrwawad.

Rucoill a tä!liid iackamat/
Idje eautrasIsaa Jumalat/
Hengestotudhes harrahast/
long hengiraidhis teke taitawafi.

Rucous/raiyus/ vstotarwimn/Joillpa!ion hywyt meil tarita»/
pirunrjllZ eoht waiwatan/
Tustad >awaiwad wähetän,

Am Herra meit sua kHttZmän/
Iaraidhist elämät pir<°män/
Ett hengiwoitaist lihan/
Jamewäldäisimllanwihan.

Chriswxm piinasi ja cuolemast.
autminätaidhaisin/

Gun hywytoitäs muista/
Gydhämesttlitta mahdhaism/
Ganastotutta tunnusta
Gen wacuuLfiätoile »ahwan»Lähetti meillpoicans cuin lupais/
3ost händkfittä mahdan.

Cuinmailmas lEsuskäwi/Aumun tienopetti oikein/
Hänestarmon apuain «Zwyi /
Wastan»aiwaiften caickein/
t«nff«ld onm>d«teuin phnatt^



Kticad

ChristuMthnstusse wiatoincarid;a/
3Neidhän tähtcn waiwstta.

Luin syön olipaäsias lan,ban/
Coht ehtolisenft astt/
Luft leiwänotti / sanoinnain:

ruumin on t«mZ/.
Luin teidhan edhestan annemn/
kuoleman allcohtoitei,/
NZun nmistoren ain teet main.

Cans calki» om,a ftnoi:
3Nun lverenon/tästcaicriuocatt/
longlyndeinnä n»aror annon/
tNnnruumista» ulwos wuotta/

cuintastaiuotra/
3,Nun piinan nmijloxtehkät.
Sill ostetud olet totta.

pesi opetus lasten» jalad/
Custkcslenam tehdha tienem/
Racasta toinen toistan» alat/
Euin hän meill tehnyt liene.
Tätätekemän kessenan, meitäkast/
jls«Hneithan?no«nar eanstr/
«Hukin tumtietä läst.

Costayrtitarh<?srneoili/
Cans cuoleinankiumin campais/
U>a jclw<«ahikoili
Vynotenin / puusiid hän sti.
Svliettm piestin/pfinattin/
<sans or,antäppuroil
Zvuomioll waäräll surmattin.

Kipnstettin Ustinp«äll«/.
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Pijnast.
Eiticad/ sapedtttydlixi niellä/
Häwaistyxed pilcad wlellä/

vlon/ annoi siellä.
Caict karsti mcidhän lunastuxentähden/
pqnaniacatkeran cuoleman/
tNarontekikyll tZydhen.

pandin hän hsutan ristisi/
Cusi eolmanna päiwan nous id).
XVoiton cunnian cans lvisiist/
Omillens naytt sitt.
Nain opettaman keski mennä heit/
Cuin usiowad/ Ca>tcn stawaV/
Autuartnlewad caiket/

Sittuläs astui taiwas/
Xvuodhat lahf<M/
tNeidhän tuscaftmia waiwas
On tykonäm awuns cans wahwa».
»Hcngelläns taäll meit hal!il»se/

«utto/
Waldain yNd;waliidj:e.

Isäpoica hengihywa/
Tastkchtos funolcon fian.
Ann meit uscosts
Nynloppnnast amtzan.
U?arielwaaran opin wauloist/
Sodist eapinoift >arfidhoist/
pirun pahoista pauloist.

pijua muistacam)
meitam st»nnist silistaeam/

Cuiu Hsnen euoleman waati/
Jameitä «dhomren ston.



Chrisiuxen
Öinä cuin petenin/

Ia oikiudheneteenweoliettin/
Moneepmcashtln pileattin/
Cuudhell hedkeli myös plinattin^

puhecll hän tynni otettm/
O pems lapsild coht latemn/
pappcin eteen iohdhatettin/
Ilvaarar saarnaiar 'aitetrin.

päiwancoittee sielo mlutettin/
Ia vomsuren eteen saatctti,:/
lWaarin HZnen päaUans eannettin/
K,yonn l^puujtldannemn.

Murkinan aican händuominin/
U)id;oil eaakin pusasi»omi«in/
Cruunull »»pllrpural «aurenin/
Vijtins cannoi iohon n«ulimn.-

paiwall puoiel ristiin no>temn/
Rvowarten kasteli ripustetun/
Raded salad lawistcmn/
Sapeil/eucaliuotcttin.

puolehtosthengensylonaunoi/
Gicluns Isanskaten cannoi/
RylkMpldze pistemn/
A?aa iZris/auringo mustenin.

Ilallrististalas pudhotenin/
Inlosi phiid pastan «cm»/
Cal lei! l »olleilla woidheltin/
lawalkein lijnoin oniMeltin.

Xvqmain sin haman canncnin.
! Igwartioitten haldun
PVhHkiriansin täytenin/
Isan n»ih« iepytettin. N««n



Pijnost.
Näin Christe sinäpilcanin/

I>: humunftstpisnatiin/
tähtein nrr wmwasten/

Luin olen» pahad >a si,, si M-o
Mailinan ptjnascnm lunastw/Ia ft nmftpuhdha>tld.

Sys olcon sinullekljtos/
Av, ma sekä myös yii-iös.
2n? ristin pää! ripui/
3Z) H?eri hänest ulwostiucui/

wotstoli hänen juurikipu/
puhui hm sinä hetken/

Ne silnad säsi dhZmes kätke.
Mnsist stnoi stnan crmolisen/Ijänjä tyghs «iwaliftn/

Joeaomb! sulomenl uulla:
2lnn ln «nderIsa menons/
Eip he^mmärräomatecon».

GltälHinsansihänämllen«
tvaimo e«d;o psicas si nulläs/
Cuinon ohannesnimcld/
Johanneseadzo sun äitiäs/
Bii:ä oled nyt hänen sikläns.

SenDkcn puhui hänsuloisest/

?8

Saarnajsmyös ryowärill lohdhulisefi/Jasänoinäilläftnoill:
Wifiist pits si,ntän°päiwän/
paradsistnm -n «nstnikäymän.

Neljäs stna oli inur armms:
N7ir oled mull IlänHncormi,»/
Ia hemd päälleni wiha»/

«JM



Chrisiuren3Ninh,o?cttttytpi,N'?s >a hävhäs/
inlimm »oucontädhes/

wljdncner si»nar jano myös t
tNinä ianon t särastas
Cuin o>i n»cidh»:n hinda/
jliticac sappeloid hc yhren/
Sen han tähtc M.

Senc»nkcran siemen perästä/
Sanan stnoi cuudhenenedhesta/
Nytei »nliänAaamawd estä/
tNi« tiria on minusta puhunut/
Se on jo eohcs eulunut.

Lpfimeln huuci hanrohriast/
I<«nsatyshocorkiast:
Sun kate» annan hengen ,a sielun/
Cohra sittpaans alas painoi/
Jadengens ylonannoi,

Costa päämies näki namad/
putowan luuli hän taiwan >a tahdhcv.
Auringo sa Cm» paistcns cadhott/
Wuori repeisja maa jaris/
Cost llwiacuolonkDs wäris.

HZustnol id;ellens cohta:
Xvistist on Jumalan poiea/
Cuin piinan »a cuolemankärsi/
Se cuin Herra on ?lh«lltaiwos/
<l)mbi nyt suures waiwas.

HepeMisid Jumalattaydhelisest/
Ia krstid luo,a ilolisest l
Sitame myostehkamnoyröst/

h«npoican» mhwnMstä/
Mmi



Pijnass.
2Nuttwa!wastsn,«mn: meitpZM.

N>'tt zylivi wa, soncam/
I<? pahuspuolcstam otic«n,/
<suln Llirlsturen euolen;anftatti/
Rnttakäm händ simgen sin;rest/
Luin meitäpW l,ädl)Z>l>a murhest.

eu,nZ.:s olet» p..:i><rcu/
piest/ / jyiiett rusicoittu/,

Vr>m:t«ppuroli crunatiu/
Sunruumi,s ruostittu/ haawoitM
purpu>
IlVeri pä st/ caswoist wuodhatettu/Locoruuinls werta tluctui:

Ristin paZl, °si«l d pingoietud/
Jalad/kädhed lapidze tungettu
jiötical säpell suoteltn /
Sydän rictlpilcall pistetty/
3»im«lllun«lanwihallrunneltu/
Rylklkcihäll iöpidze tungettu
Surkiall cuo!cm«ll siir»,attu.

Cuin jun lauwenut
Canscaswos cannis »alistunut.
Gunruumis rymar rauwenl-t/
U?al,oxon muows muuttunut/
Ott luodhnd laick luondons wastoin»HZiumastyd/lurid/idkid / lastoid/iHcivhZn HErrons luolanscuolendot;

Suusts Christe ei Isytty pewst/
tlrdh
Oikollut sinusyfttan ricost/
OtMnnin «etastna Mnyd/

puh-
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Chrifiuxe».
plchdhas/wiatoin caitj t oliv/
Cuitcngin eackr«<t
317. id').-n caickcmchmistcn eddestZm,

O can«!a duon.io / silaussum/
Svxtäln edhelt wmil
<suil»p»zKoin rröllZrictop iuu./
Gensm« pursia" p»-h«p<in»tan/'
Cuolc lu,N'l!l)»,isin edfteft/

c ppillcns suupuolesta
CuingsChrifteidfcs n«.n noyr>tid?

GZ »iatoin edhest/
Armon dalustkäwiv cuolen,.!».
Gtts päastäisld meitpirun kadhest/
Ifas lapsir löiv tulcman/
lvcleammaroid / loynn-ytid/
UFcilarmon »a awun nZytld/
pyna» sa cuolemas cauua.

Minäsynnin siteil sidhottu.
longedhest fina kljnotett/sangittu/
INinZ tuonen nuoril! niwottu:
Gacnolcmankinmill rangoinu/
2Ninaperkelencahlein culiennu/
3« Jumalan »»ihan allcchcnnu:

' Ginaloid wihanmal: nedhe>t«n»
Minäain ylpiZ: sinähil/ainen /

puustellia purpurall pilcan».
A7inZ«.owac-or»ainen:sinZcnuljainen»
tNinaroykls: pHkeill l« crnunettu.
tNinäturhascunnias- sinä syl,eny.
tNina i«omar:s?pell
MinZhecumas: läsidhot naulittu.

tUinH



Pljnasi. ivo
tNinawaarintein: sinirangaistm.

Mlnarieoin: sen edhest siua wid)attin.
tNlNt.h°piantein: sinä w,<iwattin,.
tNunsyndcintähdhensinZpynamn/
Iaristinpuuhun npujtettin.
Munpahudhent, hdhen fä cuolctettin/
Mun synd» inuhrix sma uhratcin.

OltksileuinZsiiakyttanen/
armo» awun tchdhen?

jlitt noyryeid idzcs naintänne/
Rawid cuolcmanc aictein nahdhenNut ettan sen a«n muistaisin/Id;en pois synnift suistaisin/
longs tahdhensurfiasi lurnmtin.

Mun pqnoe ansiost olalser tee/
Synnijiwerell°« wirut puhtan/
Gun haawaissisall sa minua wie/Isäs edhes tee ««»ahurscari
Wahwist tähcn usioan lufari/Walwois/ mrwarl
Mull pi,nas,a cuslemas olcon.

Cuincuolcman eampaurintullan.
tosi se hätäminua ahdhisto/Annmielcsanpynas muisto olla/Gill minuasillain wahwista/Mun tykonän awullas olwo/tuolemallas turwarenmlwo/

num iloon wiene.
meitä köyhi» synneisit: Meidhön synnim

?ja wiam loisame olem siained/ sicc tulled
llman: owadmeit caicki)heittänee/Tuscaniasu«

len



Chrisinfm
ten «aiwan. Päällcn myös waiwaisien wttanyd
Pijnanja cuoleman. Kyrieelelson.

Cuolemasimeitä autta/ Ei yxckän taitan Enndi
«ahdoi meitä wottta / Iapirun käsijn saata. les
weldhännytt pin päseman / Ia taiwan jällenssaa,
man:NljnCl!nstuxenpin kärsimän Pljnan jauo,
leman. Christe eleison.

losei hän alisastunut/ Taiwast alas mailman/
Ia luondo pääilens ottanuS/Antam hänens cuole»
wan/ Ia sitt synnim pois pyhtin Callmwerensä
«ns/Nijncuolemolis mechinryhtyn/ja pltänijät
allans Kyrieelelson.

Taiucaildaisij lahjoi, Iarackan syndhamen/lu<
m«la meille
PoicanStähdhen/ Cuinkärsi cuoleman/Ia tahto

Tällä meitän lohdhuttacam/Cusa me olema/
«lkän mettäpeljättäkö Syndi taickcuolema. Sill
Christus tahto meilautta / Cnin olem sunres wa:<
was/Pyhän werensäcautta/Hän pyytä meittai<
waS. Kyrieeleison.

Sentähden aina iloidcam Caikestasydhämäst/
Ifäst Pomst myös welsadcam Sekä pyhästHew
gest/ Ia rucoilcamhända wahwast/Ett hengen hä>
dhäsautais/ laannaiSarwonstaiwast/ Nijn
tuin hän meill lupais. Chlisteeleison.

ajattel ainaPijnani päall jawaiwanl
mä sull j llenslainanElamänjataiwan/

lozes n>un päatten turwa/ En ole mä ylön julma)
Minäpä sun luuastm.

Embä mä sinua ostan Cullalleli) muullrahall/
Eng



Pijnast. ioi
Enghelwetist ylösnostan luonill ja p, HM tawoll/
Mutt omall minun hiellä»/ Ia sangen calllllwercl«
län Mires näitä ajatel?

Mailman cunniat fina pnydhät/ Sen päall suu<
restiluumd. Käskyn poies s»säd/S,llmurhen pääl»
lastuotadßickaut sinä aina tahdhc^d/Mutt tipun
yloncadzod/Ia pimamunhotad.

Colzos cuckaisit tedholl/ Cuin suloisesi he caswa»
Ivad: He sangen caunilliehohollIhanasi leidzotta<
wad. Salomon st suurinHErra/E< ole yhdengän
nijdhen werta Caikesa cunnmsans,

Cadzos nyt matelewalsij / Cuing Herraheitra»
Widze. Nijn myös caickij lendäwälsi/loill tarped
hänmyöstaridze/Corpin pojad oeca lsuomans/ Ia
torjap heitä suejansEittelan naitan euolet.

locarahaa ahnettilijax/Ia cuolemanniunhot<
ta/ Se häncll tulepi pijnar/Ia helwettinpndhotta.
los lä sijs haloo taiwaö/ Muist misä mäolin wi>i<
waS/Mmgpijnanmämyös tärsein.Jos säsen uscod wahwasi/Niin edh tule petetyt
Mutt pääsed helwttin waiwa,!/ TuledtaiwaaS
wedhetyr. Sielsaad sittilosolla/Ia mmun oppm
tuulla/ Isäni ainmyös nähdhä..

Kijtoscunma Jumalan/ Olconijancickisest.Po«
j«n myös piehäw turwanam Siloisen op,inse«
dhest.Armons hän lainadcon meille/ Muisto hänm.
pijnans päälle/ Am woywan uscon cansa.

ChriMxm cuollmsi ylss non.
stmijest.

V c. lEsusnous cuolluist ylös.
»S



Christuxen
o!>cstns/

«icuoleman cuollcstns/
Ia astui «las
Sieldwoiwnftalil ,all palais.

Hclu?etin Harrit/u?ei pois woiman/
Awoikidh«ld am onaman/
Riisui ruhtinad/ryösti/ryowais/
Gudhen suustlombadpaimen caappais.

pirun luolastluorrmn meit/
Cosirawicsuhian cuopan teit/
pastimeit cadhorurcn cahlest/
Ottonnettomfi poisor,udhest.

tvoittons naytti w-ke wällwoimall/
3ongid;esti «nsioll omali.
jLieuolema cuollnc enZ mine/
IdjelamZn anda/atpaina.

Maa mahdhotoinhindaamoilman/
Gen ruumist pyhZapnZman/
long>eZdhl« luodhud caickowad/
<sans caickkirpcd calliot cowad.

Haudhattu haudhast herZp ylös/
Omallwoimallkimmop ulos/
paäldänspoispudhist si>!mud/siteev/

hikilhnad/ euollun' wirw ed.
CelmandenpZiwZn nousiworhain/

tNaamandcre iaris lyetuis!no>an/
ilmestyi ilontuo,a/

pelghostpois pakcnid pahat» wartiad.
lNaxcho N?agda'e/ muud waimod/

Warhain Herran haudh«ll samoid/
tvoiteeil woidhclla ruumist aiwoiv/
P««den pMd Vieritetyn pois näid. 'saw



HamattliecurolnOc c>jei<'>.N/
Kp l?i.:d loyncdruun! s, !uc,.m.

icr pcMsiv.
OihanaincnsäEng'inen/

OmkHcrrai rn
Oanosmcll/cung jcwictyliene/
Ett u?oidl»ellare»i, otra tiencm.

Engel walmolll wo ft<lis waca:
Mirelawat edfitr cucllcinsilan/
Jonous / cuinioseteillennen stnol/
C«d;oc.-tt siaa /cans kääri lrjnoi.

Engelarmas /Engel pyhZ/
tustast Herran h/wanl
Cusa hand clawan osanem?
Äutuast jloll si,nem?

Hän Galilean/
Gictl loydhatluo,an lunastajan/
3lmomac<!topcMslapsi!!/
Ett «main puhucatpetarill.

Rchtos sullEngel hywansuows /

Gen fulotstn sanoman stnawa.
<sol)t idze ilmanduiHErra
Soik6dliens/,a!ca«s/ haaw«ns pidhett.

Ettherais Herra,a nous luo>a>
RfittNäm HerraaAllclujo.
Jost«lon auman annoi /
Gcn sydhäinenpohianmeil painoi.

Radhan rnkens n,eilrauhaisen /

tuinmeit talmea «iwastn.
Ideust ilo siis meilolcsn/
W<,lw«isildwalirus «paikedcsn,!



Cfmsiuxm
TZ lä annmU/

Ia iulkiall/
lEsilj! caunljln,e rytcäiHtt/
<H»!»dl) yliaica ylist,'k'M.

Kristus LaridM pyl>ä pynauin/

Senweri wiatoin wliodhasettln/
Cuolii!stns cuolcinsncuoietti/
pirun wailan ylld; woirn.

pois pyk? i
Ririoicetun Nrouren.
HVojconcans paiais pois hclwetist.
INouscunman canft cuoliuist/
pirunrlsiui/stann ryowZis/
Taiwan owen eteen» awaie.

raiwan/
XVapast me nyt mennä mahdham/

cautt edheftÄn euoiun/
Cuol mft cunnian eans nojnuu/
lEsustme caikin «Hcrakam/

myös mmstaeam.
B»!ve ieK».

V, c Chtistus Caridza pyhö piinatta
Äsi":is pyhän psästn p.äiwa«/

yZs ikäwsitt)'/
lioiocnm klftb°in Icsusta/
Mainit memaddham/a muista
!Dcdtyi -Herran hywch te«,oi/
ZNcisadcgm Uwe lesuxei.



Ylös nousemisesi. lo;
pastais pyh'!l

pisin, pirun

Hirnuistzlhewctin h. udhast/
Ca«ttHEr, «n c owan cuolcn,an.U?eis»

p p«asin pÄWZN/
Mläs HLrrahaudhasthcrUs/

perac/

hirnunhawuri weiftd 5
O :si°!« pyhän paasin paiwäll /

N-MS Christuscuolluist yiös/
picun suusta alin sai poies/
Meir omoriudhest ulos/
?AI omls«m Mnsomar weissld:

pasiais pyhän paasin päivin/
Cuin Cumuall Christuscuolwlst
ttous kirckau^nMdämZn:
ttrjnnosiam uittenelaman/
plMam poispahudhcstpyhyfen / WeisspasiZis pyhän
huomin meno mci! l nmistutmp:

wesoimonwircowad/
itlämanihanast asuwad/
Linnud lanlain wistrenwad/
Weiftwad klswst I^surell.

paasinpaiwan/
Lnocnincans «fin nmists
M>osnost umen elZ»nan/
Ilklastelostpois erKnZn/
RhttZiu luo/«<W«st»mt. weisqdc^m.



CKristuxenB?sLoidcamp°.'tt is uhlast/
RynMm Cunmgast uilaist/

stN nliclest.
Cuin p:äsm»punaistjr nierest.

Sen pyhäruumis uhrarnn/
Iaristin pMiä murhamn/
»Hänen weren» wuovhatettin/
Jol!me synmst wirnr «in.

Mcolemsynnijt psastetyd/
Jarumald HenZeld jiastctyl/

"

Oe suurior,us lopui
onstolki»! wapa wuos.

Meil Christusllksus wilpit<Zin/
On pääsiäis lammas wirhitoin.
Gyokäm sin eans leipääcaldiast/
Cuin kästi Caicriwa!di<:s.

Gemahtaolliolo uhri/
Luin kärmen murur puri/

"

maahan cnkijti,
Eaiwan meillMl<ns uudhisti.

<V Christel»n«lan poka/
' tNerncoilemsuatanäaican/

Canssas cuolemastkirwoea/
- Ia duomio pZiwan wirwot».

<l»con sinun Christetosin/
Cuin cuolemastylös nousid/
Rfitos cunniajaylistos/
Ilan»" p/ha»» 'Henflen myös.

Wieltl toisin. l».
paiwZa

<och«st MAäml Isca



Plös nousemisesi.Joca ainoasiarmosta/
pansti meit pirun pauloista.

Hänen pyhälläpchnallans/
Ia catkerail cuolemailans/

Iaylös nouscmMans/
Saatti meit armohinjällens.

Ei laki meic fillenl soima/
Oi ol jfnnil syngiZll woinia/
iki helwettiwoihäwitta/
idi cuolcma meitcadhotta.

Laickcin wiholistenwainod /

Sinä JEfu nieild pois cannoid /

Ia syftisid pahanpaikan/
2lutid meic oikian aican.

totinen teuras/
Caridza puhdas ia paras/
Sinä o!eilman cstet
pyhä «Erra IlLsnChrtste.Sinäse oikiauhri/
CuinHelwctintaidhad tuhri/
Iapäästää fangid waiwaised /

Ia pauhataradholised.
U?ahwista meit oikian «scsottl

Sunstnas meii ain» söicon/
perca pois wanha hapatos/
pidhä meit elämäs puhms.

Sinull olconainakijtos/
Jaylimäinenylistss/
Jumalan poica lEsi, ChristCuin ylss nousidcuollmst.

cumcuoletettin/
Cckß
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HZnech

Chrisiuxen
fynnestet, tZHVHen/

HnnDlcnsylös noztcnm/
Ia 5:am cl>!n»an
Siis mc nyncnick iloidcam/
Jumalat»nyös aina cnnnic idcam/'
laV«si:dcamHa!clul.'/Hawlui<,

U7i-/ht«nilimiji n,«anpaäii«.
astnarainut

HViiltomd n loyny täätla/
Syndolicaicka!«ns
Gys cuoio sist n?cl!ansi:i/
lanicitäcoht alanftlöi/
Saaeri myosplru» f^ugir/-Hal<,'l»!<l.

lLsus Chnstlmmilanpoic/
Attnoi hänens incldhan siau»/
»Hananss pirun vlidzc rroitr
S)'-!mn pois »nrist pian.
Cuolsm n myo» m. han loi
I' dmeidVoin»:n po>ts wei/
poiki h.:ncn lalcains ala -Hale,,

Tuam' n «aeiHnanwalill/

Nuonicoh: eläm «Läsill
Waipui »lhcitctl!nwli«tt.
Scn oit sanonut:
jL« cualooli cuo,» n woitmnut/

hipiän als. -Hal^
-Hänon stpäsic-is i»m«nas/

10,5 Iu!!,!,l Mstv-N aunoi/
R« nn pN uhrattu hamas/
Cuncza mcidyan synnin;«nnoi^



VloSNonftmissst. 'O5
H««c«werens wuodh.iretl!n/

ustempa.llle
Ei p<°stZn,ml?a>atfisall Ha!e.

siis tam luhla
Ilon cansi >a riemun/
On Chl iftus tygl>s,n lahdhoitulls
walistaman meivl>!n sielun.
HZn auringo kirkas on/
Cuiilstnnin/amyosstlatyghsn/
Ilmristnocaicrityyni Hale.

SrokZm -a hywinelZram
TÄ!a m,:ri.?nieiu?anajnll.
<H<poinmNnpois hlittäkäm/
Cuin mcittemma pahall «wat
Christus meinl r<,widcon/
la-ficlnli tarpcns taridcon/
Oipuilo muita korsi. -Haielmo.

stlV nous ylös cuoleman haudhost/
pä«siim:ilman perkele»paulastGst»

mc nyt wahwast iloidcam Ia Jumalalle kus-
tos wcisavcam Vvrierll ilott.

Christnsuhrixmeille/ Onannetsnnnei»§V isille.
Caridz färsti cuoleman/ Ilans canS saat oleman

Armon tiell stindistd>ääs tuleman.
Cuoloja elopotkeid /Hirmuisesi yhttnotid/cuo»

lonelämärooit/Ia poicssoitt.
Manasen tunnusta/Cuintiell puhutell lesnsta/lloca oli cuollun ollut Mutta Mens kuckauteM

tullut.
Kij Ens«.



Christuren
Engelin HZn myösnäkvCuin coht tleltZwär t«>

ti: Cuolluen haudhast pois mennex/ Ia elämän sen
sianjäänex.

Vscocam enämin wahwoi Marian tosi sanoi/
Cuinluuttancausan walhei jawoloi,

Christus omall wöellänS/ Cuolemast nousi jäl"
lenS/lasaiwciionhänenpäällensHaleluja.

Wielä toisin ?. Hl.
Christus witzijt wahwast/ On Hlosnos>AMnut haudhast.

Kärseisowancuoleman/ Awaisi armon ow<n/Saatti rackanrauhan Meillen päällä maan.
Elämä ja cuolemaCampalit kaskenansa/ Elämä

nlidzen moitti cuoleman.
Maria Magdale Saattisanoman ensin sen: Ett

cuo!uistChristus nousi/Ia ofttti idzens.elämäri.
Sille cuin hän käwi Aamulla warhainhaudhal»

le/ Engelit caxi näklsiell/ I« coht lEsusta cohtaisi
tiellä.

Maria Madaletme mahohan Vsco «fymät/ Io«
ca nätilEsuren eläwan

Caiket Christus pätwZUcolmattell Cuolluist noi-
si/Iapirunpään peräti polk pois / Aitos luolan.

Wos luojan.
U>ircois » hdoinhaudhafi jälles C, l.

Joca stnnid caickein cannoi
Ia ristinpuus hengen»«nnoi/i^ale.

i. päsiäisnä p«in?«nä tosiy/
Ostt



Vlös nousemisesi. 106
Vsttidzens kerroin wqsin/ Hal.

Maria Magdale ensm,äi»en
Näkilesuxcnwirconen. Hale.

Nijn naidhänen muud waimod
ttZLi sitt PietariSimon. Hal.

Taas nawyiIV si»s cahdhel!/
CninknwldEmauren «cli. »Hale.

4 Nuijinein lllai han ilmestyi/
Cuft Apostolid istuit». Hlile.

Ia wapisid pclgostwaca
KMttuidhenoweinlacan. »Hale.

5". Costa sttt wqckocaus cului/
Apostoleill hän ilmestyi

Caiklll yhten toistn kerron/
Thomas tutki hawad Herr„n.Hale.

6. NlftlmyssmercUTyberian/
Opetuslasta seivsen,«n.Hal.

Costa he calad simred stid/
HKrran ranalla hesittnZid. Hnle.

7. lacovlolcsApostoli
Ganan saattaja taa^oii/H«l.

Ett HErraheräis» haudhast/
Ia pssicnolemanpaulast. Hai.

S. U?h'meinwclsttwM sataa/
Meit ustohon mahmwad simtm.

Ett lEjwon yläs nosnut/
'3a wiholistdwoittanut. Hale.

9 GK on si/s Irjuxenkrftos/Jaylimainen ylistos. Hale.
3?nna IsZn / pyhän Hengen/

Cans <,»nnia suuri stm,ncngin. Hale.



Christuxm
nieluja.

lesuxelweistttmahdham/Rakt
Halullcaickemnähdheu/Sydhämel ett

kielell/ Cuin parhain talohan/ Hänen laupian ar-
mons awun tähdhen. Snnnin sireisi han meit wa»
pahc/IsänSwihanpäloämpoiS lacciht/ Autuudex
hänmeillm caickil tapaht.

Juhalat
hänenarmons corkmt cunniat/Ett Pojasans pirun
tuallan pois polki, Sen ald mcitpästi/ Ia w<nwall>
wonjald. Wli)an/ knoilxenc-ld Helwer st/
ijäliestcuolemast/ Täst HErra kijcos olcon ijac o»
mas.

Cackill cuin Chrisiuren pall meistidzens luotta/
Synnid Jumal anoex/ ett armons anda Meu iap»
sir ocra/nain meill, utuun tuota / Meillcodftcn tur»
wantusiiscaifiscaneaßauhallans lohobuna/ a<
tvuns näyttä Cuin hänenkästnns perän pyydhäm
täyttä Ms!lst lupauxens hän tahto täyttä

Kljros armss edhest momnkerranvlcoulsä Iu»
wal suntaiwast. PolanChtistuxcnmyösmnthän
HErram / Cum awullans meit paasi! suuresiwai«
wast/Ia pyhäl Henqel l°hdulca,all / Sill meldhan
oitian tien osottajall: Kiitos olcon nptt,a joca
«M.dUEsi,s Christl» sielun turwa/ Cuolemon

surma/ Hanylosnousi/ Sv»nin
«M alas strsi.Rx"e eleison.

U)aick ilmansynnit tan tuli/ Cuitenginyän
cnoli. Caick hy»in «imitt/ Jumalan cans
M«tsowu.Hyrieeleiso».

GM



Taiwaisen astumisesi. 127
G)'««m ja puunhanwoitti/ Armon edhes

Fuorr: -Han woi meitamto pHnansja woit»
tons canst, N,yric eleison,

herraa cmn cnolcmast nousiRucoilcam ett
soist ö7p?onans olla/lamiwan ilon tulla. Ny<
rie eieizon.

Chrisilyen taiwastn ylss astumisesi.
e. Nyttcaict'» ChriNttydiioldcatt.

la asiui helmet»
alas Ei öaudä woittanut tuoni/ Elämän

j»llens paiais. Päasiiweitä nijn cuolemasi/ Ia pi-
nni cauft olemasi/ Pnhänpijnanftwolmall.

Asiui sitt ylcZ taiwasen/ lost olitullutalatz
Sicld lähete mechen walwalsill (Tahchol nijn pitä
walanS,)Pl)lM> Hengen lohdhutralc n Cmckeen hy«
Wylen toluttajan/Holhoman Cchnsiieunda,

Chnstusnieldhän lunasta.amlsiupljäns oikiall
puolell Hän on meidänedes wastajam/ vnviä inett
Ma suoiell: Josme hänen sanansa cuulem/ Häu n
tygöns mtelel m tulem/Nyn me ftam pyhän hcnge.

Josei hän olis ylös mennyt/ Ia astunut taiwa!-
fen jallens/ Nljnlohduttajat pyhää Henge/ Ei olis
jättänyrt jältens: Mutt ett h n mem eotians /El
tahtonut unhottacmtans/iähell heill pyyänHenge

Ett me nylt saim pyhl n Hengen, See on weil su<
?i 'ahia. pelfättäkö kcngen. Mutt pltä>
kämusco wahwa. laturwaocam Chilstuxenpääll/
Nijn cauwan cuiumeeläm Hän meitä taiwa»sen autta.

meidän lunasiuxen/Halum/pynndön/ o»»ZMotuxem/Smäcuinoleo luoja hywä/ Tulid
«las mailman sywän. K liij Är«



Christujcen
Armo suuri sinunmoitti/ Ettäs päälles synnlm

otid/Annoid sus calkeran cuoleman/Ia saatid meil<
leu elämän.

Helwtttin myös alas astuid/Sielduscolised pois
eftid/Menidtaiwasenomallwoimall/ Isiud nytt
IsäSoikiaN.

Sinun suuri laupiudes Saatti meille tämänau-
tuudhen/ Ei omawäki miten woinm/ los edhjä
sttäolis suonut.

Me tljcem sua lEsu Christ/locapöstiomeit
helwetist/ vlcon sinun «rmos edhest 2?listös ij«n?
taickisest.
dolEsus 3janstahdhon täyni tZall/
«ZfHaleliua/kfitos luojan/
Ia Dlensmliiwallan p«all./Hal.k. l.

wahwar wiholised loi/
.XVoiton cunnianheist idze wei/
lulkylä« «istui taiwastn/
Eloncrithanestänsmalmaiscn.

Cmeengoncoconans rykanan»/
tNailman loppunast olinomqn/
IstudhenlMsoikmll/
Taiwan cunniasirM corkiall/

IZlid;e waidain wallidzep/
paicad caickräyttain hallidzed
puhup nin parast pllokstam/
I« I,M»Z <nanap edhestZm.

Gield läheni lohdhuttajan/
Hengen pyhänpyhittäjän/
TyhMij okcin opettaman/
Mmhelift lohdhnnaman. MH,



Taiivasen Istumisen. loi
HVihdhoin han whmämmlewa/

tt<ms cunniastnskyll c»u!»wa/
VstoVaislj stttsiunan,<i«/

miwan cunnian coriaman.
N?ari> pahoi duomiozcman/

laanZaroic asettaman/
Ole sinäkijtetlEsus Christ/
Juur cunnianlCuningas wisiisi.

c, Christus cmid;a pyl>a
3«Esus tääld woiton cunnian canS/TaiwaasW)nlosastui wiehudhessanS Iloisel! Engelittc»
sturall Tauuan tolwelnhtlinellheljall/Kytos wil-
silliloweisullt/Taiwadtäyttäin täysill riemuill.

Caick luodhud Christuxenedhes myödhyio/Pil'
wed taituid/ taiwa nodcuid / Pnhäin pslwed c»;«
martelid. Woiton»virttä weijaelid / Hän elon nmo»
thostnätywäst erroi/Poismailman catowast me»
nost wieroi-

lihanscorotcunnialllorkiall/ Asettistumanl»
läns oikiaN /Päät «ikein taiwasten corkeitten/Tai»
wad caick paicad täyttämän/ Waldaiu ylidz wal,
lidzeman/ Cakild cunmollcumarttaman.

Ei meitä orwoix unhottan/Meild läsnoltnuttans
eiottan. Oucoconans tytönäm loppun ast/Caick
«»idze/hallldze/chuokiasi, Kyllwäkäwästwa?i«lep
Chri iicundans/ HädhäS meitauttap awullanS.

On ylhälmeiledhes wastaiam/ Ainlsänmieldäweill lepyttäin. Armons andap/lahjad lainap/ loh»chuttaian meill lähettäp / Murheis 'meit lujasi loh»lhuttaman/ Waiwaistjwaiwois wahwlstaman.
ChnstuStälltaiwanastumal/Tienoitiauosotll'

K v stn



ChsistUM
«n maall/longtdzemMn ansain on/Ijä alllst <!'

se tauon, 3al! uscoliedhäS astucam/ Tällturwal
idze-uwahwisiaam.

lesnst yliaica klittäkäm / Ett olis am apnnam
rucoelcam/ Corjaismeitwljmäisiö wnwois/Hen>
gcn hädhässä myos helhois/ Cosca on tulewa ouc«
mioll/SoiSmeltPntzainpermösoll.

Pyhäsi Hcngesi.
V.s.lEsusnouscuoilulstylös.

hengi liman alnst
Vaicur/wirwott wisi»st/

hailini/ hohois,
prophcrnin l)»dh mcd / fuud awais/

tiedhol eaidhod walais/
jlinnustl ih»,ed / mai! »naisi d muutted/
Ilmoitti stl.mdhed si,ur^v.

suomasi heNundaina/
Tuituiman
piwha!6 hm,,yiinä l!lunr,aloll/
Vsioisit täytti iuwatuill lahioill.

Opems lapsi! han opetti/
!Nic«cd coht muutti/
Tcki ialä mivhovtaitaman/
Aiciiil olwhoil!opettaman.

pahuohest pacanoic paKiMsman/
uscon o,endum«n/
wäansi woimailans/

Cocoisi ler«a sa.wnallans.
Casten «,u«a ammax autta/

Gynmv



Pyhäsi Hengestä l°9Gynnid a'at andex a„v<,/
2l«? uutenelZinanoienda.

tNartyrid inailman n»al)wisti
Wolttamanlsurmad / pHnad pahad/
!wic,i tustis turwnn mMtuotta/
U?iel cuolcmon kiclw meit iohdhuttss»

HiKrck hcngcl rÄI hallidzcn,cit/
Jollsuttakäymän käymän «it.
Annoila hand turwmi.im mssistm/

cyghos taiwasmcit wiedhä wchnain.
oppisns iimoittc n:an/

Mennä kästtymdär mmlnmn/
Canslojacaickia opettama»/
Canssoi caictfi cans castaman.

Ottacan st hengi pyhä/
Sanoi heille sanciil näillä-
Se teille opett.ipi eaick tiedhod/
Tulewaisedett endistdk.

Cllin ftisötte cdhes Sangarten
Corkian Cuninaain angarten/

puhuman/
Teille ylhäld anneta».

pyhän Hengen armo aumas/Opetus lajien fydhäined /
Täytti tchä laupioilla lahioillans/
Opetti oudhodNclcd caik. ,

»Heille annoi armon» awarans/
Nieli! eaikilla starnanmn/
canssoicaickia eans käandaniän.
tvnrydhestMtMten wändämän.

Sqs



Pyhast.
WtakÄn/

Isä,a-Hengeylistäkäm/
Colminaismra ennnioittacam/
Suulla sydhämel lackanmt.

astuiylss taiwas/
lähetti meille tän alas/

pvhänHenZenlohdhutttnan/
Christicunda wahwistamgn/Hyrieeleisixs.

«iwas ylosmeni/
ennenoli tullut Itänne/

Ijiuls-usoNalkädhcU/
>Hallld;e caickomall wacll

Cocht oman lupaurens salken/
L,«hel mailmaan Hengen/
Racran MnjZsuomasta /

Cmn simri oliwoimasta.
XVqdhes kyemnencs paiwai fsudhlU/

Siceuin Christus euolluistnousi/
inhla ialo edhestull/

lonZmyötäoli ilo suuri:
Cosc n«»rkm<maicao!i paiwaz?/

Aekist mli puhallus taiwast/
Npostoleill ft iloo ii«äel/

huone» joftolld slsall,
Rieltei: tulisten muodholl wll/

Cuin moninäkistkä cupli/
Glp inmalisten si'dh«med/

mitan pyytaned.
Losthe nytftlopyhml-sengen/

Ihajwidhe suurest stngcn.
Rielill



Hengesi:
Rielill coht puhelid/
Jumalasiihmeit jnuclid.

Cuinpacanadsita ihmettelid/
Immd wastan Mest elid/

Gannoiv wynast olewäntaynans/
Joihin Jumal pnhals hengens.

Cumpetarstncuuliiahawais/
Rohkiast wastais ja simnsawais/
<l>fött heidhänwaarin puhmvan /

Ia pilcka stnoihnhuwan.
iLntaidhame 01l wrjnast täynnä/

GillMlwkinZs onwielZpäiwa-
N)aan IfZn .' «'naian»Hengest/
Tmnaihlne tanäpön illnest.

Joelinl nnustost >utteli/
D>?awidin pjalmrist saneli
Ganedsalwoid
Gg p enin of»toisen mielen..

NenwoApostoleild «noid.
petari wastaistodhen sanoi
Catucar /andacat castetta eeilän/
Gyndin ft«t andexlesijxen nimen.

Colmemhatt miest coh«käänvi/
Ehristnxen ttmdon/ ustoon waanyi/
Castetta id;eng annoid tosin/
Vtid opetus lasten-opin:

Christicnnnan cocoug msn/PZiwa paiwald enänyi enamin/
p>'han-HengenwZell woimall/
JumalanpykZnsanansaarnall.

Mewcpilem snsHllirmCHM
Cuili
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Pyhäst
iruintaiwasen astuid wistist/
Se sama Hengi meille lainst/
Jasydhaminwahwast paiua.

je« HZn mcit edzeia ja kysyis/
Ia aina p>'l>'is/
pahudheji mcirä luowuiais.
Hywin mpoin myös rotumis.

Veni creAtor B^>irituz.
Vle pyhä Hengi lioja/ lakylmninsy-
dhandensuoja/ Vläytä nerinnad armol-

las/Cuin sinä loid sun woimallas.
Sma oled lohdhmtajn/ Ia runjäs lahjain

andaja S,"cowad rinnat» pchmitäd/Lulell ja
woiteihcit l-lnnutäl».

Gmä olev Ijän sormi / ?a «rolnnnaisuven
solmi G«lw»!l!dstad sotiadlnicled/lawotteled
txl)lnwkielc'd.

MmmZrrvs lä meille
mii'.paina/ H.i!?«n heickous pois estäCaitest
pah dhest meit p^«stZ.

Xviholinen carcot cauwas/ Suo meitä'olla
myösraulias,2lut cna menyn eläisin»/ Htame
»paarad «"ldäisim.

If°,n idhäntmaanna/ Japo/an paZ!lt«r«
»».m pm,«/ Ginusiln»)'»» ktznirippu/ 3oc<»
heistä u'u>os lncud

Ff In oi. on ainakqtos / pojan e unnia samas
lqtos/ <s> n pvdän hengenmeillanda/ Ia

<Mol meil c<n^da-
Wielä toisin.

<?-Vie luojalohdh«tto,« / Pyhä Hengi pyhittä»
jä/



Pyhäsi. lil
ja/Opetus Isa oikia Opill okiallnmt opeta/ Iahywyohcilaspueta.

ExynntyloSedzile/ Harha telldpcls,ohdhatt«<
le/Pirunpau!o!stu!oSauttele/Jumalan juockon
saattele/ Sleluehenhawad hautele.

Armosi lähiaslama/ Pahus meistä alas
pam/ SanaS himoon sytyt aina Pmilär. sylhäld
meilanna Sythäluest sokms p is.anna.

«perca siibhämed peioxtst Juonista jumalatta»
wist/ Nijst cangms cauwas carcota/ Kiusauxeft
meit tirwota / Elämän wedel wtrwota.

Ama mu<st>> murhellsij/Ilahuta idkewälsij 3ur«
wax tule turwattoiuam/ Wapisewit sä wahwista/
Bscollo me>tä vdhista.

1101 l ihanail mclt lohohuta / Sydhämen fylmys
lämmytä/Ra,>auuhall!dsytNtä/ Haludhaydpcls
häkylä/tlhanhtmodpois läkaylä.

Ijä totina tundeman/ Poica Chrisiusia cuule»
man/ jäälllunustaj,inluottaman/ Ristis sinus
ktjntippuman /Cumheist oledulwcs lijckuwa.

Isä/Poica/Hengepybä, CocoColminaisutthy.
wä/ Armons annost ainmainiocam / Hänell kijtoS
wlrsi weisotcom / Ia cunnia corkia andac< m
xs-v yhä hengi tule/ täytä sinun uscoilistessu»

ja sinunrackauleStuli sytytä heihin/
tuin moninaisil kielillä pakanat cocoisit/ pyhän v»
ston yhteytcn caikeft mailmasa/ Jumalanolconkij«
kos!Mcalck>sesta/a!!elu>a

Wleltl pidhemtlldck.
Vlepyh.l
TöytZ p)chan am«s woi,nal>/



Pyhest
Wcidhan caickein Christittyin fydhämech
Rackaudhen haluli saat k/to°m«n/
Ga cöcod uston yhteyten
zlvalkiudhes paisteli/ jatotueen/
Canssoi caictinafift «elist/
Jostakqtam sna caikest
»Halcluja/klstosluoiam

Ga pyhä paiste/ armon awn/
Nlamiinsanallwalais/ meis asu/
Jumalatopet»oikeinmndeman/
HZnd isaxcudzmnanja cuuleman/
pois o« opid war«d
3Neitha!lld«.os ainarmolla»/
Christuren päälleam uscoman/
Vlurwa HZnestainostain staman /

Gä pyhä walkia/ lohdhmust täyn /

tNei» sytvtsydhnmcdpalamad ain/
Ractam JumalankestyiZ pitämä»
Iaristim kärstwast candaman.
<D HErra awullas meitwalist/
Ia heickoo fydhändäm wahwist/
Ktr föch wahwast mahdhaisim /

Cuolenmn cau« eloonmila taidhaisim/
Haleiu»a.

Pyhäsi ColmiMdesi.Juinalataiwast Alä meit ylonanna::
Ga

meitäiloon cauna. U?iholinenpols <ya pldha
meit uscos wahwas/ Ann meidhän ollarauo
has/<rui„olem täälmonencauh«s. Guomeil
t^iwas»,»»«) aa/ Caickein «nst/ Ann

walla.



Colminaisudheest' n^
wZtt» pirun ansa/ Ia Helwetin alhonlansa/
tzen paaliAmensanocam/ N>eitfttcn Hale.

lEsuLhrist Jumalan poica /pidha meil
oikiall tiellä/S« oled wa!di«s za woipa HIZ
uieiid simssNella, Gma cuolemas cauna/Hel-
wetistmeitäcftid/ piruncah!eistap.°Zstid/ Ia
clamanmeitä M>Av. Xvicla nvtkin meita»ca/
Cuin murheg taalla olcm/ Ia s»«a cuin me
«uolem/ V?cdhasi»s2meidhanpuolem/ S««
pMIVmensanocam. XveisatenHaleluja.

pyhä Hengi lohdhuttaja/ Isasi po,ast ul-
woskaypa/Hywin nipoin toemtaja/ Joillmei<
dhansydhamentayta/ Armos pWlemmyos
hazot: N>a!ista sokiad mieled / pereärinnad ja
kicled/ pahudhcstluin«fis liene/

mcit lahjot/Ett mc tu ldisimsnun/We<
Christuren sirvun/Cuin sielusiottaisi

pois kiwun/ Sen päallAmcn fanocam.
satenHalelusa.

Jumala «iwast/
Mcklstam sinua wahwast/

Jauseom caiketi senpaall/
Ott satohdhod olla laupias meil.

O Christe Jumalas»tmes/AnnameidhZnpuamieles
Cuolemas',a fänas pyliZd/
Joilasmeit«l«uar pyydhad.

<!> pyhä Hengiann armos/
Ltt »nepidhaistm sunncuwos/
N?urhe n»cistä ainapidhä/
lin/poea/Hengipyhä..



Engelcist.
Eugelcisi.

lunialcuin tmckiolcd luonut/
EnZelis olcd mcillcn suonut/Scnedhcst:«hdho», sinl« pitä/ Ia«inakij«ä.

r?e sanmdEngelis taiwav cdhesäk öwa»/lan».lin,ansinunp)l)äv öissys mou?»!0/ Is
Mta iotcu sinuapalwe ew>!r/ He n^rieiewad.

Mutt.iselvanlialohlkärniepi:»/ Lncleleill
hywil pyytätehdhä k«ftun / lo»'.ga la n»lte»-
ginnnnad hlidha,,noitta/Ia «..ulwas <ö!««».

Sc'rwna hengiosona wihan!ui»!aus Chri-stujiawastan/iahäntnstmacmidlns. Inma<lan sana ft, sim pyhä oppfi/ N?>h>; ,c: potri.
Rydao,« sodhad Herran; wälilläatta/R<Mi

han,.»larjntahto aiai- eaara Nladcoisi»
meiti-harha! tleilä/laxlos niellä.

pZällemmyoölyM synnid/ waiwad/ tusi
cat»/ Mist M)'osnosta «ted sated/ puusiad /
Tuulen,a wcdhenhän myrkyllä Tau<dhidpäällen»heitä.

Engelld h>wäd ei silloinole laistan / Mutt
«inasolapitäwäd HZndä waftan/ Estäwädhändä / etei pyhä sanas /Coscans isalans.

Rsuhan hetOhtowad rsidhast caicti ftatta/he pyytäwädcinaylos«mta/pyhZinruF
csured/candawav lcten Chrijniren eteen.

Taudhit »a n»yrkyd c<n cott.lwad po>e«/ IH
hyn»ädil>»ad stattawadmeiliällcns lodhat<
tawad meitäainaoikiall tiellä/Kik sitäkic l!ä

toscas näinOngelis p<mcd HtKrr«»tygsm/



Engclisi, ii,
t?s'n pirnnpita and«»!«n»neitylsn.Vik yxiran

wahingoma«ida/Eik "lant s ado.
sa M"o« worhain/Wcjjiittn sydh, lncftcuinmetawain parhain/

mnidhc», hywäin toidhcns cdhcft/Jaarmolopuoiest.
-HErra hywillHcw

>i!gnll/ U>ar?ioi!l»;s n,rit warjcle Tois»
pää d^mpt'ckic.

tstl HErraFcbaoeK/Taiwan suuri sota»H<,rr-/Engcliln n haidia/ w.irtm.
pyrn t!,t!tKngl-ltill s Saarra so:6 lourcl"

l> e/Soodi wcft.nl wihoii>«n»/ 6«n«uGa,
t»ln surai^ln.

H.ruis lyävn.bcillrm' cmrcl! curils
la»n / Maarls cumw^lwciftm/ N7ritä/mclvhän onli>u».

Ove» wie mcit cris°m Ilman mainctma»»
coistin E, g>ltttrcs leid;«.nmll/ rac»

Gynnift simm pyl,yt«n/U?äannZ wahwisthywyten, 3Vidschäxi wiraf.m/
woiftm.

Cauwas carcot codhostom/ Hngeleill estcdhest°,n pirunpuustad/puhalluxcv/M?r<«
kft taudhit larttuwat.

wariel waarad, / OnZeleillcsestä pow/H<idhas <,u« «Htohas/Sielun cor^a

Olconkyws lEsurel/K«ge!itten paamie,
he!/Engelcins c<,utt« cmdiemsst / Cor,<lmast/
meit gutwmast. Apo»



Apostoliisi
Aposioleist.

A>lemntcan maa Taiwas
longahän idze

meille söi/ IaApostolinen ääni toi.
Costa Chrisws o!i päättsliyt < Mitä Isä oli

käskenyt: NHn hänlähetti saarnainanApostoc
lins y«U,äri moilmsn.

JarasticaMlesaarnana: GtthZntah«
dhoismjtäarmshta/ Jotc hänenpäällZnel!»

lapyhä Castet anowat.
Tällä saarnalla caicdimaa/ lumalant«h<

dhontietä sai/ Nhldäsi.wastanotemn/ Cuin
pyhäl-Hcngel läytettin.

Cunga se jänslewitettiN/ Cowadrinna«l>
sill pehmitettin/luiNßlan Hengiw«cnm/Ia
mieletusi oonpaisutti.

Tätä oppimoni nauroi< Iasaarnan pyydhit
paulon / N7m mnilman wWs ylpeys Sen
«dhes oli tyhmyys.

CanssadheftarnalKms käänsid/ waryVest
totuvhen wänsid / Gtlll kchtos heille maan
päällä/palcka myös annettan ylhällä.

H.oina HErr» fishen armos/ Ottä me ty<
vhMfin»heivhan saarnoin/ Heidhän caustnK
sltt cläisim/ Ia sinua anu» kijttäiftm.

Mareyreisi. /.

cum Christusta cunnioitie/Ia uscon
K^oikiantunnustit/ Hepidhit paljo paranv
t>on/Ocn juuren tqjwantawsran: Cuin m<v
ilman häijyn hecuman/ Caicktychan cunnia.»
eaw«>a» Oip«.



Martyreist. »4skipähewaldainwaanmal/ <suningamco-
Vall rWenM/ Cuwy cuuroi cumarmnet/
«HenglttomH cunnioittanetj/ pacanoK» luma>
loit palwellet/Lhristuren nscost erheilled.

Rarscit ennen kyll eowuna Tylyin tyran<
neintuimutta. Haawat/hapiat/ hawaistyxet/
Vylläcuriatculkeuret/ Wihat/giuxet/ piinat/siwkiatsuremxee.

Costa tnlepi duomiolla Chrifius caikella
cunnialla/ pyhZttas Herran turwilla/Seiso,
watsuurellrohkiulla/ Xvahwast waftanwal<
wahitans/ TuimH tyränne» wainohitane.

HepaHengensahcandhest
wun surkindcst/pyhäin perinsji
Mailman »numett hammastywat/ Waliusi
waiwoianswali« w<lt/Reslen«ns curiastpn»
huwat.

me ennen ollesam Naitapitaned «auo
runam? pidhimhcitialcaportanam/ pilcar
polrjm heit painuman/. Tcurar tehdä tenp

maelim/Heidhänelonshyliaelim.
Cad;o cuinga he cunniasa / Owat autuas ilo,
st/Sfihen he owat säästetyt/ pyhäin perin»
doonpaastyr/ Jumalanjouckoilocetur/ lu,
maiau lap sir luetut.

Micä meit «Utti mailnmn n»eno? Coren»
«,npi/pramiuspal,o? Wattein cKlleinkuldZ-'»nyret? Muittenpaliod palwelured? Xvoimal»atewa/ »«ida tuima? Cunnia esrkia/ suur».
Mma?

sull«dcaludcaicktawarat? Taicksughutsuuret «warat? Cuin samois sim«n saattaja/
Cuin



Markyreist.
Cuin »oudhui »uoxewa Cuitt linduletrn/
liwauttl / Luin nuoil

perät poispyrhr kijruttain / loldliensallAt
ei tmac <si:Vtchn nedkin ojet olkeisn/ C«uwas
caiN!tpolsc,«lr'eisit/ Hkild cuin wario catoisit
Cuin ci ol luean 01l sit.

<l)!)o menu onnetromis Tietentyhmij/ tob»
mcttomi/ iLrelntotelle wcutta/ EnZ«osanne
auruul«n/Nngä irinon auringoca/ iöngäkä)"
»et oikia rata,

w«äwaisi'twaickiastwalittawat/.He'hili'au>
Huckancacnwot/Alcaccdhotctruln centa/Io»
cadhomrencaatnnein. -Hep helwetin tulen
duon,i«n/pirun cans phnanrmnnan.

pyhätpäpysywäe taiwag /Engelein iloisis
, sicuras Clil,isturencanftcun»««/I<an/'Hlr>
ran Hengen hltoinas/ Hcrr«llklttos
fuom«st/Itcnstilonomi!l «ndamast»

<- CaiNst pyhistä.
»naimlan wap»chta,a/

caictein ihmisten lunastn/a/
' SHHcn iloon

longp>'h°s nvtsi'awatnahdhZ.
Lukin oli meit wicapZZ

Mutta mcidhensynmmmaxoid M
O,'is
pydais sican sa «iurit,

rutto m. idin «rem/
Jomei pois
Sinä si,s omali kcdhelläs/
pesit se» pois sun lpereUä».

.



Caikist Pyhistä «5
Gndisentalpanwieia piohät/

Gynneisist tet canstt P/HZt/
Necuin t«li synnis elt:w«tma«s/
Saatat sinäyios taiwas.

Mc cuin Mllä wieil »natclel»/
Gun pyhais päällä ajattelen,/
Cuinga he nyt wapaccta!'/
!>Vaiwast >oil me rastauietam,

O HErra meira amiele /

Ia pyh lis sonckon saattele/ >
Anna si« aiinom.nseft/
C>wMs pysyy yancaictisesk.

Guo <Z>Erra n,ira me pyydham/
p c>ias l,autra /Hengen pyhZu/
Cmilyralet Co<minalsi»dl)es/
Ia haliidjet tiancaicksiidkes.

VII. Mlllitamisi CMillstn opin
cappaleisia "

ilwmistst ja synnin afgusi.
cuin asut taiwas/ Sunarmos tt»

Minun »omlilvften pZZI.
len. Sma loit taiwan/ wedhen>a maan/ IaMichen muodliol'»Z kcn,

Adaminfa enfi> t>i wlt / IaparadysinHZnelesoit/NaMh.lnen sim spim Soit d«nell wal-länylid;emaan/ Mond hetke nautit» 6:.;.
Caikillnyllecuin Herra ioi/«nsioll caick, woi Adam pica andaman ni<

«en/ Mitäontaiwas/ wedhesjan«as/C«H
lllonnhxwaxilNlchcn.

Ge«



iuowisist ja
DLen saatin NlHtä/Göarmo cuin

HZnest lehte/Cosca h«n idzcllänsftnell:Rascas
kyll on miehenyxin 011/ Aptm mehaemhancll

ttqn Adamisi luotnnwaimo/loca ensistolisangen caino/ Cuin me kyll tunnusta mah«
dh<nn/Alasthekawit/ eiksitä nahn/ Eik mitän
hawettaitan.

He krjtit Jumalatsuuresi/ heidhan«unin
elongpnolejt/ Ia ellt mcnos .He olit
niurhec ilman surut/Ia cahden elit yhdes.

Rarmekypeisylos puuhun/ longpiru
pani sanatsuuhun/Ia jLwan cudzl» tyghons/
wljsäudhenpuusthedhelmän luusi/pistomo
nan hänenpiona.

ttzjn fanoi cohtawaimollen: Gys tästä
cuilunä annellen/ Hla myös totelle, sitä/ Jos
mna tuulet/ntjn wljsäL tulet /Gcn edestmyös
mua ktjtät^

Ewakielsistcohtapois:Ml!niuo,'an ei si<
ta num sois. Häneu sanas n»inäcuulem/log
toisin ten / saatiera ha» sen / Nhn cuolemanal<l
tulen.

<l>KwacanniskM waimo/ Vsto minua/ ZIZ
oleesino
hat, sa tiera stac/ WWx cuin Jumalatulet.

Se waimo parcal 7uulitZftCoht wijstuden
läyeZwans/ Vsio>mitakärme simoi/ Omena»
otti/ paall luotti/ Ia miehens tyghä
cannoi.

Cuin Adam omenan näki / HZnen mielens
coht sit« teki/ vscoi HZne» waimos sanan. H

vam



Synnin alguffa. n6
dam unhot/ puohottHHrmnkä-
skyn lawaian.
' Nch« waimons cans omenan söi/ Ge cadho<

tm en heilletoi/ Ia hawaisitcohtasinä/ Gyts
palast/ c«olit«last/ Häpiamän n,yösrupeisit
ynnä.

He fiicuna puust oxytaitoit/Ruumins niZl-
la eohta peitit/Ia o>ithäpics suures.Sinä
«seulmitaicansldcus murhes.

Samall aalla »a hetkel! HErra Jumal tuli
käveli/ Adamirtöghönshumi: -Hanlstnil,lm»
ruis/ oliäänetsurus/ Hänen caswons taicti
mmmi.

O A»am mix oleealast? Cucasunontehnyt
palsar! Macuulin
«Zncs sä Mlit l«hes/ Alasiolen myös mies
ca.

Nrjnkysyi Jumal Mlengh.'nel: Mistäshä-
pen»än rupeisit täNl? Rieitypnu sinuu sishen
weti. N7«n lestynricoit/ sonan sicoit/ C«c«lsun nfinrohkiax teki?

päästäisi Adam idcu suull: Se waino cuin
lZ annoit mull Minun stntekcmanwaau/
Wainw colit simoi:Rarn»e wannoi / Iatahlln
waiwan saam.

ttch, kärmet Ilimal ensinkirois: Miehett
ia w«imon ole wihois. U>adjalii?s su» pui
myoskZymanEdhes,a>taas/ matele,naas/
tNaatasun pita myös silmän:

Waimon sielnenduonnonastwainofawftha sinuahanaji. Sun niyos schöilZs lyc! i /

H. Tule



Synnin algiisia.
D»le myös siemen waiinost wfimein Jocspääsinustrtaricri.

Si«Ewar'iroistsisell tawall: tepsin
lynnyt suurelwaiwal/Riwun fa«udhin ean«
sttel. Miehen «la ldjes Elcs muniA
fi/nwtell.

Nfill wymainAdamit kirois, Etcs n,unkä<
sly«n pidhcli/N7mtpiktmin »oas cmllid».
Sun cautta wihänn«a avtta/ Sun tah,
twsi rlromx mli.

MaacnWcnsilneiiaieas/ Ohdakeit tucxan
joeapaicas/Ruoki waimos/ lapsis,a perhes/
<l)d;as hiel/la kätcs tysU/Stjhen «st ettäs cuo,
letzalles.

Nhn earcotheitäkrydimast / SHt armosi/
riemusi,.,rauhasi/ Cuin hän heillensistennoi/
Suuren ilonAdan, silloin/LMeins pääld
zes cannoi.

pani sit tulisin miecanSen puuneteen nffn
c»inliecan/Eitahdositätiet sill kaytää. Mie<
call sillwielä taiu?«st kleldä/ Jotc e/ hänen
käftvnstaytä.

Ny«lulnalatsi?dhämest rucoilcam/
haneldanelcam/ Ktt hän sen mieca»

pois omis Christuren mei<
dhiln/ V«iwanilon meille monais.

<t>Lhriste puhdhas waimonS iemen/ Cuii»
t«j>t taiwosi HErran nimeen / Särkemän käv
un,i päärä TxZtioswlc,'»,,/ puoles culjem/
Pa>^dDnlncici,AlcslMdh«.

Pub



Ihmism lunastuxeff.
Perisynnin pahndhest ja sen alba

Chnsturen awust.
V. c.Cnvzu Christus: c«tcktyghön tukat.

AiDamtlsu?a «Igust syndijtcit/
cansts l aikch QTvhsluxen weit/

poison»a apuoli päZsilyt/
Joseyid; Iu >nnl armahmnolis/

ollu olis neuwos/
Caick olis«n syosiyr,

Nämaneliä Jumalas owm/
?otl« täsäedhes «stuwav
Oikins Totus/ Arms /RauhH
Jotcahäncsyäisest luietowat/

ihmisen pääll vuoniions tuowat/
Tawans jältencukin pauha.

<l>ikil«oiens paäN cand,;man:
Rangaistihmist pitä sun andanmn/
O HKrr» hän rictoi Mstys.
JostiHZnrangajtetnx mle/
Gitt cuft oikiudhes olle:
ittt <e folwnistan foseus.

Ga hursias Wststoikia olet/
Cuing ihminen rangaijtux ei tule?
Cuin ksssvshyliyxi ftatti-
Gen tähvhenei midhaft muuttoin oIW
tNurr cZyey ihmisen ijäc cnolla/
Oitiudhes tätä häneld u?a.!«^

Totusmle tM täyttämän/
tNitäoikiusedhellanoi pw«am«tt>!
Waiwaista inhimift wastan:
Ktcei ftn«s lpacuns iljpomw/

AH



JumalanEik sua solmataw/
Ihmist Hat euolemall eosta.

U?aca lumallt«i simas on myös?
Cuin ihminen kieltynpunnhedelmast
Coht clwlemall cuoleman pirZ.
>Hanrickoi kicllys,
Ganas woimal calctluodhudliene/Hlä <m« liwisty sitä.

Naidhen cahoen eowast duomiosi/
lonZ he lausuld ihmisen luonost/
HNaa wapis / caick luodhud,a taiwat. .

Armoo
R«ulia ratk rastasi huocaiile/
Ihmlst'N>n>aiwaistnwaiwa.

H.anp»u« lausuinU ideu suull.
HBrra corwasealiD jacuml/
Nrnwn aitta «wa ny« awoi.
Cuintarwiranarlnoi/ foses armadh/
CuinZs IfZr «rnwincudzuna mahdhad:
Joll eioleloppun pä«l armoin:

Sulicx kfiirwihas wuox sun laupius/
<l>n paremb laupius, cuin angar oitms /

Cust eunnm suuri sull liene/
nynrangais / cumftatfawoit/

Ihmist lonZasidzecuwas,'ike» loit/
Armolla» hänel arour riennä.

Rauha cansraukeis rucouxeu:
HIZ anna ihmist tulia eadoturen:
tNuist jowinnon Jumalrauha/
Guod ftwindotraeastat rauhasi
Cust eaikiloktztos sull yZt pauh»/
Muistrauhan neuwoi ja «ma. Ralp



Ihmisen lunassuxest. «8
lausui naita:

Ouurennenwon Ongclin «vatatt/
Hanawuntahankyllticne.
Se onwWst Jumalan poica/
longtyghö mahdhoimkaydhä mcaa/
Hamd «wun andai» liene.

»»'ahen langeis/
Jumnlanposaneteencuin t«lwc angcis/
<>n ihminen hmas ta!! haawa.
Säp luenalan«cuwon «ndaialienet/Ihinisenapuunneuwontiennet/
Armoon owi hänelle awa.

HZnen sydhsmcns «rmoonaukeis/
Hänen simnscohtrauhanratkraukcis/
2lnietcohtcuull<,lupaisi/
Han tiesitiedhonfataisitawan/Muisti n,yos muodhon>a ls) si ncllwon/Cuing ihminen aumn saisi.

Jostlhmistwiattoindaolis/
Ett wiawin wicapg«nedhest cuolis
Ihinistwiaeoinda ei loytt)?.
Nhn Jumalanpoica id) uMmiehexAn.noi / Inpais tulla ihmisex /Lunastuxen hinnan nkyttZ.

Idzrns,loyryt/Isans wihan!a«a«tt/Hänsynnist/helwetistmeitiVapaut/
ptznans cuolemans camta/
Josta Jumalameihin mielhi/Mcit lapstxotti/ eik enakiellyi/
Hand Engelit kHlta ta«n cautta.

<Vlco,lsunMos lEsuChrist/
L irj Cm«



Ihmisen lnnastuxet
C«!« meidhZn cuorman cannoitwistist/Aio cangianvuomion meit laästid/
Taiwan owon eteem awaisid /

Caikill paälles vstowafflll /

Nao» Hästnmeitpaastid.
luondomrmeldu o»/

cautca
S)'ttninn«yrky päälle»» perit on/
Ladhomren caick säatta/
Cnin täst »ulkicaictljn culki/
Christus cuitengin »neit wapaht/
Andain »?ll <urma>!meidhän turwan/
Näin awmis meille» tastapht.

Rärme Gwanpahoin petti /
lailgen/

Josthänmeiohän päallam,äm.
«kuoleman sihisen simgen.
Nill tarwe suur kyllwßadheiiuur/
Hiitt JumalChristuxenannoi/
Rackan poickans/ armon aittane/
<sum elämän meille annoi.

Cuinstwaiwainen wanhaAdam/
Gynnil meit cadhotti canftns:
NfinChristnsmeidhän wapahtaiam/
Meill Jumalan armon anftid;:
CninAdam meitcuoleman all heit

tuimall:
Nqn lEsts tolt »ueit ulwos ott/
Oield sällenscusle»nanswoimnll.

O« Jumalpoieans lahjoi meillen/
zViholislllensilkeill/
Euinristis rippm nmdhan tähdem/



ja'lunasiuxefia.'
Meni taiwas ylss cockill/
lonZcautta saastä cuolemastpaZstZ/
MeiczoshancnpöÄlens uscom/
Lunastaiam/meidhan lnofcm.Rengpal/Zne cuolemanjtustaz

»Han tie /toms,'a elama on/<Vwi / walkius,a Sana/
Ijanqancaicrmen nenwo on/
Meil armost onnet se sama/
long awlmpäW/memsshdhamtazw
Juurmrwalisest motta.
Ei kengän u?oi /paid) st cuin loi/
Meit pois hänenkZdhestans otts.

Gecaucan ImnalastonVifiist/Autuudhest pois monin terra/
cuinrurwa edzi ihmistst/
«Hylyin Christust meidhänHerran/,
Turwatoistatusc as muista/
paivzChristust cuilaistHan/C«inn»eitlunast/armost sulasi:Händ pcrkel pehättä pian

Cuinlum«l«hanluotta lufan/HZn on paidz wahingonwaaraa/
Se asi» pää! callion eowan/
perustos onhänell wahwa.
Rärsiä n<ca/ahdhistustataita hän >a myös mahea.rnrwahanell tääll on Icsuren pMI/
Cuin meitaina antta tahto.GvdhZmest sinuld sitä anon/Ganasettes mnldpoisottais.

Oo»
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Wanhursiaudesi.Sen,Men minä suure>i innon/
Mull ettei syndi walimgotmottais/
Cuinminus asi,l)äq>ll hasilll/
2Nunturmele locahaorald/
Cuin tvghostule / ftnas cnule/

Gun Sanas on mm, jalwsilley/
3uur wolwas pcistawa lyhty/
s)n!e myös minun
Urkireas cointahti.
loraonpmd; pimeys caick/
Sepä ftur Ilm»«lan lah,a
Waloi» canda hengenanda/
Nljl cuinraeasta si« aina.

Wanhmscaudhesi.
H/FNmala s4urc,lhywvddeli/

Armons cans »neim evzi/
Gynnist ia c,uckejt p hudest
Lhrisiuxcnwcrel pois'pesi/

ansion» l>ls»nilan te pa/
Oi ne andcx nmm welka/

me tHKkämhaneld.
D? aick!>?<ti onwahwaia

En n,e HZnv mi«n
Gvndinlihilwaioifi sywan/
Gik torell lokij »nitZn.
SiU Jumala paallan» »ihastui/
iNuttpir» ftngcnihast»,»
Ott ricottin lumolau micll.

-Henge Jumalanloki/
Cuinsydliänen lficuttss taita/
Oip mmoin Jumalole pak»
Ocn paäll/ <uin»,emsdc>'.n MaM



Wanhurstandhest.
2Nutt ihminenonheicroialiha/
Täynänsuahutta »a wiha/
Henge wästan sotch pyytä/

Joswiha siispiti wZldcttämän/
Iakirous duomioIpäiwän/
NlinlMmysspitä täytettämän/
Ilman esteet maan päällä
Gill lun»c>losott si»renwoimans/

tänne racksn poicans/
Annoihänen ihmistrmlla.

laisnedhestämtZym
Joll Ijäns wihan cohtlacaht.
tNeidhän synnin hän myös peitti
Jahelwctist meitä wapan

. L,aintyghonytsimo>nahdam;
jlidh lämeit sillduomit taivha/

>' Christns on sinuntäytän.
Cosi menäin Christuxenidze/

! Vsiomsapanemwrwan/
Nqn s> nd cuinfydhämes suitte/

NZändy f»rauke turhan.
»Näin »Herranedhes hurscaxtttlem/
H,at'q myosmieleläm cnulem/
JapyydhmnhZndäpitä.

Vsiancanstujepyhä^engi/
Cninnuten elämän wiepi.

siiattatoisinMielen mechin/
- Ialihan himotpois rept.
! Nynhywät työt cdhes wedhetan/

Endiset coht pojes dcitetän/
Ne haiscw«tl»m^lanedhes. NAn
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Wonhurscaudhest
Vjco myssract-audhenmyötanstuop/

Cuin handylistä la k<ma.
Se lahimaisen hywZa suop
Ia hi°noZ amea
Nam Jumalanlaki «ytetan/
lau?el,einw!capeicetan/

. CUinChristusidje kasti-
jLi rackaus palcan tahdhen/

2Nitäntee elietec»« ota/
U)aan heitä caict Jumalankatett.
Cuin >lenkyll edhes tuot»/
»Hywa tehdha aina pyydhZ/
Imnal stnois luja japyhä/
Sen sinulaicanas costa.

Sen teke siis Jumal armostans/
ilittmefynnisttullem/ puhtax
Ge seisöp myös HZnes ainoastans/
tLtt me nain luetan hurscax.
Vi lncis ole mu» cuin pahuus/
Inmalasonhywys,a autuus/
<l)!con hänen ainoanklstos.

ChrjstliM hywisitsisick.
Chrililiyt iioiceat/

».wahwallvscoll,a mieleil/ G
Ia aina Jumalastweisatcat/

sydhamell ettatielell:
Gen suurenracraudhen tahdhen/
longhanon osottanut meilen.

pyhän poikanscautta.
perkel«nun o ii saanut sahrans/

Iz tuonen nusrall stlmust/
S?«mll,a pchudhell tal?r«is/ s<t»



Chrisiuxen Hnwisi toisia.H<!mast <»mn ckmn cohdust/
Ia Ahenwa,oi«i syweman/
Gita cuin ma elin cnaman/
Guurcs olin minä tusea».'

waiwas minuntyöni
Gitaitanm mmlnautta.
Ei oma »Zrki elitoimi,
woinm ftt uiwos säatta,
Nr>n syndimun saatti huoleman/
Gill etca mun Piti cuoleman/
Ia hclwetin wa,oman caiket.

Sen «Di Isa armoitaynäns/
Cnin asi, ylhall taiwas/
Ränsi cohta casivon pyhZns
tNun pain / euinslin rraiwas/
laarmahtlcaikest sydhämast/
Tahdhoi mna HZdhZst/
Ia pahan perkele» eahlcist?

Sanoi stttrackall po/aljens: x.Jouvhu pi«n heidhZn
Cuinowat »nurhcs mailmas/
Ia sullrcs fangiuxes.
paast heila lyn.iist »ahadhast/
Nhn myös sen rumanpiruu kädhest/Ia anna sim cansts elö.

poica osi>« Ijallens noyryden/
Tuli mnan päälle mun tyghsn/
Ottpuhtast neidzest michudhen/
Vitahton ««da mu« yion/
panimun syndin id;e pNlcns/
Gaat mun Ijans yM wax Bllens/Ia lcpymhänen wihans. H^,
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ChnstuMHywist toistaa.
Annot wuovharcträ/

JoUsynntm ulwos pyhki:
Ia p)'l)anr!M!Nlns cuoletena/
JMtuonen cauwas nyhtt.

karman päanpolki/
Ia helwctin owensulkl/

eteem awais.
Meni sättenslsäns majan/

Euin täyttänet oli tecons/
Sielmhto olta »nnnopettaian/
Ia lnhcttapyl),:N''HengtMS/
Jocamuamucheswhdhntta/

unialat myöstundemanwnma/
lawahwista wtumen aina.

minunnennnä»/
<H.l»en teeons ja mcnons/
I« aina wahwast pitZman /

opinsia nenwons/
Lmct'
Ia opemxcr waltt>im«N/
Ge o!ih«nen wHmAnenMstyns.

Ijaasijs suuresikfftMam/
tahVhen/

, Jahändzama ylistaiÄm/
jLttapoicansannoimeidhan/
Joca»,eie päästä pirun ridhast/

- Gy.inlst jaMyöscuoiema» kidhast/
<l>lcan» W iloiftmain^

Icsilxen nimestä.
ok'0!l lesuxen ninn/

hywin aina.
G«ll se on samina / j,> niemi/



lesuxennimesis,
Diiu meille ralchan laina.
lozcppä Hansen todhisti/
Jumalanlapstx meitsowitti
<suiil vsiom hänenNimens paali/
JorawitanpyhZll

polwenst caickitaldhuttawav/
>a maan päällä/

Hc-lwetinwoimad myös wßpisiwat/
<sosi JEfts mainitantaalla.
Oi ole yhtänmunt nime^
Jost sielu amudhen ime.
p nd; nimepuhdhast/
Ia hänen ftnans cullaist.

Ramattu mcitakastepi
Cnnnioinamantätänimc/
Gill se wsimallans estäpi
pirun juonet/aihmct.
I,ne cuin cuolluet owat/
IHsuren nimeen wircowat/
Gen cautta caicki myös stjrar.
Terwcydhensiallens ftawat.

lumlnijl lupa aumudhcn/
Cuin/lesi,staurcns huutawsat.

myos lyotawat wahwudhe»/Jotc HZnent)»gyons turwawar.
Cosi handuomioll tahw tulla/
hilloin cowm stadhan cuulla/
3ocaid;en pitä edhes kahinan.

jalken palcan wicman»
Tama wirst opctta/

cning sielu hywaxens taita/
lAsuxennimc «mnim/
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. JumalaaGit>l myZs cnnnioiem.
Icsils cndsUtanlnnastaisx/
HZn st>nmd andcj: meiii «nda/
Isarmons caikill canda

Illmalan sanan woimasija ylön
cadzomijest.

tähän aican/ Te cu<n Chrisiuxen
dhoimalmaS julista. locanyt sarnat.m julkisesi/
Pahain ja hywäin edhes/Se sama pysy ijancaickii
sest/ Ia täyttä däoen mielens.

Adam cowa corwaift, dhenstäh dhen/ O lis tullut
cadhotuxcn/Mutt JumalrohkoS hänen/Ia annot
lapauxcn/longhän piti sangen waywan/ Ett mi»

sitä. Sill nuorten edhes ja wanhain/
Sana«in wahwudhens pitä.

Noepyhäjahurscasmtes/Ei coscanylönannet
Jumalansanaan luot idzensCuln hänell oliwanott/
Etei mailman plthäiS huckuman/ altoinkäsis el»

, wedhes Ei Herran sana pidhä punttum«n/P<en'
edhes.

Abramwstoilumalan sanan/Cuin hän sai hä«
neldtietä/ Ia piti sen k llä wahwan/waickei hän
4)N>märtänsits/ Mitälumaloctapteteens/ Sen
täyttähän lujasi sangen Jumalan sana pitä totu»
tenF/Eht mitä wastan lange.

toth myös silloinpclasiettln Cosc Sodomanlm
mal eadhott!/ Engeleilo ulwos talutettin/ Sill hätt
HErranpääll luotti. Jumal kyll wariele omanö/
latuoleman hädhäsautta. Sill totiseb owathä-
nen ftnans/ Pyydhä autuax nijdhencautta..



Sanan Moimasi. «;

Daawtd päämies jalotöisäns/ Proph«ta Gahwa
walallans Jumalansanaan luott idzens/ Se myös
täytettinajallanS. SilleUtuli hänen sughustanS
Christus tänn mailman alas. Jumal murhen pitä
puhestans/ Sekä maan päall että taiwas.

MariastpuhtastaNeidzest Synnyi sttttahan
mailman/ Se cuin Ms Pyhäsi Hengest/ lEsuS
Christus meidhan HErram. lProphetad japyhä li»
rioitus Caikis paikois osMa hänen.lumalan sanas
ombi rotus/ NyU «lat ijancaickisen.

Hänl<änS cans meit sowitti/ Vman miehu<
dhens cnutta/ Ockian opin mcill ilmoittiCaicktah»
dhoi hywin laitta/ Sijnä sijs seiso meidhan autuu»
dhem/ Ett me hänen päälens turwam. Ijmialan
napitäwahwudhen/Muutcaickiraukewat turhan.

Kirjasi japyhäin efimerkeistSaadhannahdhä ja
luulla /Ettei je saa luopuuChristuxest/ Cuin tahto
autuar tulla. Heittäkänpois omat ansions/Jottet
sielu laidhaautta/ C> ft Jumalnijst sano duomionS
«ijn hucumnijdhen cautta.

Vscon (autta Chrifiuxen päall Jumal meit au» ,
tuax teke/iaijntäytämrackaudhell/ long lähimäi» ,
semnäte. Nächin cahtencappalensol!l,ellan/Co>o
lakljaProphetat Cusatolsin Jumalat palwellan/
Turhan siel tehdhän työtä.

Mutt s« jouk on ylpiä ja suur!/Cuin seiso tätä
wastan/Hänlumalan sanan walhex juurCudju/
cowan sitälasta.Sill ositta oman pahudhens/Eipse händä autamiiän/ Jumalan sana pitä wahwu,
bhens waicl hän sitäuauron pitä:
Perkel myös mailman lländä/ Hän kiueus ymbär/

juore/



Jumalan
jnoxe/ Rijdhad ja sodhad lisäynda/ Sanawastan

fuockons söyxä. Waan Jumal sylke janaura/ Ett
hcsitäpyytäwätestell/ Hänen sanans cummingm
julkpauha/Carhulnjasutteinkesiell.

Ole sijS Chnstit hywäs toiwoS/älä hämmästy
näistä/ Jumalkyll woi autta j»uckons/ Ia caikest
hädhastpäastä.Silllumaiansana/johous luotat/
Onwahwemb/cutnhett cucan/ Se tosin sulirau»
han tuotta/Nljn cutn HErraidze lupa.

Turwatcamsijsmcitäm Jumalan/ Etarmons/
»neille soisi.Ia oliS meidhän turwauam/ Eik sanans
ottaisipoisi/Hänanluwannijtäautta/Icctcuule-
watChristurcn sanan/ lahurscax pyytäwat se»
lauta/O lcon hänen tijtos

su» sanasGnunhotemx tul-
juures w»iwas/Ettsenqn

warios onollut < Sensian MensoteninlH"
- »msten kästy ja juoni/ pyhä kino unhotcttiu/Cuintotuudhenmeille tuopi,

-HErran stna on sielunruoca / JostaHZnra>
winnonss<,apilo.easensZlteneihuoc«Eihan

mitäneaapi/HErraChristuscunniax
«urharGellc,a!daisen opin cnd;n/locotule fic<
lul, inurliar longaper«s oncuoieman suld;».

Gerackeuus mahan lykZtän / Jotaei
rs s«ä ylös kynnctan/ Jom
ei ole h«n WZnnyr. -HiLrransanalujan pysy/
L,uottacamsen pZal wahwast/ Sen peräncu/
kiumahmkysy/ lruintahtopZästZwaiwast.

Shsrhttaram HErraaina/ Sen suurenar>
mons tähden long hän meil alati lmnaIa

pM



Sanan woimasi. 714pöälläm wala nähden. Hänen stnaskirckasl
coitta/ Ia meidän yhdzem paista/ U?«r«n opin
posessoitta/ Cniu monell wiell nwliast maista»

Sqs walkeudes waeldac«zm/ Ett mc elä sai-
simHErransänarakastakam/ Ei st meittleld
tcnuna paidzi. pimcydcs pi«ncombastumn/
Ruumis myäs si ostän pahoil» Astelet harhan
«stman/laica myös ioucman wahoin.

Sitä »ne mahdam walitta/Ia Myössuuresti
hnoilaVri ihmisttwiharvar walkiae I« PxytZ
pymeydhesolla/ tNmtHKrrasuineauu«?s
loistm/waUsta softatnuelet/pimevs mcizt «tie
japoista / cuin svdhömes wicialiene.

waict taiwag sa maacoconans Cato sa h«e,
kan mle/ Saana pysycuitenginmuoton, ns/
jlihkinonistnhncktUVauluulc/
«H ir>scm luotan/ Ong sitä tekemäst iacka/Nl>äss»,tä !USN>U suotta/ ibhk cucss wihanspäällan »mct'a.

Jos minänyt tällä muoto/ Tästä mmlmast,.
erin, Taiwa» ontosin minull cow/ Giclilon'
»ahwastperin. Grss Herra kytän stn cdest/
«HänstminskyllZpitä/ päästä minuacaikestHZ-
dhast/ 2srmous myös »ninulle lyttää

tNerucoileinlsa su6/Cuin n,nrhes jatuslig
omat/wahwistiipahwanuscoonmu/?: Mm
pyhänHenges eaUtta. Cost n,a säcän tämän
luolan/ Josta ei hengis päästä/ An iwncang
silloincuolia /Ia heiwetist minug estä.

Wiela toisin.
pyhä Sanaö O lumalMtlM on pei.»



Jumalan
tos ollut/Sijhen astcuin jäll arwos suomaNMei!
ilmoitetux oncullm/ wijmeispöiwmlopuldmail»
maa Kijtos olcon am Herral/Ett sen saman jallens
saima/Ia elänet olem silaiall.

Se sana selkiäsi sarnatan/ Nytt ilme! caiclcin
<dheS /O HErra nijdhen pääll armaeha Cuin owat
wielptmcndhcs/ Eitiedhä/ e,t woi kärsi sanaas
Käywäts>,wäldechct!ixen/ Herra heitä fäanä/ wa,
lais Ettei hukuis cadhotuten.

loSoikiaEhnstitollatahdhot/ Vscos oikias
pyydhä pys»/ Coickcin cansrackauspila mahdha/
Rauhanperän edzija Christuxen
tähden /Kärsi holho auta iian/ Olkia omatjeto pi»
dhä lähdhcll/ puhohaS jakärsiwä sydhän.

Jumalarmos awulainoal/se weilda tapahtu t«'
ta.Sljhinmeit saata sanasmoinM/Hengellashol»
h.- jakama. Tyhmijwalclsiyghöswäunnä/Cuin el
tiedbäsanas totutt/ Eck sitä wicl tunne/ heitä taan»
nö/Cuin kehuivat omaa hullut.

Herran sanaa wihap mauma /Slhen suot suuret
.suttu/ elled/ilkläo/juoned iulmad/ Sitä wastanai»
na on cuultcu/ Ei sa sana paidz Herran suomat Cu<
lista Cunmgain kiucud/ Ei Keisarin wallad/ wai«
nodk tuimad/Siracadhottawoi/cuin ei hucu,

SiU Jumalansana ei puuttune/ Sen Christus
todhex täyttä. Maa tosin jataiwas huckune Sana
ti catowan liytä Se iMsest am on pnsywä Paatu»
nmnsndbänoenkiutux xCuincisen tyghö mieldplta
ppydha/waan wastan stisowatsuutnx.

Herrasen taydhex todhex tienen/ Händ edh ylön
anna



Sanan ylen<adhest. n?
«nna sekäpienen/ Vscoll
wahwall wastan otta. Herra hadäs hänellapu ole/
Eihucn/autuudhentule.Anna autuudhest »salisn»
olla/ RucoelemHerra^meitcuule.

Täydhes tiedos sen tunnustan/ Ett Christus on
minun turwan/Hän mmun onlyerellans lunastan/
Ald cnolemon cauhian surman. Hän cuoleman ki«
das mun corjapt Attdapautuaneron/ Cuin sana»sans se minul lupapi/ wie cuolcmasi elämän «lon.

Me t>llä walid«
n»>chdham/ ik« mailmaon cangm wa»

stas/ culn alatnZhdhäm!hd>?m. Sinun stna»
ylon cad;otan/ Toeus n»yos poisunhoteta»/
»p«lhe onn>-c wallan saanut.

-, Mailmes nyr edhes pidhetanpetos »a ih,
miften suttu/Toms myös,o«id;eld hyljätän/
pyhänkirian»noni summ ttyt nZcmm«suede»
sZm Ettcowat«,at onk«dhe<am/ JoisiLh.i-
Ms stnonmoli.

Gcoiöia Jumalan pa'Wewe/ Onmmrnr
jspilc«>r kaätty / wallan on stanut l autius/
Eotus onw«lhexu>Zaty, Sps HK! ran Mfty
»äyttakäm/Toinenwlstnsw«t pcinäMn,, SUI
l^ckauslalintayu^.

Waanst onroisin muutettu/pirun pctoxillsa juonill/ Jumalansan« ou suuvhinuwaihen
>awilpi,n suonil Mc olim erywaistt lamb«t/
A?Mt/ stkiat/ cunroit/ rambat/ SiU ecei
meillpaimend ollut.

Me sinne tänne juoxelim/EipZ meit ken«
gZncainur. perkel meit iaumastpoiscuocfeli/

iSmb



Jumalan
Vmb Me handwöltta eainer. Se cuinmeit tä<
han asti caid)!/ 3oddhatt«en oiki»«n paidzi/
Nyn,b me si« erhetyxen tulin,.

N?mtkritctolelKsi,ClTrist Cuinarmadhit
meidhanpZMam/Ia kirwotitmeir pirun ,uo»
nist/ Samirmyosoirial «ellen»/ N)<cla nalkit»weitZaum Sinun pyhän Sanas cautm/ Sen
«n»a!an hengenftwnist.

Sanos HOrra aina wahwista /lacunnias
<d;e wi,<la. HIZ meittykos pois ahdhista/ jktmesuamahdhaifl', lasta <sor,a köyhä Cristi-
cundas / XVariel aina siuraeundas/ SaathHn-
dätauvan iloon.

Jumalan edhes mmhcttimlsesi mci-
dhän elaturestam

c. V luli,.?lanna minnll «rmos.
VHVmalanpääll panenturwan/Hän numcuor»
TMmanHuojcta tahtoja raita. MutheS surus
Händ auxhuulchan/PoicanS turwKll/Hän mua aut»
la suutta ja saatta Jos awuncanswijpy/ edes ai»
nakijpen/Vsccll/rucouxil/ittul huocauxil Cum,-
minä. mua autta / eten laita.

Mun surun heitän HErran pääll/ Ainelaisan
taall/Hänmurhenminust pitä tiene, , Häntarpet
arwa/surun näke/ kyllanda käkeTarpet/lupauxe»
sans luja liene. Hän ,>rmostatwa jocapniwäMeit
runsasiruocki/ Caik tarpet suopi/ wuoswuodhet
räwiteneLheswiene.

Ei näf»n näliäs cuftnkäiwan/Ruocaklriäwän/
Sen huscan sikiät coscan ollen. Jumal omillenS
M edhescabzop/Heit rawi tohtop/Cuin aina hä-

nen



Edhes cadzomistst. <..?

turwins tullep/ Eläimet/ linnut/caick luodhut
muut/Hän ruocki nä>t/ wicl enä meit/ HZneljaca,

hywytwiel yldäkyllä.
Ki t n humalatminun HErran/Msninkerran/

Ettmuchen must täbän ast on pitän. Etnisin on
mua hywinrawm/Tarpet aintarin/ Cuin teke wiel»
«n enä pyydhä mitan/ lumalattomax juur/rickau»
suru suurSaatta/jaylpiäx/Csdhotta ijäx/Cuin

racaz. etan sitä.
Cuincuoleman cautt pois lähdentäald/Rickans

poiö/jääp/ Eiksilloin/ eiknuunassijtapu liene.
Waickcuingsuurricasjocuolis CuitengiucuoliS/
Vxtiet.äldcalckljuilwoswiene. lEsusanasftar»
n ll sielunruall/Elmicanan ruoki mua am/ T«st tU»
siis ja cuolemas tmwaolle.

Jumalan hywisi tsisiä.
0 HErra Jumala armolinen Isa.

öy«Z yUaics nmbdam/anya maille lal»piatlal)fani,/Sielut»
>a .ruuminmeille onhän iuonm/ Tarpci caicli
suonutt.

Ihmcisi st ilmaan t.°hcn m« iton tuonut/
Chri»! uxen c anstr Casten cnutta coonm M cilsanans ftarnail rawid;,piaina/ Synnit pois
paina.

Hallidzemeita pyhall / U?ahFwistapwaiu ois lohdhutl»r<l iu,a! /Ett tuslis
turwathancntyZons tiencm/loidapulilne.

N7eicpirun ainssulwosaut«Oi«
paiwin caid;e OngelcinfZ cautia / tVancle

pu»: smma.



Jumalan
Meitpirun pauloist aina nlwos a«tta Hin

rois / ctei mcitsaa sinmat / 8e piru julma.
N7eitlKpsians,ruockl ltchjoilanft/ Onl)««

däscans<lmaina<nvu!t»2nsa/ Gno
»ihollftnmila/MeurautxisoUa.

SHs täysi turwa pailllZpangam
awun/ anda/wic U)hmein

tääidä perästä tmuZn elon Auman iloon.
RllttÄäm "fEsnst edhestnaidhcnlahjains/

lßuioilcan» u?in«st/ar»no!lan« ett eori«is/Cost
tääi!,!/ hengenHZdäs ollan/ Sois au,

»uasteuolla.
olem oikein namincth'nen tahjoins/

lem saanet ilonMtaiwssv päasned pois «>««>

wast.
V/11. Hcla wirrec.

z?3Vmala cu-tl caickl loi cunniaxens/
hän myöskin edyes toi/ Ia waimon

hänen turwaxens. H nkäsiiheitydhespnsy/ Cuin
werenja lihan Suosios tomeu toistans kysy / Cal»
tain tora ja wthaLijtos Jumalan.

Jumalmyös sanoimiehestä Ei taidha han vxi>
nanS olla/Ölti sijs luun sen tylicst/ long wal,- ox
annoitullal/Hywftsit siunaisibeitä/Sanoisanall
täLä Te mahdhat nyt enändä teltan/ I«laswat
tnacu päällö,K. I. . .

M:eZsiis poies llwpuc -nljast jaattisians/ Wa!<
W,^o'" 7l> 'hw-stN'!) ucau/ Se on hänen lähimäi»
le>.S/Lowunaja pchmeyt. He täjktnänS törsikän/



' Hywisi töistä.. , ,:?

Mta Jumalon wahwax tehm)t Ältan cucan särtt»
10.K.1.

Rucoilcam caitesiftdhämest Tämän paricun»
nan puolestett Jumalhm pääsiäis hädäst Ia pi«
run pahasi juonesi/ Heitä myös alan auttaisTöi»sans ja wenolsans / Wijmein sitt taiwasen saltais
lesuxen Christuxen cans. K I.

"v c. lofti «tcn hnnnetta.
asetti awisS tästyn/ Sitiöittcn sijttä»

täsien/Toinen
toisenS awuxi. Sijn siliät canS caswatettaman/
HEtranlundontolutettaman/ lost Jumalan ol«
contijtos.

Ett cnkinawil-s elä mahdaisPuhiasi paidz hau?
»eun haluij/ Ia huorutta wälttätaidhaisKieltyj
secöituxij waljuj/Nijn awio>äaty on Mty/101l on
elom pyhyten wäätty. Iost:

Awios tästys myös idz aldansön salaus sangen
suuri/NijnChrlsius on Scurccundanscans/Cuin-
«wionwälionjuun Cuinmies waiwonsa racasta:,
ChristusSeura<undans omasta/lost lesufeu otz
lon tijtos.

Syunm cauttuscat tuli päällemMonet muli,
siuxet M waiwat/ Cuiteng awlozäätn täällä/ Ei tai>
netcadhottaftadha Sm Herra wahwast waricli/
Caidzi/ tatti/ am autteli/ lost lumalaw oicon
ktltoS.

Aluioetästnnlaijn ainaluwal suur cnnnws pitä.
Sen pllcait alas paina Canscaick cnm nckewat
fitä.Huornetiät/ftla wuottiset/ Ia l>uruvzatlangslsep. lost lum.

Awion,



HaHwirret.
Annon onnen ain ajattele IdzIsa Jumal 3ai«

waft/ Tarpetanda jawanele/ Päästä murhest ja
Waiwast - Jos he hand auxeus Huutawat/Häucn ty>
ghöns myösturwawat Icst.

HErra armostas am warjel Tätäkin paricundaS
waarastwahlngoft/cum on taljon, Autasuijx w?l>
dacundas. An heidän awiolijttons/ pitä wahwan
sijn suösiosfuakiittä/ long Jumalsuocon/Amen.

T. c, Autuas se cuin pelka
Vtuan onni on / joUJumala/

Cunnian canscainon/ Jumalisin
Rackan arnmn/ ain»vscolisen.

Se miehen» mielen ilahmca/
Ilor ihanaximurh.-nmumta/
kaloin turwa tawara wahwa/
HErrald si»otu suur stomis lah/al.

Amucn onni on s«llweimolla/
long Jumal anda hywal huolla/

R"«5aU /lakiall / Julnalistl/
Cunnml euuluwal!/ toi»nclisell.

Se mies on wrwa waimoll wahwaf
Rackwn riemu/ ilo aiwa/
Holyouren luoiuis suoja/
Armost aneltu laupias lt:hja.

Ett meil «Zintaidaistapahtuu/
AwionaleuettZ ajundo/
Rietstriwot h.iureudhct
Dlnwas carmcan, huorudhet,

p)>!, °s pelghos
Heneld a«?loni<>nne anocam/

R«csu<



Haa »virret. nz
Aucanxell slatpyyeNm /

Gi« sen snomriljaadha hand kqttäkZM.
V. c. Cninkircast coin tahti coitta.

raeasia/ AK
HaUid;i holhop/

aur«: Gcnracunda Christuxeil cuulia/Haneu
oma ylkänsaina:
Christus Christi»

lundans ca ns». Ge on salaussimgcn sm«i:NHnylkämahtamorsiamcllens/ Gmalav
'malleenannellens/ racas ollaaina Kol-hoin HZndZ/ oml,oma lihanen/ Caunjspa cans
cuin cuckainen/ RiemustraclautttZyna. N7ie<
Hell/ »nmston Kmand aina ihanainen/arinaa
hainen/ Suomis/ suloinenilo olle.

Miehens «laid;ens pitäwä/tNiehens m?el<
dä myös namawa/ Miehens cans waiwois
wahwan.Reskenans ahutahkcrat/wiras wir-
)3t/ tois taitawat/
täin. Toinen toisensHeicrouttapyytan peittä
cunnian yhtä iestcandain.

RZrsiwaisetkaslcnZns mskas/eikias useos/pysyin HErranpyhäs pelghos.
Kttmeis namattapahm taivas/ Apun t«h«ntarwiean taiwast/ HErran Hengen
dhost/ HNrran -Hengi sitosowin.
nonsireell/ rackaunikeel/risuocon.
_. V.c.lesustatahdhonkistta,
ZZsDz Ist asetit armosi / Awios käskyn Alguss/oI Siunaisit miehesi j«waimost/ Siliät stkiman

M jalosi/



jalosi/ Sen «varjelet/ aut aina/ Mailman menoa
.mones/ Edt anna alas paina/ Am pidät pyhös
wenoS.

Nijll cumnytyhdisiettin Säadhys perän awior/
Jumal anna armos ehtijTuex/turwax/awux/Su»
raitius/rackaus, rauha/Ilon onne cohtans. Siji
sinull cunnia pauha / caick me tätä toiwotam.

IVsuidzawio läatzhyn HäisCa^nascaunisiit/
P:,»!ttn!swedhen,wijnaxtehdhen/ Awun thmeifcn
mu.stit.WlelwesiteenälllenwijnarNiurhemuutt
Uoxwäha wenyt tarpe tayttcr/Am apustuo tarjox,

Nackaull sydhämet sidho/ Puhdhas Hengi Z?y>
HZ, Suo suosiot/sowindot/ilqo. Elos Puhtas pi>
thä. Vunkärsiwäisextottu/Cauwau yhdheS elä/
Suo lohdhulincnloppu/Anncutuas ilo.

(ticdhen) Meidh«!«
AdanM miehcllens wic^

dc.-, clänian/ Vikistä siinsittÄnan. Cuta
ncowan-Hcngihätjy p»chansi»owa. O ilioid;e
l« : Mies V<?n::o on HErrald

Kwtu/ HZneiÄ siihen simltMS
«Kanhäähuollel! onnen «lg»e,,

Julk !)>'«>« tyo Cuin nytt wicl
AAcheil nxzimonl; wll.l cdhcs

MV/lotc z'o on enncn lnou, Racast
puolisttas/Lnotu lah,«e otM/ Tyv?
«ad.°nsinunolNÄs/ Rytä Chustnst.näinsull»
suonmst. Ollcidzc'.

S«rtt;,nmchc,,/wsti;n/ MWn/NB>«
ttNIl



Valitus wi?ref. «9
? in awios eZZzvar/ Salli
wan, jos he Hilrrra pelkawäl/ Vstosi
HZnd anxhumcaw<?t Nyst onhanheitauna»

tehdä sumca/ Murhen
N,)7oS ilvl »UUlttss- O iloid;^:

Jumal zuur hywZ sinun snop/ Jamsrsia-
mc!!astäj«talos/ I?lkä smZ ldzcs rähänluot/
?linarmastas mcastawos/Ractaltden iZll c<m
danc/ arman «nvane /

nist cläue/Hanen helcroutt<»nskälsine/o iloivze
>HErra teit hywast sinnatcon/ Joitaid) yh->

distanyt'on. Alvu» HErra te peljätkär / Ain

takmnlla/poiel: puhdast AmiofZatynV
autmnmn/ N?«ricle am arnwst sulasi. G
idie. ' '

ix. Walilus wirrtt ynnck loh^
dhmustcn canst.

Spnnill nmnost ja ftn lnr^
nusiuxest.

<VV Alitawsickiast mahdan VÄKwiV sunin<
cans. Gen wistn tietä«ivan / Mull

Jumal on wjhoiftnä Sen snZttan wsmn/
Mun suurten syndein tähden Jote stlateinjtl

usiastrphhouin.
Glun«l »d?en tunnusta» G7«neisex- woi-

»aisex Giil tunnen minä wmustn/M nmZ
muut olewax/ C»m iocKrahold Täys lihan
haH> himo/ Cuin perän
Wnp«tssP.chym.

My W



WaMus
Ah armadha paalen Herra / Mun 3umä.

lam luojan. Syndi mun pettä moninker.
ran Ön pahmanspuujai. (!) »uinun turwan/
»varicl pirun pauloistaina/Armos »»«IllulNsst
laina /Tahan arnwn aican.

Älä anminun pois hcita/ n,inun'pahu<
den cans/Sun sanas/Cuin syndrz laitta wäke,
»al woimallans. O HErra Jumal/Ann mun
wahwan sinus / Etteikengän mua sysi/l
pois sinun sijpeis ald.

O kireas lEsuChriste / Mun toiwon tuki»
turrvan/ S« JunvllanCaridsa i!»)e/ pois otat
synnin kuorman: Apani tulwos/ Gina tai<
dhad/sinkyll ticdhan/ Mun haisen iloon wie<
dhaldcunalhostulos.

tl) hursias He>,gi pyhä/ Saat ja woic woi«
ma U«s/Anda mmtomut Hywä/CuinChristus
stnallans/ <t>nopettan/Händ tnndeman ope<
« oikein/ <snng panen turwan caiken/ Suoet<
tansulo hallican.

V° c. Sinun tyghss Herra tulen
Erracaswos Ett snndiäm tutt

Snnnis sijnetsyndynet,olem/Synnls
sitt elänet aina Oikian eppm nlön eadzoim / Kijttä'
«iättömät lahjois wasioin / Cons eangiatkäsiylläs
o!nn.

Cateus/ cawolus wäratwalat/Rijta tora/wiha
waiwo/Petos wäarys wakiw«lda Toinen toistani
uastan ain on Ahneus/ylpeys/coirus eoreus/Pro
mmsjuopumus/ hecuma/tzuorus/Pilcat/ pahat
tsslvad mies owat.

Se»



Wirret. i'«

Sen tahdhenwidzatmett
Sodhalljulmall/ taudhM tuimat! E°

läindenrutollcauhjall/ iinduin/ «lain pois cato»
mall/Tarwetten calkeinpuuttmnall,Caikclwawall
ja tuscall.

Syyst olen oikein ansainet/ Nain sangen suuret
waiwat.Oikein Jumalmcit rangaiset Synnjsi etten
laata taida. Cuitengin cadum caikel mielell / Sydä<
mmkiwull/caikelwäel/Sijhenmeitautta/olumal.

' Ettäs olet Isan,/ turwlStulem/PoicasChristlt'
ren tähdhen/Cadzo hänenpijnans puolen/Alä ran«
gais ansiom jalken/ Cuule cummingin rucouxem/
An andexlsäricorem/Poicas pyhän pijnan lähde.

Idze wannot/ettes tahdho Synneisen cadotusta/
Muttettkäännyis/ elamahdhais/ AHHErrawa»
tasmuisia/ Cum Poicasturwiltyghöslulle/ Ai<
mosala otta ollen tujast luwannut oled.

, Sydhän suruine» sinullvhrion/ Huocaus/rll^
eons Hutom/ beera^cn:f«>!)i2 r»l,cin/A
la hyljacanssäsköyhä/ Kaenä tridzas > huojen ha»
löm/Wähen waiwamarmsd päätien/Apumehdhi
Christuxcn tähdhen.

Ainas autio omiasenneg/ Pästit hädhästwäie»
wäll kadhcll Oinas olen: lapstsKenem/ Ostetut Po»
j«aS werell. Me tahdhom tapam parata, Iltlät elä»
mäiäln ojeta. Cuiu autat/ silt sua kijtcm.

i.Paral.ia, V.c.Waricllumal sinunft.>l^Vin h«tä cowa kasts on /

<chdhistus < rusia «r/on/
Engid)l.stam apu»: loyne/
jk»Zc»li<jn iwuwo tähän «cne.

Mr, GM-



Valitus.
G.'ur<lclMtt.ln cocourcn/

VZiln eans «o/ninrucouxen/
, Vlvghos >^Nrrat.ishnmaman/

«HaohäZam.tpuu anonen.
Gilnamnostamylosltcull/

Np;i«n jfdhäinen catuwallkiwull/
G/ndein andex stnnst sinuld/
poicas mrwill wZlen lyghos.

Sens lupat laupisst cmßile/
Cnmstn cvhcst sua rucoiUc/
ItLfnren nimel?en/
Calttm n«cidhZnu?Z!i nnohen/

Ah arnn.is Is"/ tyZhss culjcm/
annetut oiem/

-Zlusca tunge/ pacto paÄiä/

poicas pyhän pchnantahdhen/
Hwa siiwZg/ nae h«tam/

corwgs / c««'e huMSM /

/ hucum »n»uwui.
Älä soimasynnejam suuri/

Ann nesnvex urindst juuri/,
wrwar/ nouseylse/

Vmsahdhisturcftnlos.
Ku äur-eut sna

' IlÄl caikin suaylistZisim/
'Vftofts c«nswahwistl»zsiln/

cuuliat oiisim
VMEsusta mhdhon k-sttä/ Cuin mun ff«>

cannoi/Vsioll mnsn hänehen lijtta/
<s»i« Castesq »annoin/ 'hänen Nimens t<ch>wom



Wirret. »u
Voncanda/Haman cuoleman aft. Gemurhes
lcwona>'.da/p«usta myös mna hadlM.

IGsucuinmiclegriconTolll/pnhel'./ asa-
t»r«l /Mun WerellZs wirmirn?:!)ooin/>Holho
mussenwrwili. Rucoilenptznoscautta/ il:t-
tcs olie mu!lroiliainen / Teimbän pallon pa-
hutw/ Jomwalltan»««vainen.

Gynnis Zitmmnn sai/
elamas khnni/ Rippum olen «in.

An andez,/ ala nait soima/ Gun armohos mu-
rean Gtnull siihenonwonna. Auta ald synnin
cuorman.

NHn cauwan cuittnwn nlail>n»sSuot eIZ
laolla/pyydhansinuldWnilmau/ Nttsyndin
mahdhaiscuolia/ Se «pahmpfinas caurta/
Ia sen pyhän Hengen/ Cuin hän armolla»»

/ Vdhista sydhändan.
O lAsu Coint.Hn/ Cuin pimjZs

Gasurus apuni ehdhi
Sun sanas cautta kirctan / lNuIl lohdbm<-V
laina/ Suo eten tulis pi!ckau/110 itc«sta::n!:,

OlEsulsaoma/ Sna noyrast rucoilen:
VletykyNZnalinoman/ Gitt hywäs turwas
olcn/Annaarmos mun Mha/ CosiantaÄda
lahdhen/Gtenhellpemn caoVn/ SuotaKpan
ilo nchdhZ.

Miclä tckmH.
HKrra/ Vu!e ttunnZ <M<

Tunnustan iocaterran/ SMneijex
wuacurM, Mun P'ndiZn e» t«idha Mm/



Valitus.
CumpalionmttH waiwa/ y<Zd paiwZt paalU»
caiwa/ Mnrcnda mua alat.

lEsi» ann armos saanen wielel«i<san/jbt tyghos parat id>>än/pahmcacalkenHanpalio tehnen
,>st/elin/,ong tZhden Sydh«n»en kipjan.

Ristian niinämyös cannan Nyll ylonmicli<
sestlonglumalminulpäal!panne S>'«tietZ
mull tarpeliser/ Cnst min» turwan cuiteng/
Juur Jumalanstnan / Gffn lshdhuturetlöy»
dhanparhain/ waiwoisän lfioueug.

Vsio mull luja laina/ pZalles pul)Vas IN-
lus/Cauttcnolemascoriamua sinä/ Oten cr<
canis smui4. Sinun sanaasminZlurwan/Coscwqmeu Mld lahden: Ota sieluni silloin tah«dl;e!Taiwan ilooi» lchan.

Mös HErra lEsu Chrisie / Ainuasianson.
en tiedhä niistän/3,'änslurwa olet sinäwaiwoin. Ei ijäs ihmist yhtäu'

o»"t/
waiwHfilvoipästä/HundhantästäTyghös/HElr,
auta minua hädhästä.Mun syndin sangen suuret owat/ Sydhändani»
waiwa »a soimapPois ota syndin nehaawat cowar/
Cowau cuolemas woimal. Sanos suloistll Isäl<
les, Elts maxott welcaniwerclläs/näin pääsen pois
synnin paulasi /Ia caitest»vaarasi/ Cum sun sanas
l„j, lupa wahwast.

Annaminulla awarastarmostas/Se oikia Chri»
stinvsco/ Ett turwattun olisin awustas Mastoin
wawot,»atusca. Annensistracasta sinua/ Nijn la<

hima»



Wirret. iz»himaistän/culnmmuan/wljmajsellan ole apuna»
MunaS myös ainijan/Pirun petos mmustcarcot
potsljan.

Cunniaolconlumalallainoal!/Isällemeldhan
luojallChnsiuxellcanslsänPojall/lunastajallem
Herral. Sill p»häll Hengellolconmyös/ Cuin a»
pun Mconcaikestöys/ Ett taidhantullaZtellwoli»
ser/Täsa ajalisestla wijmäintjancaMjest.
«zV inhiminen synnis jynneinenmaanut/

Oli anen yihdhenyhZlVZ cuulla saanut/
CuinkZM nosta/eik lohdhlmamast la«nm/
zValaistpValttull enin cointähti amull.

Hansanoi:Cuca on enin mun herättä ylös?
Se wastais: olcnsarnaia lähettctt y'Zhös /

Nousylos synnist/rucoille Jumala
Aääny / alc<l coht am»wirtä pydhss.

sanoi: sydhanst suruinenci woi laula
Cost waiwap händ cnolenmn cuorma ja'pan,-
la/Sitafi«,rtsurkinttw»litanet owat caik cau«
wan/ IdZ-HErmLhristus/ cumßamatM
parhain arwa.

Sc wastais: Gnnett cuiis synneinen t«o
kaändyä / Ennaträ Jumalhändtyghons ar«
niollanswäZndäAmuassieln/icll Jumalsi»o
s!«»ans nändä/puälistr aumvNö-paifteU wal„i>se h«i^»ä.

Nousi synvincn täst ttms idzens lewon
siawan/Naki walkiunmiwastpZHllenzä walai
ftwan/ Guust ksittZ -HErra sill
haaq?a/änell neurel mrwetten tällä »wall.

Nrnms Iun«larmas auring anna p«,sta7
M p Sen



lihan.
Sen waMul MIM pois synnistätvaiaists / Gyi
ol)änl>ä»lohdhut/siclustanpin»c>-spsista/T«<
näpän mua«nnayst«u>ytcs nosta.

Searmon unringChrisius mli tysgsm t«w
«c/ Hitist neidzest/ cuin ennustett oli ennen/
<N?eit wapshtaman ald cadhowxen »vallan/
CanWns saanamun Inmalaiilapsix MenK.

N)un sydämenkyttä/Jumalat mahta/Cuin
mahta/ Mieie<

stan oli si-dhameni cahleig ahtais/ Srjhcn ast
cuin misin synnistäiaata.
- Cojc ftnviidzcns tahto sisäll sieluni Zngät/
t?Hn wapahtaiattChristust anrhuudhanstw
gcn/Otteia«nais sondin lywäld nnwlanZet/Aikn,ai!ta silftHelwenn pljna cangiat.

Lihan ylpiäst wtjsaudhest fa pel«
tämattomäsi rohkiudhesi / paidz ylid-

- re» jawastZin Jumalan sana.
oikein aiatcld aiwoitus/ CaikiZ on hywa

«.«lnottaeteens siwtto/ pyytä cyhnm caitons
«äyttä/ Gcteke tyät» mrha.

HTlHlmsisigmensso» täm«tosi/Onei kew
genkieldaVoisi. Tietä
Ole wiel tyhmembon/Cuinlumalat
waffanstisoc, aico.'/lun«al woiton wsistadha.

Ocn Gachan fti lietäensin / Cnin alust oli
Encfel?lin/Rireka«des Innalan cdhes.Sitt
hänstn hulludimlsysi /Että lumaim
ny«si /

HldM



Nijsiiutta wasian. .:;;

AdamEwacslwanhiman/ Ilss olie caic-
Pcin caunem«s: H.uo>an sanaan suot
päällenspahat pZiwat/ wftattoit/ Lanstns
cuolcmanall meitäsizic/ 110itcur meil mumui.

Tott ylpe) s on / Cuin Raamitsen sinulftno: Jumalan sanahansuuttu /Se
ovetta <ul«g sopieiH / Jostehdä lchntahdhot
wällä/ wt)samr ei sinuidpuun».

pharso Cnningas cuulnisa/ Joca julmasi
Jumalan Cansta »aiwais/wihais»a Zveinoi/
Seisoi-Hllirran sanawastan. Jumal hand cw
rim «owastapois meren poh»an painoi.

Gamaliell mies Vhsas wanha/ Sanoi fe
«caicktuleturhan/Jumalan <ä<«pMa este!!/
Senpawallkyllä Äustt sai/ Costa Herra HZw
dä »nahan »oi/Damascun niatca»»retkell.

tNitäs teet? Mir a,ate!l mahda / Etes lu<
malan stnacuullaaeahdho/long tyghos lä->
,hetta «rmost / Otts autuar si ucc-utta wiisir/
pidhättasncuin »aaritus olisi Cawat ettei co-
stacarwast:

edhvsco yäs/ Swa Jumalanoikia oppch'. G-n «»ie<
len piru sinull statta / pyycä canft,:g cadhotu-
xencaata. pilc<-n pqnan sinun potki.

Sinä musta mulda madlionruoca / Cuin
edh nqhin silloin luota/ JoitaJumal idze o»
puhun. Cungs wiimeiseiläst.,hdor?ttlla Cuin
mailma on luopun snlda/ Ar»non aica pois
fulun.

<N)«5s MBcat ylös cusnos / AnunM



tchaw ja Hengm,
eynFwoilnas onlääny? Sinä
lan stna (wicl mailmas oltzuas)cowan/ Jorei
Junmlkärsi cauwan» Cuoiun cadso oicr jo-
naL?

Sen yloncadzoit cnin sinun loi/ Ia»oimck
l<lns caicrylid;woi.Et ftu hand ensingän cart,
ra/ cyghon»cudzuikxlläsm» / pu
dhit hänen pilckana/ Xvihanwidza edh M
«?älttä.

Jumal cadhona/ Cuin sima
wastan stlsttca/Noudhattain omfi unin». Iu»
malanowast fotca eläne/ hulluuns
lopun sill»e/>Hchettctanhelwctinum«t,,

G«s« cohtacaick camcat/Armon ajall ojem
ducae/ Gallicatreiran o/et / I»n«al«n o->
mist simoist/Ottainnsin
Dljltainain fiär.

HM ja-Hengenrijdhasi.,
Chrlstityt>a cuulcat/

sielu ja ruumis ryrelewät/ Maiimos,
»äul rydhass «in elawad.

Ruumissimo: minäraidhis,alo/Mul meno
kxll «luu tar/on/pyörin/ eniloa-

nipanepalfon^
Sielu stnoi.Castecuing anoi? Gyn sfnnisl

lnopuapoiswannoit./ luwalaljcltlupaurcn
ft-n annoit.

Hiunmiswsst^is: en cwllnsua stis /Eng
hecnmakhereuijst heittäpois/ Oik danyeit pu

O»lnfttls mies jalo/hän hecnmaselt



Rljdhass. l;H,
elitZäl ylonpalson/ hclwetin pinattawaxpää>
dyi pahoin.

Lausui liha:luttuzas wihan caick mai linat
racastawa: ainsian/ Caailtawaral cocowat
caiken HZn^
"Ki raha auta/ huoca hengiraucta: <sosi<t

cuole»n;cokep meuialoutkap/Ruumis rnckg,
rmr mitänetouckain.

Gielnsurewasitrpqnantulcwa/Gyhenasl
cmnruumisonnouftws/ VnnZ itctV Häists
sittkituwat.

Ruumisrfitclepelgost puhele: Minua s«
n,uristt,anuhtelet? AhainasizrulisiiMt>'let.

Ecen fta elamicldmyodhen wiela/ Minuld-
«»Älmag heeuma» pois kiealiat/ Cuingsöpi e»
laa!«ltselt/enlicdha?

Gielustno - Coht«tumnstehwo
xen cuolemahanwrw<ltcos/ HNailman m)>ös
HM? meno hylsätkos.

pclgos käytZ ain elos/cvikias»«'cos
myös pyfyneos / Näin eauhian cadhomre»
carmneos.

Nuori ehdin wiel paranost tehdä
elämähänsumun wanh«ll yal / Rupe nmilma
puuttuman mulo myös piald.

Naings nn»xon tuot/sille cuuin simon luon?

Vttspahemanpuolen ikäs hanellsuot / Sit
kln tielZmätoin jossen saat.

Cammus tehtykelpa/ enin stehti Jocora-
pahtuisse cuoleman hctkei/ Cofca rnumisihengi rimupiretkel.

Sicl»



lihan ja Hengen.
Melusoimas:Eioleomas woimss/ Costa

tohdhomid;/ paranost tehdä wimcs/ IvstiJumal laina siihenmeill armou».
Coschanc«;u/ silloin hand cd;i/ 2licapa-

ras onparanostsilloin c<mda/ Cosca «rmon«
Jumal siihen meil anda.

Cuolon a/all/ cawmus kyll c«wal/ Cuin kie-
lipuhuwoisilisuustans/ iLik aj» aiatella aw
tuuttans.

CuollonMkenpanduönowitelkcn/ Vipa<
cnlll!« N«in itcuntjan--

tsickistn tullen.
Ruunus raucka wsstaten huoea: Ittyt IsinZ

murhell nma murtelet/ Surull»nunsfdämeni
rundclct.

G sinälumol/ corwas t«n«e cumar/ Aut
armollas muapamnnoxen/ pois synnist etten
tuliscadohtuxen.

lEsustmwast cad;o muawmwmst
len pauloist mua ulos«mo/pijnas /« cuolema»
coVancautta.

Am Hengi pyhZ/ lodhu«a,a hywa/ Mail-
nmn turha »nenoo wZlttäman/ Hänen
hecumptans hylsZmän.

Giewpucka: GinZ runmis rucka/N)aikg
sozvmkyllmuaamaluckm/ Gikius minull/
emma puhusi»ll hucran.

Hengi;a liha/ candawatwiha/ Harhall
HMidzeman.

Äma Jumal meit wZältZmnn hachoi teit



luopUMMst.' n
Aina käyttämän elom/Nyn ettntaälV
mlism taiwan iloon.

luopumlxesi.
Jumalatäiwasi/

m«hoam/ Läst ihmistenZiikiäst m-
wasi/ Cuinnyt ain nahVZ stadhan. 2in Nlwan
juonms/täytium>'s/ On cairis wallan saanut/
xluoris wanhois paidz erittamyst/ O» caick
pahennoreneaanut^

Raitjunracastimoni muinen/Caick asiat .

hywin säattin/ Nyt kilwau juoris jocainen/
Xvalajaidzens täyttä, pilcat/ panctell/ irwi-
tel /Ricnaitnwoi myös naura/Muutoinma«
ilnias ei minä» pidhell/ Tai on hullun ajan
aura.

Juopumus wystnwillidz-e/ wallanwäke>
waldpoisoua/ H.ainoikinn hätjyfthäiriye/
Tawar hyu?ät pois loma. <Li st mitan säätyy
edhesstiso/ Cuin juoma jonteldnoum/ Tairs
toimiturmelt haneson/ tLiktarwctten töihin
»oudha.

Lanjäns caick pahat tawat mop/ Häpiän
riettanmnunman menon/ Cuin amakilwoinsuoma jnop/Ipjenewie hullunelon/Rljdhat
stan«matl,»,tt / murhat/ waiwat
nuviat/Äkildomat suHat surmat/ Sen nä>t»

esicuwarkurjat.
z^oanayttiidjensjuopunut'/ lost pojca

oma handpilcl'ai«K.oth tuli wqnaft huocu»
nur/ häiyst hawais. Herodes
We«s pidhosane/ «Ve/ucumdfa pannai»/



luopumuxesi.
wuodhatta Veren wianoman/ Annoi pahatt,
porton ainien:

pldhos Ammon hengens annoi / lk läm)>os
elostcroi/Cosc palwelia Simri-pääiearcoi/Ia
»alliin HZneldpois teloi. Govhanhrrra Holo<
to walmo!'yänelopäänpois loi / Häpiä häneU
hHy teytin.

suur/ Riemui,sna pidhosparhallaus / HV«ldacl,nd»ns/ että-
hengens /nur/ Cadhotti pois pikiinalläns.
Aierandcräkild zyoitti/Raitin monda walda-
cunda>Losc wtjnall idzens «poni/ pois toimi
tuli ett mmt monde».

<sa»,bvfts Reifstr kyU corkia/RaitinrHki„s
hywinhallid;. Coht cuin wsinall «arais cur-
cua / waldans HZn wärin wallid;» U?cl>ens
HZn tapoi wlatton»an/ Gistrcns häpiäll hä-
wäis/ Gydhän wcrenswanwdhoman/ Nai>
hin HZnd luomus »etkais.

Cuinwimn cocon
cohta enlutta/ «.ainar ottaman »aan HZta/.
ZNaild pois culjetta. Luin raitius
»lriastwiras käip / Gfin caick hywln on sen
»uori/ siellä cotokylmill jäp/ Cuft ai"
usolian inoris.

wesitlnwhit/ rumin mstat/Rinnas ahdhi,
sios/pAnpaco/pahmpustot/
skeinryp/t,a»aco /Räuein wäristys / casivoin
«lohistns/ Hengenmyös HZrjy ha>» / Silmäin
P»napahap«llist»s/^äitxlcn!,llon,iZestha!o.,

Losc



luopumuxesi. izS
Costcalu,a tcrweys suotu on/NfiNtaM

ker!«>nan kaydhä/ Taick warcais/ jostnuoran
zuodhutan/ lkllei erfi enentaidha. Nämät
widzat alaisetowav Jos >uom«r ci paranewie<
la/pfinat/kiwut lMsct cowat/ helwee
tin tules lielte.

Rieos mies »oitaal! nietta/wijtta/ poispäa»
sit hancld hywZtpaiwans/Han helwetisMra
phna/ Saa tulva / tulittwe päänans/ Semah,.
ta callis olutolla/ Cuinraha eiwoi maxa/Sun
helwetistZytyidzljät/olla/plinasc«tker<lski»
tumasiz.

Mana meitChristus cartamsn /Ettei suur
juomussyomysMeis sydhZnd pidhais rastta-
man/ HErran paiwa pWlemrienyis äkild/
cuinpanlalinnunpäZll/Nchn itcuHänen seura.
<V»uomatraw ajatel ennen tZall/ C«ins tulet
perkc!?««ur,a^

OlEsi, Tkriii NtcitH
hengt-saVUli/RäyttämZn meidän eloterram
Rmnst ratki caikell ahu!l/ An pahaa tapamca,
tua/Ola sinärahdos ,Zlke«/ Anna juopumu«
cartta cauhiae/ Gin »ne sen pahyvest selkem»Antichrisillxcsi.

pyhä -HengemyosyliMan,/
Tasä ja «ocapaicas/ Cunniall
rylh Caikesta sydhamest/ pyhänsanansa cdest/meille käyhi!!.

Muin..»» sttuli puhmur/ propheeainstmsteauwan stfttcn lpilnp^t^r/HNärätty»
aican



Antichristuxest.
Äcan ast/ ViiZlken
rnumi» ruan/ tNutc Jumalansanan pyhän/
Ge,: oikmn sielun eu?«,.

Vr si»sl<uuri loynin lauma
hirmuiststmyös hajotti, H.an,bat laidni»

mestmm?/Ei coscan idzenstainu täyttä/ Nij<
denrieseal jawcrcll / Xvaan wakiwallall»«<

Julmanwihans naym.
Se peto idzcns istutti lOfuxen kirckonpy--

Han/Ia lu»»a!ausunhotr,ld;ens tecc-
?c!i s«n/ Hanpaimcnet huc«na kasti/ Cuin
lamdait laiohumcll toit/ Ia wallanstad«ad<

O tarZ suurta surkim/ I?lid; waiwaiscnlaw
man/ oi!mrol)ki»t> Jumalan

puhunmn / Gen pahan pedhon pelgost/
>HZnuhr«is'caikq Weis/ Hänpoltt/lappi ;«1
Mis/CnM wastaisit hänvehdhoft.

Tämän nyt survoen ylw;c arl-
Msschti Jumal/ Ett/ulmssitsl näin wallidzrj/
Juonell/ pelorelt tuimall. Jumal hengcns
«ZnnlZhetti/Oikiailtieilenohjaman/lapyhZ
Mhtons opettamnn/Mnttyghsns wcdhätti.

Nvron taai mpahnmm /Enin eukin on tietä
saanut/ Gen ikcn on Jumalpois ottanut/Ar<
«wnsmMandanut/ N?eolcm Mlene saanet/
Jumalan siman puhmn, Cuin salas on ol>ur
cauwan / >Vihan widzan all ole,» maaw
nm.

Jumalan stna sclMt/ Cum sielun tertrc/s
«n/



Antichristuxcff. l;7
pvytcl si,si «lkiä / Cuitt wilMswisca,

on/ On nä ke simanstr«,at?»iw<»n, puhtast/
perustctrmvan / Osin löytaidzens s:di)ottK<

<V sinä kircas ChnsteluiiaWnpoicatsi^
wast/ Glm o!c<mamkh'to»tasta/ Mttasnieit
päästitw»?iwast / NaMd myös woiton mwan/
U?«stanAnticl?ristvst/jKtt stomittawansmnde
wljust/Inoncns cansftawan l)K»an.

TVDeta» si»mnwa!d^g! GmZ jullnaAnti»
chnst/B>>nlahcosfo idzc oldons/ owiitstaner
Matnmnn wlssist/Gili Christuxen suun dcnZi/
Su»: «ppa,a Me Etts cstnfts lopuntcke/cuin
m<?lln«n meno lange.

tapahtuw<in/ Rmki Ra<
<»anu meilleftno»/ u?aldaen«nan loplm
saawan/ Jocapitkalo pahutt lacoi/ Se on,oil->
»nei tuikut, <suin cauwa»kaikys nii»c«is / Jocahumalan ftn«n meilo saiais/ <a opct «nm

Ositä waiwaist tompelit/Cuintata ihmeteli
le/waanlnehdaw wuodhattak/ynclic/
t«t säieticdellä/ Den oikmnostm tmwas/Elk
anwlttt unhona/ Cuin Vstott»,m«t esvhotts/
«?iep iaistn »aiwan.

Io« oikein ta»)dot tietä/ AVZltta ihmistenopit pyydhä/ Apostolit,a pröphemt/ Loco
RammrupM: pitäslnul?Lylltstr,on/ JostUtkcj nrst micles iiene/ L«fts st«m<insaftt M
niemen/ Guo Iwwll m«l c«M arnws.

Ö3«<



Antichristuxest.
/f<lumal ijancnickinen / Cuin ineit wassan olet

sydhämel-ett änell/Sinä al»
gustloit ihmisen/lasoltParadljsinasua hänell.

Sanas hänenkastit pi ä/Pirun juonlstylidzkäwi
sitä/ lost caick synnin ala tulim / Ia kyllä curjar/
pirun orjax/Näin cadhoturcn culijm.

Idz Jumalpäällem armachti/ Poicas tänne au»
xem lähetit/ longS piinan canttameit osiir /Helwe»
tisiestit/luolemasi/pästit/laperkelenpuustitcostlt.

Sun olcon kijtos Herrataiwast/Cuin meitä näin
pästit waiwast/ Armostsengin soit meille tietön/
Sanas sarnall jaopis aurall/ lohonHenges meit
wiekön.

Ramatt» ennen sanoitämän/Tain tiedon mei!d
piti estämän/ Antichristuxen wallan/ long erhety'
xill <awillityxill/piti oldamon pimeyn alla.

Tämä tapahtunut näin on/ Ett sepetomailma»
willin onPois weti antuuden lieldä / Armahti
Jumal/sen!ö« sonalTietoniul lo!n!eitjZslen wiettä.

Christe cuin meilien sen armossoit/ Edyrsiäm
suus Hengelpedhon tapoitOleon sun sijt kiitos cau»
nis: Wiel nytkin ftnall /Hengen miecall/ Meit so«
tan hand wasian wahwist.

Sliomcn maan wMoisi.
V, c. Cndzu Chnstus caick tyghsn tulcat.

cnin asuttiliw.!»' <rad,al
pasilcm tasa wattras Cuinsurui-

scs Suolncsi: licnc. XVZkiwaida wailidzcs.l
wäärys/weiwaifi,s/nälkä/ suurisurkius/ Cuin
caickiHM stnnencin,

x?ycon»ueils»ru suurtZsäwstas/Mndhän
mr<



Suolmn maan Waiwos. ,;z
turwantulc / G HErrs hurstas / Armcdha,o
hncum poispecki/Hlämnista mcidh«npahu<
dhcm pHZU/ Isll tZmanolemkyllanftinct
tääll/RHrma,a spttmtcrkq.

hunnustamlemeidän itcufuull/Etem cuu<
Imisit ole olle sull/ N7m synnis esinelaina.
Gun stnas ole», hapM hylMet/tLng pa!»a
s,t mitan pitänet/NaitZ catuisinarmos laina.

Sarnaittenoiteist opetnxist/ seidan myss
adgarist / nhcauxist/Emme mineparam mei-
tamJostolem nyt cowan cuorman all/ Cuin
ontasä surkiasSuomen maall/Id)e»n wiham
wid)anallheitäm.

cunniat caick pyytawat/ Guurna!
id>cnsilLiatpitawat/ Mlpeyssuursydhames
maanne. TVghons
waiwaistcnwahingotedziwat /AhneusaimlS
caick caanne.
' TurhHwaloiwannell/aklrolll/RttttMNoittehdZ/ lapuhei puhell/ jlri hapiäx cnsingä»
tictZ.loca mielinkielin ei ollaeaidha/Eik
cullaisutpitä ticdhä Gi minön mailmas pidet.

Nytlah/at lasinlumoiwm/ waaryt oikiudexwandelewat/ Rsyhild ohid; oikius Matan/
Cuista humo cuuiu/ corkimen/ waiwaistenwalims surkiutcn/ paalleMlunmlan wil)<,
waatän.

Se »ulma pkarao fouckoinens / Israelincanssä l.oconilNil/Oriullawaflsestwainoi/m ,u!mut Jumalnäki maata
cum co»«st / pahqt meren pohm» painoi.

tuin



Suomen maan Nmwoist.
Enin ca.nm se coriiia wab

la«s cg»»s>operät poison/Coreille car»
Ahabinryowysmurha maxetti» SNoi»

nZnssurkiast tänld teloitettin/ Monen tuinmn
mielen maltcx.

Christns cudzui Juuttait cmuwuren Mut
annoitid;cn6 cangluxen/ T)'
tehrin/lvZkiwalda/ wZärys stit/ Ra-
scanrangaistuienpaälleus toit/Hirmuiset? heHZwilettin.

He sodhall jurkimlsuretettin/ Rmoll«tk
cauhiail/cadhotettin / Ia naliall catkeral!
101- ?^ttinalljsanslapstnstappoi.,a joi/ Jost
osarwcudzcilltsstjof'«!/ Surkiasi hucuumo'
nell inuodholl.

Lad; eapinat,o söm simrr Suomen maal
pmmmmV packo p«ZIl/Nc«g

waiwae caicr walitta woipi. Gvndim suuret
si,!,en syyx loytsn/ «inaid;emiMästkäy-
<«m/?um«lwihanswid)»?!! lyopi.

lolienVpi?nparannost tehdä t«dh<?/iNeit
wihajstn;b u>id;o wiciä wckwap/ Ett eauhiast
cndhotm eaickia / Lmulaxes camnums cowa

sinlmssichen «ennäGUZsVl»
ho hnoiennaisithairmt.

Nmiwes stsnis yhdhest Jonas/ paranno-
xenpain coht pnZnans/ Ia waiwat
>närar>'t wäldir. Veit maiMa» palio «in
ranl«>.rcn/ Id?em annnm pahemminpahen,

Eip c ««a ole meiii maltti.
. OM Wa/ CgdZ ettei

I!W3



«perkelenKilisauxest. tS,
sinunkay cmn GodomanCuinLohtlN lahivze.
mist ialM /Laicr' Jerusalemin cuuh,at cuwat/
-Hawuyren muophot muut sinusowat, Josc
olis paiv;i.

Äia ann -HErra hu>H'na cadhotuxcn/

mo!l«s auta n.eic Ett- olisim ar»
mon lijtos C«dso poieas pyhun pi,'ns»
Meit «aiwaisi Vaiwoist Vap<ldh«» t««i!/Iyta

kiitos-.
Pcrkclm/ hänen Mnitttns jamail^

man wainoist/ kmfturist/ ja
muista tusiist.

TlumÄ anna minuli ariuoe /Apns janew<^,'WOS/ N)UIUO!N M!!N! epätolwon
wiholisct Mlmrierta vmbarild Caikeld cm uv/
.Sinust numangc/ Mailmamuch
wiha / omamyös liha / Gynnissyndyn/pahu«
des yldyn/lota HErra suren surest sange,^.

pahin wihamiespaha hengi pjru> lu«,F
ttcnscanswircku/ pahuttans paliopyyra,ai
ca/-Hä»caumv
hywax naatta' N?ai!man.yos mieldy / mngc
t<?es«,A?usdhoiU nma monill/ pahoil inoniU/
2llatwm;>/ -HenZi HZchy pauloin lnnapytä»
masteilacka.

»Herra tald murha/ald muawariele/Snpcis
ttllsilo/elle / pereä puhmrsi dZmen,H nneic».Issedh huonehta xios rakenna / Id; coconHakene/Meidanroiwom totta turha liene.SeonmyoswW/ olEst?Chnji/lofes armndhg
paall/ ollentMnamtässU/ Me id;em haisen

" GMw



Perkele».
GHErra minuapyydäautt / Armo» eanrz

ta/Ole tyLsnan loppun asti aina: N<?nrahdon
lujast kiusata päall/ MitZn woin Mli/ Jos
nmutoin nunull henges lainnat/Nfin useon to-
dhcst/Christurenpuolest/ Ettei mailma/eil!
liha eik pirun wiha/Taidhanmaustostas pois
paina.

waick coco »uailman,'a pirun woima/Tuiki
pahmmns edes tuotta: Nyn

on apu tyronZs >a mrwa/ Oa fturin HErra/
2t.ylcaict'iwol'cyl!diewoitta.Nt>n mh<
Von oikiettiet myodhen/Gng wttel yhtän/ ehk
el»ca olis hän/ Christuxchen tahdhon id;e»
luona.

pZiwa ftngen fiiruu taynäns tulep /Vn Usin,i ollen / Caikill«umalattomill huikia/ Cuin ei
ustonecChriste pijnaspäall/ ElMns taall/
<suidencoiruttsinä tuotatiulki/ rlchns rangai-
set/Suuvet/pienet/ Helwetti»» näit cadhottt
caick/Hla Herra tykösnma pois hylkä.
/f7> Inuntyghos HErraLhriste huuVhan/

apunikeri/ Ett olisin vscosas
luian/ Eten sinustpois eri / Todhestwrwan
«inahywytees/ Ia sinunsuuren armoos/ ha»
dhajäharmlas/ RynitMuatomtecs/ Coria
muasijpeis suojan.

U?ielena anonHcrra sulda/ Guutatminull
«nda sitZ: Etren HZpiän all mahdhaistulla/
<smnwiholisenipyvtä- Anna mun ollatoiwos
wahwas / Nursiwaolisinmstis/ Nfinmurhea
'«mustin/ Coikeskiusimxes MiVssS/Cuin taal'
lätopchtutZldhais. M



Perkelen.' 14,5Aur<i että stdhZmast woisin / wihollsien «n,
deranda /Hei! nqn ainahywaäsoisn / Lewos
oma neron canda. Errön sua seuratmahdhai»sin/Racbans sydhamehenllla/Taiwallnen I-l«/Tunnustasuataivhasm/ NHn ala» loppuni
Osti.

r?Hns»urtwscaZlZ«nnwllapMl/ Eikils
Nfinriemuist ratki/ Jococuotta mlis raicrelä
tääll/ VrtZn uscostas catken. HZ nnnnnanna
racasta/ Cuin mua sinust pois wevhais Caike-
saHas/MdKcaickein mail»nasa/Ainot sua ««

«stap>xdhän.
Tääll minästistnftures sodhas/pii u pyytä

mull tchdhä waiwaa/Ia cadzo parastans ryll
cowast/Halduns nma stadharenswiwo/ 6 ill
auta sma minun heuckounan/ Muutoin niinH
wissistlangen/ cowin smg/n / Gin' mi-
nua lohdhuta / SunRamaru sano.

morsian puhdas/ HeräHErrankijttä Christustsun sulbas Cuin cad.zahtpäalläswijmein. Ia annoi pyhät sanans Si«
mmMens saada/ I,ong ecutta tnhto nijt alans/Cuin vscowat hänen wolans/ Cuin sä nähdä taidat.Muttpiru mailman päämies/ Cuin idzens ei <ää<st«/ Ei salli tottut tull edes/waan walhen wallallenSpäästä. Ei anna hän yhdhengän tstutta. Ia luma»lan sanaa puhuu. Hänkäste saarnajar bucuna/tti'
t«t polttajaupotta/Elkautbandsekäu huhu.Hambaitans kyll kiristäwät, piru ja hänen lah°

. kons/ Ia sua Chrlsticund ljkistäwät/ Pvvtadhe».'heiden lahtons. ftle st cuitengin wahwa/lumol sust '
N niur»



Perkeleit.wuryen r lta/Cuea sitä nyhkäise/ja waiwap/HZuew
fllmaceräL se mwap lozephän sano sitä.

Cadzes cuin Jumallu°iltat AutttEgvptin
maald/Pharaonien »ouckomens upott/ Cansans
PäästWeden ald, lerich? langeis maahan/Wa-
Dkitorwen ääneen. Nljn Jumala awun wahwau/Alljdenanda wielstada/ Cuin ei suutu hänen.
Nijn myös neMidiantttt/jumalan cansa waiwaiS»

Sitä teitmyös Amalechijtid/Etthe anoit apunt tai»
»vast/Her! a heit cohta lupaisi/Gweomn cauttapäa»
M/Cosc sitt torwecn puhalsi/ Cohtpacanatte»
Lenäns sum uisit sata turhat wiejtä.

Mmsta cuing Herra Dawidin/PäästlSauli»

Hän pääs po?s edest / Aesolon myäsoma poics/Tg»
, «a ajoi Hän pyyt hand malo ulos soitta/
Hi! ,otta ja >)lldz?wottta/ Mutt pahoinpetti iozens»'

IllMölmyös opetsotiman/Wastan Icrobeam/sen Cu«mgan Utan/ Ahdhisit ylencowan»
hän nyl suurest waadittin / Nljn HErraru«

«oil:! luuttod. Sitl häplän lrnftpaettin/Mha»
«nieylj.la« a,ettin/iyötin wijsisata tuhatt.

HEr-^« yos tappeleman totut/Sm Cuningaw
AssanCos Serahalans soltun/ Tahdoilumalan
kanssa'! / HErra silloinaux otetlin Caikesta
m?est. Nl)n wusta canfs woilettm,' Tuhanen tuhatt
tzoist lco-ttln/7<al-mtta^vaästthädäft.

C «"dzös suln Jumalsuojeli/ Histiat ssuningast/
IWW'päalie päätäns wäändeli Sanherib Asyriast.
Cumaselthänens watewast/ Jerusalemin eteen.,
M«jn EngellsikhLwuchiäst/ Monda, tllhatt sijt».
wöest E^n^



Kiuftxxest. ,4,
Cuules cuinga HErra soti/loftphatln aican/

Cosc/ Amman jaMoab otti asttt HZndä wastanlum«lanCanssawalittl/Apuu!<häldpyysit/N»jn
HErra smnijnsowitti/Ett winen toisens lopetit/
IH lutatwapar pääsit.

Muista fijs sinäkin aina: Cuinq Jumalnijlle <«

kelotcpyytawatalaspaina/SiMhristilytwaff.
Hän tahto sua myös warjel/Hmxes on caick luett.Annpirunhändanspyristell/ Sanaan suaswah»
wast likistel / Nijn se olet hywin tuett.

mir surc e paZll/
ch<l.ti/<r»m on cuitcng catowa taäll /
3«>«alahansuas mrwa/

netZjamhto sua autta/
Caike» HZdas/ poicans cautw.

Ett» Jumalanolet,» ttt!l/
Minän,öiwaa täällkarsin.
On c»st«n taäldapu tiene/
6ina aino apun lienet.

Glialicorpitruocatoit/
Ia lessen t>l?onruan HZnellsoit/tuin ftdhen ei tssiwast wllm/

Colmen<»>aist«ln cnudhen cnucau»?
Häncst«mwhen pidhit/ annoit «wnn.pachiit hand wainost/3a Mngells c«Nltrnokeit HZnd,«loft/
tuin HZnell wci wettZ!eipä«/
Coht käwi pitkän matc«n «net/pleliäk^mmcndKyot,apaiwäs.

3ostpKgMinmx/tin or,ax/



Kiriusaxxest.
Cust wäkiwalda kärsi nurmst/
Iu irsumalisunstähden,

asiansJumal niin laHtti/
Maan herrar hänen wffmäin saatti.

CoscaDanielit ahdhistetun/
Ett jalopeurain pesän heitetlin/
«Händ Herra ei vnhottan /

tygöns Hngelins aunoi/
Vuinialopenrain ti,dan kynpainoi»

Colmetnuorta tulisen uunim/
laßabvlonian palawan paozljn/
palamahan paistamn/

tuima» woimanjLngel esti/
HerraheithädhZst ihmeisestpäästi;

Jonas walas calan wadzas/
>Hädh«s sangen oli ahtas/
Mst>apciwää colme>
»Hand Jumai sieldävlwosautti.
Klstt oxens peto ia maal saatti.

U?ielwäkewä olet Jumalnyt^
«lluinfiäisestoletpvsynN /

' Gun tyghostnrwan aina/
Sinä aukeni Mscas tule/
Gie tyksnan / rucouxen cuule.

lNailman meno/ rickauö/hecum<</
Auuwten ciaut waan on cat n>o/
A7mtChristus yrinnns/
2lmuudhcn ljZistn meil ansaiVz/
Hänclkfiros oleon,caWes Canssas.

Vc. O Jumalanna minullarwos.
NlOllem wotwastomMMlstwsslttg/waanwl'



Perke/ett. l^z
hanwoittaMailmaldja päämiehildasuotta: Ni n
tiedhän/ tämä on minun taiton/ Turwata aicon/
Minuan",umalan «puhun totta. Sill tiedhänto»
den/tulepi!ollen/ Jumal woimallsangen tuimaU/
Wiholistwastan sotan cohta.
! Catzonäintahdonwastatasyyni/Sencaicken
tyäw/ Heitän Jumalanhalbnn jahuoman Silla e«
teimailwanwalba wahwanPysy cauwan/Puuttu»
manpitä ajaisenwoiman/lumalautaPoic<scclut»
ta Sydhamen turwan anda lujan/ Hänen pttäwoi»
ton wakewät tuoman.

Calckmailma nurinkaypiwissist / HErra lEsu
Christ/OleawullastykenänTuscas Cadzocuiteng
tvastoin käymisen pääll, Cuinwaywa wua tääll/An<
«la wahwan Mua olla vstos/ Että täyty täsä ajaiseS
hädä<ä/ Edhes käytä/suo minunnähdä/Ett loh»
buttajan olis sinunsanas.

walitan waikiast/Ett olenHndine!»
ylimca. Jojoulumall

muldan olen juur/ EnidzenwoisynmstpoiepitZ/
Jos «Jumal, armollans auta/ Suo Jumaltviel
wahä mul! ikää, paarat Pyydhän awus cautta.

'

Ehk meno on ain«,inust cowq/Monet mmhetjH
tuscat tuimat Caikell> curild kiusauxet owat/ Mun
paallän juurpuuttumat/ CuitenZen epäel sentäh-den/Sä JumalanolettustiS turwa/TygtzoS tusilS
turwata tahdon/Oleps apu waiwoiswahwa.

Mua ptlgosas pyhäspidha/ Käännä caickpar-
Haxem/Olem oudhot culcu wierat/ Anna armos jo»
ta tarwidzem/ Est eten ripuis catowas/ cunntas/
Muusmailman menos turhss/ Cusi suutun simft<

iij uois



Kiusaurest.
nois jasornois/losllumalmuawarielwornlast.Enapuu löydv' läkärtten l»gutst/Kirjoisi /kon«
sietst caikist/ wastan waiwoisurtj surui/ Paidz sinus
lEsuChnst. Sinä paras lätär läkidzet/ Setä fie.
lut/ ett ruumit rupet/ Mett idze loit/lunastit callist/Mun elon htllidz holho/,hallldz.

Huudan toghss Isä Jumal/Poka/ pyhä
Ziparas/Muapelastpeicoldrumald/ Wsshingyst
wanel waaras /Ettin päsisir, pois pahoist/ Mail»
MN ja pirun panleist/ Chnsie mua autuuten auta/
Pyhän pijnas woiman cautta>

mahdan/Ain HErron
Ryta'cuin parhainIti-idhan/

Hand armons edestä/ Cuin sangen suri en!
3l«t« «ma muista ain/
syn / NvtnisnHaisin nikoin.

Cuinmailmamua waiwsp/ perkel co»i«<
Diusa/ Syndi sydhaudancaiwap/ Cuolema
vauhistap. Tur,u?ant>-gss
tawastsnwWst/ Olet mun tukiturwan/ Ai»
noo ain aum:,an.

tNun «waran/cunnian/ cruunun/ thriste!
IKsu olet/ Caick muut miik minul ikäns on ei
Suhres mitan ole, Sun tahres/ ,os tarwe on
hengen/ caickaldisolcon/Gun cunniasum,

NnZ wielolis anstos.
Gyndinannandex Jumal/ Nuorun ikäni

wiat/ poic«« pyh«npHn«nansiol/ Caickpoia
«nhott iZZr. Catcais pirun paulatNstajuonet
»ulmac. Ijaarmias riennä/ Om» l-pses
jje»;e», jbM



RuttolaubW. 14;
NstZ etetttekis costan/ Cuin olis tahtoas

Vastan/ Cnst couTinmlislntustan/ longVi'
holistmsois/ Gntt han ihastui? >uur/Cu<tkipu
olismull täM/ iltitM
pahmmns säästä,

U?aneimuncal»ncar«non/ H.apstn pn>
henpuolison/ivlcllislwallau Vartian/ U)ar»
iel/Hallid; holho. iNurhelislsVirwot/Gairait
kiwniMrwot/ w«uell/
Mci» / cuin«in on tar,on

Aim mun säohafilomi» loppu/ emnerja
tsytärZst/ Tygss stlloinmu» ,ohtu/ Gles wfi-
maishadhä»/ Riwus/ awunhawns/ Jumal
«leowus/ Corjamuataiwanilou/
tzäis<um sillaon.

Rllttstaudi<t.
e N?, c. 3osei auta mei»3-

tutos liene/iienewidzatwielwihaisemmst/Nälkä
oncatkera cuolema/PljnaslwUlllkiduttain pittälo.

Sota suuretpienet surettap/lapsetk aitinS cohcun
luotta/Maonfylmtll caiken häwittä/Natl!ep/tuu>
palsll poltt«E! «ikiutcusan/waan wäklwalda Rys
wysitcujocaharalda/Oparambencodtacuolla.

Ett sijs syystsnnnw tähten/ Meitlssomall ka«
deUenS pierä/KärMm,'a tytykaw tähäu/ Ettei ki«
piamän widzanallsyäxä. Hänen hywatchtons t««
mä olle/ Meidän tarpexen tai tulle / 101 l paranns»
xenmeitwäänne.

HErran sanan ftrnat hlzljZmmt/ Manamet
N lii/ pllcka^



Rutto,
pilckanapidhäm/waryll calua catowaistpyvdhZm»
me/ Armottomasi waiwaisi waiwam. Ei ole meis
oikiuct/ eikarm 00/Eikrackant/ waan wiha ja wai»
no SynniS elam pelkämät aina.

Ettem pahuttam/ojenna/Eng ynsiat sydän»
dämn yryt' )A:nlsä euritoxellohenda/Ettemca»
dotuxehencadhu, loslsälopsians rangaisep/Hy.
wäx ota ldze sen ans«itzet/Kijtä/kärsi Isan widza.Tunnustam suassyypäxi/CnmarHerran kädhen
«la Christus lEsus ora turwaxi/Idzes hänen hus»mans ann alat/Hand rucoel Sacramentii nautid»

Hän tietä/ teke cums tarwidzet/ loco suo elä ell
duolla.

PaidzHErran tahdot eitaidhaRutto ruuet/t««-
tlttntappa/loslsäldenäikääsullsuodan. Watct
fiustas calck caappap/Ei cuitengcie>.»s finuhun ryh»
dhyts/Elkwahing«tsijttsinuhunyhdhyis Ehk luit
tmmatartnwa liene.

Eipä wailvu warpninengan/ Paidz HErran tie-
dhotia tahdot/Waipu>wahemin ihminengän/Iot«
Herra alati wartloip Ehk ihmisten edes cäuhja olle/
Ruton eauhian cautta cuolla/Sepä callis onlum«,
lanlap^ll.

Nijnlkänsluolleis/cumelais/ HErran omat
aina olem.lollmäärät hetki on mennä edes/Eift«se cartta/w.in cuolep/ Woitox/corghox cukinmeiff
cuolle / wiel Christus mell sittäeläm olle/ Mix me
Mcuolematpelkam?

Tas elämäs eilihmisell ilo/ Eikwaiwastpäsin pai«
wa/ Sijhen ast cuinelost on ero / Sitt luwattun
pyon fsybän/Ehkcawas jacatkexa se lttn«/C«in su

l«tt



Taudist 144run meisisuvetta/meit wiene/ waiwosi ulosauman
Neon.

Walmisiacam meitam mielelläm/ Täyty wih»
toincummgincuolla/Waickcumg «uwas cowm
carttlem/Täyty edes täs taicka mualla/Wahwan
wapanwuodhenwoittanuton/ Synnist surusi/
tvaiwastpäsnyton/CuincohtaChristuxescuolen.

Tee catumus/walmist tuottelan/Ain tähän apuu«no Isäld/Christuskiwut woitti cuoleman/ Se pi»
däain sydämäs sisäll. Cuin HErranpijnanpäall
turwa/Seijäteicuole/ eiksaa surma/ loppumat!
»lonlaps liene.

0 lEsu caswos kaanä tän / Auxem ehdi cuole»
tnan.kiwuis/PyhäHen.qesmeithall!tconainEtlem
epayrinliwuis. An kärsiä tarsiwäst curitostas/ Et»'
lem pois luowuis armostas/ Sitt sinuatjät ki^täm.

V. e. Cosca aican tullm on.
O/6 3<ä paZllen, armada/wihas wid;a mei«
Omaahancaam/Ktt Zkild menem ala maan/ .
Gyndimsenmaccan saatts/ ib«s omall
Us meitpiexav/Nuoles meihin ambut iasysß

/ Cuiteng lepy Christurentähden.
Rmnois sydämentylyttäkiwust/Oielnni o«i

surkenttaynans/Onloydalepoo/ eng lohdu-
Mst/Hengianmurhemurenda paanans / Cu»»
le3sZ/ ylcs herä aurem ehditäll -

kerrall/Nyn peratperkipois HUcnn.
Jofalwoin haudas seisonen / Cans cauhia«

cuolemanktdhas/Ei ihmist yhtan ol«ykonen/
Cuin mua waiwast lohdutta taidhais. Ah Isa

mua voimallas/ N/e minul ole-
wy



Rutts
turwar «wullas / Vmb «puu inual tttstan
tiene.

Täscuscas caickimun wttawan/tNua caw
histuwal/ cuinkirot olisin/pois minustpoicke,
»at/ caickystäwän/Ehk huudhanheit/ eip he
cuulsi/ paetan/ cuin mambat mun näkcwZt/
Casivone caicl- minust peitawät / Cuitt haise,
walshka heill olisin.

Caikeldmailmaldhylsatolen Alä I<asin«
wnahyl,ä. Ann andexsynvin/awurtule/Cuo<
leman kiwnt minuld tewen / Sen earwas
cauhistuspois ota / pir» tauwos pois c«rco-
«a? Ala suo mua»ihafts euolla.

3IZ lepyrucouxen/ Tce tä<äihmeit/
«)>t»«uaauta/ Turwantogos/ naehuocau»
Len/Ntjnlewi nimcs cunnia sencautta. Jos
hucun/ e!psunhywaas,',t«/ cuolluruumis ci
P»a kfilä/ lkläissuakHtetän HErra.

Ölibftnnun wapahttaian/ <l>mallwerel<
!Zs minun ostit/ Aura n/t uscolinnen auttajan/
poista pois n»ih«isttpunstit/?l«skädest ,ouv;
ota/n»olimurea/Srn st,rma,an tygho cohra
hudha/ Etci suo Veljcas murhais.

Cuitengkayksn «hdhos iZlken/ On pane
tahanmärä id; päälle, Dedhpastott cumman

EIZ eli pois cuolla taälda/
Miuull rapatnp tahdos paran/ WänellkZyn

caik nyt/omas olenChriste.
pyhq Hengimua lohduta/ Ia caicky cuin

cuoleman pitä/ Vscoan vdhistzH wahwista/
3l«n cro ftmu«s/ anon sitä: On Christus olis

M



Tandist. 14;
ain s)>dhZmelän/ Hänen plsnans muisto mun
Mlelejä»/ Gittam södhasseisonen lu,an.

Christus mun oman/ minap hänen
phnans ansiot ei siw tnll turhan/ Idzen an-
nan hänen huoman»/ Mix sijs pelkän cuole-
man snurma?Sieluni HVrras iloid; wiel wZ,
hän / -Hän auttapcuolem«stclömähan / Tnr»!
walpim hänentyghons.

Cuolcmasi.
kenen edes malltan/Sita tusca jamur<

het cuin tantan Suurten syndein tähdhen.
Cuinnnorxatulitehdyx lolc toiwon cuitenginpe»
siyx Christuxen pyha3 werell.

Tuonen mmi annettin panbix/ lykattm myös
»ailman ftngix / Nijncuin lammas luoton/Ei yri»
kän nma anttataldha/ loseiHErra hengms an»
saada/long hänwinull suoco».

Terwen en tsinu tiets tätä/ Cuing mailma mu«
peräns wctä/ Synnill surull olen snarttu/ Cuinc««
la werckon ja nuottan lost Jumalan sanoawun
tuotta/ Se syda,!!tlleni turw m saatta.

Walwon mä eli lepan/Christuxencannan eteen/
Minun syndin sumet. 0 HEn« auta n,inua/Ettc»
me seuraisipirua Cuin muapytä murhen.

Sillrueoilen HErra Christe/ Tyghön sä sinuas
pisia. Wijmäisellähetkell Ann mun silloin01l nu so<
dhas/Etteilvihamiesmuacshdals/ Eik ftis pshal
rettel.

O Jumalaminä annan Haldus jahuomas eam
«on/Sielun/ ruumin /ninräst sun Pyhän Peuas
«mtta/ mua taiwan iloon auta/ pidä «m murhelöyhäsi. W.i-,



Cuolemast.V. c. O HErra sun pyhäftttas.
Jumal tahdot tapahtutott/ Guii

hywaonyan/ >Heill armos apus
osotmc coht/ CuiNttsiosas pysywat luian/
hadösam/poiaspisnnn cau»/ seidantyköni
Mpois humawac/tygos turwawat/
Adhikäns heit HErrahylß^

Sinä muutoiwon/ / Oletelon /
ilon«muun. Ei mitan taivatapahmturhan/
paid; tahdota» / longannan Haldlm/Sun st»
«assentodistanep/Kn lugusts owat hius car>
«?an/Mek waruoid;et/ caicki caidzer/ N?«h,
wastainatxghösturwan.

tNailmas olem culkiat wierat/ Gynnisfs
svrusaina. Cosc poiserait/ la'
silmätkqnni paina. Sielun sun suomos/vscon'

haldussilloinota Synnin so>
ta/ euoleman sm/poista nnzsifa pois soim.

Rucoilenlumal sinuldwiela/Culn wsimai»
seldpiru muakmja/Etten sna silloinpowkiellK
HNmtapysyisinlchansinusi».
»nua köyhä / pois sen pahan hengenpaulasi/
<suinmuaev)i locahetki/ minua?
wauloins.

Idze minull olerlmvannu/ Glla tykonZn
zocahctkell/ Sekätustas/ hädas «inhan/ Ott
lvchmaisillHengenrctkeil/Im» oikia tiet mua
silloinwic/ttisn ilonWsen sangen/ juotan»
sen päälle/en epael/ Sydämesi wcisan/Amen.

Vc- Sinun tyghösHErra tulen,
/«le h«w«sturwssChristit/Ehristus on meit lu«,

NftstM



kuolemasta. 146nasian/waickhän päällem paneristin/Sen syystä o>
lem ansan/ Cuin julki tunnusta/mahdam/CangiuS
on mels/cuin nähdä saadan/Ei yhtän wiatoind liene

Haldustdzcmaina anttam/ 0 lumalracas I-fam/Alä meir coscan ylönanna/ Tall olles wiel eläi,
sam/Täall owarmurhet/ fyrut/ lustot/
«si aina pahat puustat/Sun tykönäs i!»o toiwom.

Mahdam ajatella tämän pääll/ Anda Isän Ju-
malan Wallit/Hänen Engelius wartjam ontäall/Tahto meitä warielja hallit. Cuincanapoicanstl
torja/Sijpeinsall/ ottaheitwarion. Nijn Jumal
meille myös teke.

loco macam eli walwom/ Herran omat aitta o»
lem/CastetolemChrisiuxenansion/iHan suttamei»
ta ollen. Cuolema Adamincauttuli/ Chrisius mci»
Vän apum olrHänoaina kisttä mahdam.Iywä hedelmätei sane/Ennen mintiile allmul-
lan/Ni/n meidän rumin myss maane Mullax /tn-
ha> täyty tulla/ Ennen cuin kirckautcn käyne/ lonLChrisius walmisian liene/ Pijnansja cuolemans
lautta.

Mx pelkän, ajallst cuolema? Wihdoin töaldtäy-
ty erij/ Chrisiuxen tyghö oleman/ Mixcatowatpy.
dam perij? Cuin Simeott cans lewoslähtetääld/Synneinscaw/vscoop Chrisiuxenp«äll/Ci olehä-Nelmitän hätä.

Hengelläs/Kärsiwästkar-
simantustat"/ Poicasvscosmeitpidelles/Ettem
yänesi eriäcoscan. lähteisam anna'autuas ero/ Cor»jasielumtaiwanilon/Cusasua ijät tijtäm.

V«toiwpn on hmneu Jumalan pä«il /
Cm»



Cuolemasia.
Cuin on elon/apunia turwan Ge ajainen
lcmaontar»on mulltaäl/ Ei kengän päsesen
ale julman.Ei sum raito/ cawara/ eik waloa/
Cosi cuolcma/cuin mli jyty' aldans / Caick si<
wa!da pois/ suuren / nö>r«n/ Rickan koyan/
Caikmailmatähän apun eiloydhä.

Ei aura tHä wystns / miehustan»lurr/ Ei
Cuningalinenwoima/ Ei nuorus/ eiialous/
pieniraick suur/Caick caata tuoni mick tuima.
Cung pääsi Nimrod ia lesabel? Sanherib/
Galonwn/ Samuel? Samson/Amiochus/ A<
sael? Tuoni tasaeli/ Caickelamäst vlos cheli.

DHna neidzyhinrenfa palmicoiV; / Rawi
cadzomaneaupingin canm, GfinOichcmpa<
mies händ Himoid;/-Hnwäis / eoht sistt
wahmgon sinmi, phcan wel,et hänentapoit
tästtyäst/CansCaapmngincaiken mies wäen
myo«/Senrsweit iNain elon äkiidlätti/ Caick
<yol««4 pcm/mltäfaloustaick nuoruus amti»

istun astun taick »nitän taäll teen/ wai«
waisuttanaiatten ains/ Oynnis synd)'» / elä,
ny c«ictcin tieten/ !Nailm»? suurt snru muUlais
na/ Co< o Hujaus onmmlman meno/ N)>r iloita
zelt/liyppän/olenNäinpettewa onmailmss elo

Geon tarpe'inen sit c ullengin/Ett turzpans

lums!an pä«lpane/ Häno hartast aurhma
«in cuitenZm / Hänen pelZhosans elä taine.
Ve lohdhmurensane/ -Häncstmur,
hen Jumalpits/ hknd mmane/tNuu ylpiätt

: hönhäpMnstattane/ pois cadhotmne/Caie,
cuolem^waane.



Cuolemasta. 147Lunastajani sinä-HErra Christe/ Cuin cuo-
lemanalaspainat/Kst ettei se wahinZöttekismullmistan/»ahwi>i uskoani aina.Cuin en cu<
sianapu nmald tiene/ Silloin säainoapu mull
liened/ Cuoleman kiwuis sumeniriena/ Stft
ilon wiene/Armos silloinsinä minull suone.

aicauitullut jo on/Ett eriän cääldä jaläh»
lunastajanilEsu silloin/ Warjellemu«

ansies tähden/ Haldus annan sielun hengen/ Hlä
M mua ettei tengän/Mua eroitta sinäsi saisiSynnit saltawatmuamurhelisex/Joita usiambon cuinMerenftnda/ lolc sythändän sullowat su»
ruliftx:Cuiteng en tahdo idzen anda Epälyxen/mut»'
ta muistan tääll HERra lEsu cowan cuolemoS
päali/ Sijhen turwan/ se mua arttta.

Sunruumis jäsen minäolen/Idzens sijhen sielu»
ni turwa/Olen sinus/ elän cli cuolen/Omas aina o»
lenHerralos minä cuolen sinuhun cuolen Elämä»
»jäisen minul tuonet/longS mnll c«ole«allas ostit.

Ettäs cuollmstnosnutoled/ Sen tähden en jäi
minä hautan/ TailvaS «stumas lohduttatodell/S»cuolemanpelgos woiautta/Cuscas oltt/sinyemu»
wienet/Ett ijäisestaintytönäs lienen/ SijSiloisest
tääld nyt lahden.

Menen lEsu taäldätyghös Ojenon käte» ja jal»
can perät. eilengenrumistani Härät/Mntt sinä lEsu Jumala»
potea/Cuinwietmuatlrckautes cohta/ Mjn ijan«
caikisen iloon.

Sen Elian esimerckij näyttä/ Cuin clawäld tai»
ftason wjetin/ lohdulle» meitä täyttä/ Ett se

meil«



Cuolemasick.»eildbwissisi tietän/Tämän jälkenelämä olstömen/
Cuin se näwyiEliasi muinep/ Cuin wudrell puhut-
teli Chrtstusi.

Että cuoleman hetki läsnä on/HErra lesu mua
holho Wahwlftmlnulftoiwonjavscon/Apns cans
tykönäni oltvo. lohdut mua cuolematwastan/Sen
pelcoa minusipois estä/ Sun huomasidzeniannan.

Nainmailmast lähte tahdon/HErra sinuntygis
kulta/Ruumin lewoS maas macawa on/Sieluni
ftotykönäs olla/Ruumin domiopäiwän nousew«l
on'/ Sieluncans yhdistettäpä on/Vnn oleman

, ses ilos.
WielaloiM

HAMistlEsuChristsen tiedän/ EttVedoin mun taäld cuollaCosta / mill
Mwto / en ticdha/ Eugtiedha/ cusa/ :«s taicka
muolla/ neyxinans sinä Christe lienee/
fts ainostasliene?iNillincnloppu mnll olle.

jKttmpyhan Gydhämeni si'<
' <»ua hilla/ Mua euolemanhetkesauta/ Gett
Mentoiwonipala. Sinä ssnnist minunpuh>«
tar pesit/ walvacundas asu/ax mua lasit/ Ocn
minauston wahu>ast.

HErMlEs»fua rucoilett/ pidä muatöjä u<
scos/iliniman silloincösiacuolen.Tanscaike«
kiustuxesia tustes /Taj»turwas ann mua
syy luianG«en sinustllsolpttcunan/ Costa sie«
lnniruumisteri.

Costa <etapahtune ollen/ MullkewieroM
Mostas anna/Ett hywZII oikiall taidolla/ Hen-
gcnMuyWdMcannan/ Christilistsoiriasu-

Joe/



Cuolemasi. »45
scös/Gikian snMiedonlewos/T«st surkindesttulla?.

Jos munMd tahdot corsata / TDmick
muollawicrallamaalla/zValkiall/Vedellrau>'
da>l eroina / Taudin taick akildrmonalln: Ar-
moeawuUtykänänolwo/ pyhäll HengellZs
mua holho/Mun nscoan wahwax wahwist. l

lo«deici°oudest taita tapahtu/ Ett alasilla
)eni Jos »otuharhnpuhefoucahfu/
Taict wimetromast idzeni käytän: Ett setä-
pahmpaid; minunmieldän/ Etten woi taiH
Wdahsllit idztln/ wiax äläsitä soima.
fiwiaautuas ero/Ettei nu,mnsydämen lictuis/
EpZtoiwon»a epäyskieron. Aumettä t«rw«n
werespaäU/ Isngs edestän salleitwliodatM
täuil/BiU jydamenisilloinwoitcl.

Cttitengin en määrä etces/ Mnn lopplM
MUoto/aica iapaicra/t?e coickhallusts ontie-
tes/Tahdos perän eaicki ne laytat. Sen tie-
dänsäelämän andaja/ mull elon amuan olet
«ndnwa/Cuolen st,s cusa/ cosl/euingstahdotalofiminaoikiasLaydestaidos/ luur
'nnn annan sun huoma?/ Cuolema onminull
woitto waiwois/ Sinä elämäolet mull oma»
DedZ» wissist/wismZis pmwZn/Munruuminsmaan mullast ylöskä/wän/ Nyn elämähänsanss woimall.

V.c. Sun tygös HErra Chnste huudan
Christe JumalanPoica/ Cuin cswM

lanhiwiMKist pl>,s
stitat/



CnolenMa.
soitat/ pijnas tähden mua auta/ Costa cnolemall
llmpunkäydän/ Cmn ääni eicorwis cuul«/Eck kieli
tvoi puhu/Ettsilmillsillmnähez/ Eik tieto mttän
tehdhä.

Costa sydhänkswustkiwistele/ Ain ei ajattella tai-
th«,C«ick ihmisen apu liwisick/ Elk custan turwa
saada, Silloin lEsu joudu/ Wiimastllän
mua auta/Pois surkiudest saara, Cuolon kieles mua
noudha/Ann kiwun lyhenyst saadha.

Minust pahat hengit pois estä/ MuU lohdutus
hengeslama/ Silloin siclunisiteistpäästä/ Colja
caunist sinun suojas.Ruumis «yösmaas analewät
taas/ Voustndotans odhotta/ Tolwons osotta/
Ett iloo sinuldcuulla sais/Duomion etehen tuldais.

Ole wastajon wijmäis päiwän Syndm pijnas
«.utt peitä/ Suo mua armosi ilonkäywön/ Pyhais
semanmuaheitäSästlnotlPälleScutnustowaon/
Hännuolemasi coht elon käy/ Elktzuomion «llnäy/
Ehk ajatsesi cuolewa on/Ei hetmhelwetin hautan.

Händ wapathan wäkewäL kädhell/ Cuoleman
«mhtan tidhast/ Taiwan ilon hän panentähdhell/
Nain pois päftän hand wlhast.lEsus ChristuS aut
lnn«wisust/ Sun tuloos odottaman VstoU/ ja saa»
«nan Osa luwatust ilost/Smne muawiel tääld uloS.
<V>lw cauu?6n cum me clsm taZll/Nijn ift

nou»

Mcq/ ,a HH / -Han «hto «ick faw
,c<iu«!ihclträ. Oljesn/OlHsv/^lntlwalttZ
hsrhoja tctta.

Cosi >«cu»sl)in NHn cuolcmi



Cuolemasia. HZiygZM matele/ Japytä meit pirunNUsttan.
Oeuramua/ si>nopih>?ncaikill: Gn tahdo MZ
wtjwyttä sill / FanZl>mäioc<:idsenota». O
?Es» /O lOsu/ pöÄlene me aina luotam.

Terwcn >a wahwan ollestmtaäll/ Mir enH
me muista sielunpMI/<suin synin cormaa caw>
damanpita/-Hywy«ja calu pitelen» / Rahan
tähdun pa!>on myösrHtel?»,/ autuntt
tahdo tietä.O ihminen/ Oihminen/Sielu wij«
«lei»; maropi naita.

Ruunlis se hamanheitltan/ Ia nmstal n,ul<
iali peirctäi, Niimh fatalderoicemn. L.ango«
sut ca.luamyös jäte.
lewat Coccnsnanu unhote«n. <l) ihminen/ V
chminen/unillasi sieluwirgotetan?

Sieluduomion eteenwcdetan / Ia stnFencowast pei,ätetan/ piruhandakiujä,a waati/Työn pcrön silloin kylytan/ Jotc pahudheu
tähden pois lytuan/Nunitcu walia» stapi. <!>

ihmine»/O ihminen/Syndi sen ma»c«n stattt.
tunv»I»m<H,« paall/Racastg

händä c«ikell wael/ Se sielulieswon. Hancn simaansamyös cuule /
lZprjnansiitt,Ue/N>aan Hancaictisenilott. <p
lEsu/ Q 3Es»/Äla meit ylsn.

Röyha »a alastoind ama/Nytl ci«?lluis
da myös hauean/DÄut ne erynet tiellä/Älur,
helisi mielekäslohduta/ Sat«ntyast^nM,suas totUtt.i/ttäitlumaiamclld <i> "

ihminen/Oihminen/ÄianHttcosiankiel^.,HWm »Ydhen tchven myös kerstarco/



GwlemasKl.
tttutt päälleturw<ltc<zm/euinl<
lZns wihanl«caht/ sinun lunsfti jsllens/
pfinall foomallwerellZns Ia cuoleman HZ<
dästVapahtOlEsu/OljKsi»/Hun armo;
stastfttapaht.

vita.
Ecuin tläm maan päällä/ Olemms luolft

3>lman salwos/Keleä Maldapuu saan, meille/1
Täsäsurkms olhos/ Mutt sinu'dH3rrayxtnens/j
Me mahdan, itkekyll hartasr/ Ett mc sunwihottm
nijncarwast. Pyhä HErra Jumal/Pyhä wäkäwä
Jumal/Pyhä laupias Wapahtaja/Iä wahwaaut«
taja/Hläann mtitcaam coscan/Cuolewan/ catkex
lon tustan/ Armadh meidän päällem.

Me cuin synnild waiwätan / Mahbam suuresti
huolla/ HäneH aina myös caiwatkam /Cuin tahdo!
tdestäm cuolla. Sen Christus teki yrinäns/ Hän
»tti päällcns cuoleman/long alla meidän pttä ole"<
wan/Pyhä HErra Jumal/ Pyhä/lc. Älä anna
»yös meitä Helwetin tuleen heittttä/ Armadh mei«
dän päällem.

Me cuin häijysi meitämkäytäme/Ia aina synnis
.Mm/ Cucarietaudet peittäne? Cuinowattullet
päällem: Se pyhä Heng yrinäns/ Synnitsydä/
mest pois pyM/Hywät halut sian lycki He-
rlalumal/Pyhäic.ÄlämettpM cadota/ Eik.cuv'
lonhautan wajota/Armlldhmeidän päällem.

Wielä «isin.
mailina »alittane/ Caickein taVty

la/E,yhtan armiast loyttane/ RZns
meidänpubwan»? Taan syndiyximans

tehdä



Cuolemasta. is»
tehdä tais/ Ett cuolennowesseteemftwais.
Kentädden n«hdam h»olla-HKrra (

Christej
Armahv pZallem/ Cailolen Adamin siWt?

Gynnili saastutetut ilkiäld/ HErmpNlem.
RZymkcslell cnolemat taaUä/waick elossa

lewan lnullam/ Ei kengen elämät
lcn/ Hik tahdo aniem cunlla/Reng Mlta pZZK
stätsstä luolasi? EL kengän metst pääse cuszlost/Ennencuintl,haLtu><an/.HErra. l

Chrifte /
Armadh pZZllem/ Eikole iteu surkia suuri

yielt,rnumtst l ri,uur/ Herra armadpäällem.
tyeild yst«VZm langen«hden/Meil eftm.r<

lcir siwrkiax/ Samauettäytäkäydhä meivhän/Nlaijtaman cuolemat kyrkiät Cuin ikän»
köyhä / «Hn ricas / ResscnZm olem yh>»
den caldaiset tas s Tantäytyjcaicrein pyrki»
Herra pääilcm.
Chrifte/
Mireng me afatteie sen paali: Reslell cuole>
Mac stisomMli/Herraarmadh p«:liem,

Maiima iloita mshta/lumal«hto anda.'e<i
lon/ Hänon iuurarinias eohco/ Nleu cor<a tyZgsnsilon. SenChristus yrinänstehi yt/on/
Cm« elmnan eteem awanon/ K« mahdsisi»Hacela/Halelcha/kljtosluo/an/Eiolecuolema
tämä/ waanuni sataman stan»cunvttting. Hal.

St sW cAeM «MM/ Omanelämä»



Eilolemastck.
peränLaki cienZstt taisto Cuinftn tekettM es
ran/ibttruumispitä »natnneman/ Tähdhen
Adamin!angen,an/ Sen Jumal ander annoi
kerran/ Hale/nia k l Ruumisilencans nouse<
n»a onhengen» ,Z! lens saapaonNh«s luojan,

Autuaticwosiewänewät, Odottain HGr«
«n wloo /He sielunruumin eaus m!ew«r/R<
lostaiwan ilon. Mika taine sunrcmc riemu
oll? Cuin «sila «in taiwsn eorkiull/ iNähdhs
HErra kirckaun u?a!oo HÄew,'a/ k l Mah,
damamaftnll stn p«U Luoleman camt elä-
män lSym tWd/ Hale.

Ruumin haluamisesi ja ylös-
nousemisesi.
ruumis tämä.

M/10ses wahwa pitäkäme/
Hänen pitZ nouseman/
Ia HGrran edhesseisoman.

Maaon hänfamaasta tehty/
Ma«hanHZ« myös Mens ehty/
A3aastpitä hsnen edhes mlcman/
Cosi taiwan tonVinwecuuwMtM.

Ruumis maasa mötaneM,
Sielu HjLrra pyytZ olla ID/
<sun hänenHZdtMtshdhoi a»t«/
poisns cowsn euolemanla»tr«;

Hänen >a surunsa/
Owat nyt saanet lopunsi»/
HZn canuoi Christuren cuormov/
Hstcaie nyt ««»leman nuorßN.
' KlHyela'HG«Md»omas/



Hautamiscst. 151Rnumishaudhsstanstn suomas/
s>,iomio päiwän ylös nostetan/
Ia : wan cunnial!klrcastemn.Me olem n«ll'»nenos wrhasf
Mntt hänon hxwäfawtwas)
Oncunnias/ ei misän pilca»/
pczijw cuin annngokirkas.

ranhas/
2N«»'tlme tuin olcm tuonen cauhas/
pyyck:m ains wnlmit olla/

meidhangin wuoron'cuol!a».
ChristlV meidhan lunastajan,/

In msiiswahwalohduttajam/
Vstohon meitä Wawistocon/
Ia taiwan iloon fättacon,

m«K»
(?" HChristltytcmUcatt nyr csicki/Mytta teitanratki/
Cllin teteidänl uoluimn hamatt/
IZlönpaloincn mllrhe ei aura.

Teidänitcunte hillitä mahdat/Toiw6»olcato!kia» ain wahwm/Ehristus cuin nol« cuolemast^/
tuoiletylsshcrZnä maasta.

lotcaerinowat oiki«s
t jki o<e ne nusakän
Oirliuc»/nc lepäwat hetkcxstNeidhan HKrr«n Christuxen

l Gc cuinruumw paid;i hengeon nyft
Häncn hywaxens on Jumal stw»m/

DG



' Hautamisesi.
»Nitaaitaine 01l cauwaxsimgen/
jknnencuinhengi haluillens/
B> m-nrnumlse»ratli tulle iallens.

Sen jamanmeil ticttZwZx tcke/
Uurain eauniltoxec/cuinnaky/

,

iLttme meidäntoiwomnäinnaytam/
Kuollet lewos lewZwän läytän^

MeidhZnwihoUsenon sen »allit»
Gttolen, langen synninallnfin/
Host cuolemancowaneautttällans/

yty tulla maan »nu'lax,al!ens.
Cuitengin «lkZn pchatko kengän/

Ruumis ylös käydä M täyty
1011/ cunniancumming Jumala näyttZ.

Nyn eninme kylwäm heitZm/
tNavhan siemen»xwät ia
Zbngpelka siin huckuwan «HtZ/
VittMlcnähedelmätnytam.

Ncjn myss Jumalan sanasi «edam/
Ruumis cuinMll maan powenu7led«u/
zfousc

°ns yhdhijlet ilootaynäns.
Xpasian ota maarunmist tätä/

longtZycn toiwos lastemiZtäm/
Raccke hywin cuin annet onl?aidU3/>
Knna lewöfts lewatä aldis.

tzanhengenasuin sia on ollu/
Jumalaw sinen luom/

cunnianwieltehu/ts«.
<WUasum«/«nsp7l)ittanon. JM



Wijmeisest huomiosi. «^

Välke nyt/mttä pandn on IZHVeII/
<sule HErra/ cuin sanoi todhell/
Hänen cuin uscop mun päälle»/

herätän wljmeisnä päiwän3
Sun cuolle» silloin iäll saanet/

MäwZs caick cuin msasa maanne/Caick n,eit hän elämän wiene/Cusa ilo Hänen liene.
Wimeiscsi huomiosi.

V.c. IVsust ristin pääll rlpui.
jaApostolit aicanans/Mailman lo»

waroit omians/ Mitkä merkittapahtua
man piti/ Ihmisisjaluodhuis/ sanoit liki l Cuistnaky joutuwan duomio päiwä.

lEsus annot Mailmalleawux
' «Muuten/Mut mailmanytsiehenginsuuttu/ Vlo»
cadzo/uscost poispuutu/Näist näky jo joutu duo«
Miopmwä.

Antichristure aicaa joilmei on/Sen HErra suuuklhengell tappa ain/ Oikeittopettaithe wainowat
Wäär at nousemat cuinwiliidzewat. N.

Mailma pahatäynanspahlttta/wanhembifans
tvastanynseyttä/Petost/walhett/ wicckautta/ Rij-
ta/wiha/waino/iväärytta. N.

Muodotoind myös ynsia ylpeytt / Na-ateltt»-
cuwatoind coreutt/PalioTurhain tapain tyhiä cuuniat. N,

Rickadtawarattyghonsrepiwa/Wäklwaldaa
köyhätkärfiwät. Coreo corkia on köyhäin kuorma/Ahneodhotus waiwasten häwitys N.

Wieras pidhoi yöt päiivät pidhellän/ Määrä
2 witM



Wijmeisefi
witallMwan f«woitcllan/Vli «ica juofimba juo»
tanHeumcs ollnn/ huorudes maatan. N.

Raukerackaus/totus/poispuuttu/inpauswa»
lawalhexmyös muuttu/Näist el waroi idzenzä ma!l<
ma/ Tltlumalan sanall ojett anna Ä.

Cwangelluminoplstöyckawäs/ Sil! pahudhens
Pyhax peittäwat/Eip yxitan oppiaota/lultlumo.
latpilckawatjocaaiia. N.

Canssois «pinat/ftdhat suuttumat/ meren wm.
datuxet wäsymät/ Monet muulct/ mulckauxet,/
Waltacundaincukisturet. N.

Ahdisturm tähden epäilyxesi/ Caick Canssa cui»
wettup?is/Soisit ennenaicans pois olew«n/Mul>
las maan N.

Mailman pahuden päällcadzo/ Armasaurln
go paistellans eiwoi/
tu/Hala pääsin päiwa/ mechin smittu.N.

Cuu ldzcns usein werisex wetä/Tähdet pois pw
della Pyytämät/ Tc>in>an awnt rapusia raukewat/
- Manjäist/ cafmoncadhotta/Meretsauham
«ulisiuwat/ wlrrsista calatkin catomat/ Medzat
«viljasi pois pclcttymät, N.

iuodhutlipunpetanhuocowat/ Pääsin paiwa
am odhottawat/Mailman pahudhestpois pyytäin/
w<.paxpal,ainorjndesiikäwö«ten>N.

> js llilemoS lEsu Ehrist/ Tee loppu m«K
«lmssNpcihAdest Tule joduomioca tekemän/ Meit
on iso tlighös ottaman. Meillesuo suotnis duomio»
pärva.

STlinpchatpirtMlOW pijnan/Helwetin tuw



Duomioff Hz
henl/titelän. Cusa tiwus ljäiftspifcuwat: AiM
aipi otiaa oloam/O» oli angarase duowiopaiwä.

Hywät HErran lyghö temmaian/Taiwan yöi,

ha Pyhä Pyhä HErra Jumal/ Christus s»o suo-
tmsduomiopäiwa»

»>w/w«i»<:n päiwnn/ Mailumn xli» ««

Ia s,n kaMan.Hirmusuur fiUdln slewa/Cosc»
l»n>«n<lr on wisust duonnd;ew<?»

Taiwan torwi «ncn and»/ pauhinan han-
goille canda/ duomioll waati Caickiwalda/
toco ilma wapisewa/ Cofta luotu on nouse-
w,»/ Totistduomarit wastawa.

wedettänep/Cuis owat suuret
ett pienet Mitta ilnms tthd)'t liene. Cos«a
dusmaronduomiyep/ Galaisus eaicki il»ue-
nep/ Maxanu»t ei mitanlöäne^

Mitan turca silioinsanon z Kknewä my<s«
apu anon/Cosc hurscas tnstmwapan
>»nia« cunl«g«Z
juuriTeet sä/siiun tulen turlris.

Zrmias lEsn mnakalke/ Mun täwen si-nus rctkel.HlZs hncnt <„ua sill heckcll.WiatouudaL »«s/teltin. Ristin päällä pingo,
tettln/MinumbL fahten cuoletfltin.Calck cuin tnlewal cander / Duomarann»ennen andcx/ tui» lughuy pZiwä melll wal-
kc>6/N?ar!sen,ba s/ypZapa«a/Syd«n wapiftl>llarca/KnZa ilingan saa töst c«Mt.



Wijmeisesi.
Ryowär catuinuxfn cannoi / Vynllit ande»!
nnva »annoit/ Minull k6)chäll tolwsn onnoii.
SMämenifinuahalais/HVrraanmospZäl!
le» walais/ Eten uunis cuumas palais.

hammas lauman mna pistä/ wuohist pa<
estä/ Andain oitiaU puolell olla.

Gy6st<in häpiään siltkirotutt/
h)»jiätlylt/Cudz» niua cansa siunattuln.
w»n j!,opull lyksnän olla pyydhä /

Muista pyhän / lostas arms
tehwo wicapäMen.

Ijancaickistsi elämäsi.
U?.c.Cnink!rö»st cointähn coitta.

2lan elämän peräsiparambat/Tolwomatoista
Cusa meidhän waiwam maretan/

Cansilollitcumcosietan. HErran omast suomasi
owat/Maavsi/uudhettaiwat/ lolsa owatVsco<
waistt asuwaiset kiildäwäiset/ KirckastcuinauriV
gon terä.

Colminaisuden«umncaswoin/ Ilmeisesi ijäti
«dzcin/ Ennnian cruunun canS candam/Nautiten
tgiwan tawarat/ Ci wiholisij cuulu cusan Eik itcuu/
walitusi/ tuscaa. Eipä eipä Cuolema<an/ talck tau-
tlcV/eiwaiwacan/ Caick owac eadonnetcauwas.

Wavanwainoist/ wäklwalloist/ S»nneist/su<
ruist / caifisi waiwoist/ Paidz pelwot / lewos lujas/
Naus,asratki juur autuas/Rmnat rackaudest pala/
Toinen tcistanswastan alat. Taidottaiwan Tiedoll
läytetän / mieletmuutetan /ratk rawitan/ Wiljalh
wWlMdell py!M.

VNa«



liancaickisest elämäsi. '54bltanEngelittenelos/Alat autuitten ilos/Ynn
ystäwitten seas/Sucuin' sisaritten seuras.Welieit»
ten/Wanhenbain joucos Tuttuin/tundemattomam
Tundemattomat Tutux tulemat/ caick pysywätPy»

' häin perinnös/Idz ilmei asu meis Jumal.
Asu hywytzens /pyhydens cansa/ Sielut ruumit

tiemulltäyttä.llmei armons alatnäyttä/Kielet o»
lvat kertiät kiittämän/ Hcliälläänellylistämän/
HErran toit tunnustaman. Ilosih«n«s wäsmnätä
lackamata loppumata/Suttumatpauhtnas pyhäs.

Taiwan Cuoris cumajawat/ VruinuutwiMtä
wcisawat/ Climisewlll curcuill laulamat. Monen
«yös mutcaisilläänill/VnnäEngelcittenriellll/lU'
malatalat yltstäin Eija/Eija CansEngelin caickein
pyhäin caickpauhawot/Pyhä Pyhä Pyhä Jumal.

Sen i.iäisenelämän menon /Riemun runsast / i»
100 jalo/Eiosa suucan stns/Perät pois puheckin
puuttu / Nijhing cuin corwill on cuullu. Elt silmilt
ele näitä. Cuftcuktn Yimä yhccn/ caickitij»,
sianlEsuskijta /1101 l woiton wirttä weisaln:Ei taiw tästa idha tietä/Eit ajatuxen moi astu /

Eikolemeillilmoitettu/ Wiel muita cuin on smil»
lens Jumal / walmistan nautita cunniall/ Ne ym»

märystylidz käymät. ChristrlEsu/ Idz ansaidzitnäitä/walmixmeillWalmistit/ Suo tykönäs näit
nautitfaisim/Amm.

Mailman menon ja tapain luchudhest/wieckaudest ja pahudest.
surkiudest/ Se wysas

y2)S«lonisn sama niies/Coio rir,<,n kinoib-



Msilman menon
<6»lnhlldest/euin toden tyl l ties/Ett caick na<
Nltl«h'chloit menotoinen tulle.

Caick mailma hecuinan cdsi/TasZhanel<
Wnspyyt«par«disi,/T«nlonitc«nttll)o/nu'r<
l)en t„ed)a/Luin tast on wiffi:Cost edzitän Uos»

muntt»nmrhel.lalkenmeno:c.
Nylltyätä/ murhett»nailmas liene/ Io«

U»al!<t.t<, juuret että pienet/
taitanetaBdejtZns n?ddZ / Täällso« on/ wai<
rvat/taudit/ tuseat. IZlöc».

Harwa whstutt wisust Seiso sen pe<
»än>'ät p«n>«t/ N7ie!icarw.iutt ftap.nd? s>y<
taj astua woiasetet,
tan>a,laikin,

Eaick wsisimt ylsnead;owat/ Gehoucris
foucks aina on suur/ Cnin HZyy hecumat «ti-
towat/loca edziwatiuur/ Caick«ndain sywäx
jManMydhZ.lZlkci,.

lois ai'av
dele an, asuaxt / Eik tiedä VfneUe kimmo Asuin
slaxi/lNonenperinon wieras omar sna läl.

monen lfswanmahan/ Cninsum
retttö>llärakett«n/Ain muutts mnlcata
danSe mailma» »ncruo»/He h>7)pZwät/l«»
lawat7iloi;en?at.lälLentohu toinen tulle.

MieldZnsmysdcnheasettawac/ Tehnens
kylläwystst luulewat / JoistwyNtAnKKurcu
wsittawac /HZpÄntulMar/Seu, tietä jäawei
sKZHud/MiZd.lMen.

Gqntuhman wimcns NZyttäw>'t/ K« peto-
Z:ill ta»n«tcaeylpat/ lmllewmlapsiUens

l«V"



Pahutesi. ,55
M'»»3«. Nyde» naum s«nwän. Isttpois
<ul?la«n Vähäll «Issll. lälpen.

Cuin ma,lm«!si
tahdo» perän/AähteZkild isytytääldä/ C»«o--lemanerän iahywänpalcansaa-
MKN.lälke» tohu pai)» tulle.

St?« neuwo tarpelincn l nntä Ju-
nia! sanasan» naxlcä/ pclta/pssranoxen
riennä/Näin sua« käytä/ <vn c«oien«n hetki
»itlämätom. lälken.

Cuin loisinteke/waärin mene/Sen »ahitt,
goonio wiinlämnäyttä/ G« hullu leick-se lies
n?/ Synni» «in elä/ Cust cnoleman cadtzowssenrane / Sitt tohu »o pahatullmon.

Nengä naulita w«iln»at tacklo/ Nalltitca»
«ijn/ «el ajattele ain Cuw huonien cuolenia»
pldäis cohta/Tääld ertinän/Slll n«onen mail-
«ia pahslnpettä/ I«lken» tohvn pahan jättä.

n!a»nitt«w<»tmenot/Tulmm t«-
«A.s/wat/ ilkiätelot/ Edestaisin eaickt
ne/ Cmn cukin »alitts taine. Mai!n»a
polioin polke/pahoin st,opi cunniahnnku!?ec.

Taiwan waldocnndaeiedzilä/lunialan sa-
na yloncadMan/Jos,ocnu sen waftan otta/
Scht o»na parast.ms odhotts/ Ulcs «d;e«g csu-«istellen/Ehklumal/ lMndturkisielle.Cukinkävceä sisun» ,ä!ken/ lunmlat e< tot-
ttll/eik pclka/Eik oikiut/e«ketän Häpe/Miel-
Vens niyädhen n«ys» catck teke / Cuin cad)S
oniahywä/jkiydteisitcrwettliolhotpyydä.

pi,oletoindapiläu?äl/Cotl«i««-

<l>u? pckn



Mallmaln menon,
painwallas edzlwät/
Rickaut tyghsnsrepiwät. myss lahig
lannidze/ Kstäwyn että oikiun taridze.

H)?»» toimi osia eunnia ta-
pa sylictan/Lotutt ei woi kärsiä kengän/ Ei-
kä n,ysg oikiutt semmengän / Cuca neuwon
hywän anva/ pilckanauru täyty sitcanda.

Mai!mann,uodo!l»ljsastlaijtta/Cuin pur-
iens sin tänn wätä taita / Miclikieli cnnnian
«nda. lolapai-
ca» nyt pahoinkäy/ Ett eaikis häijyt tawac
näin näyit.
Ettei Jumala lehtotahdä/Meildä/cuin sen>saan,kyll nähdä/Sen tähden ey myss tääll tai-

lAks meidän mieli käydä. Si!l nurincaick
Z lakaisinon/Culu jumalpäällö armaht«cö.

mielestän ««ilma on camala / laca suru
/ tutha työtä/Pettawäista menoo mo»

ncll tawall. Muntcllmonellmond pahoin lyöttä.
WljWäin wie wääräll tiel jaliuckall /Jos tah dom
tain tawaila elä / Cuinracastam handa/ cowin coht
louckap.Costa corotta/ coytapettä.

HanHamanin airoa ylös nosti/ Ett polwet caick
«marsit händä/ Cuningan suuresi suosiosi jalosti/
Cnulla caickein täydyi sen äändä/Coht meno muut-
tui/ cowint.lwi/Hirsipuus/jota mnillrakens ridar/
Sij n rippuwan ätild idze näwyi/ Mailmapetti
händ pahoin crär

Suur Sanherib/ Abimelech angara/ Achab/
lesabeljuondenscans. Achitopheljamuut suuret
sangarit/ Mailma nosti «,tt ylös aldans. Nijn

Hols«



Ruomin. ,59-
Holofernes sota HErra suur. Ain mield myöthen
luulit heillkäywäns/ iangeisit corkialda caick cowm
juur/Puutuitpian heild hywät päiwenS.

Eiyxikän luotta mahdamailman pääll/ Cum kyll
moneld se turhan tchdän. Hän ätildcoht lange cuitt
liuckall jääl, Cuinkyll aina saadan se nähdä/ Tur«
watcan todest cukin Jumalahan/ Pelgos pyhös py«
sykönaina/ Waick waiwat sitmahtamailmapaha/
Tusca tunge / surt suruu laina.

Cuiteng Christus omainscanshädäson/ Heit
armolisestulwos autta / Dawidi /Danielit mailm«
on wamon/IsracliPharaoncautla. lalosephm/
Elian/leremijan/Heit wapahti wainoitenskädest.
Nijn uscowaisians wiel ainijan/ Autta ahdifiuxesthadhest.

Caickeitt pyhäin eficuwa osoita/ Mailmos mn<
dan kärsimän pitä Sen suruisen sydämen Jumal
otta/ Vhrix otolisexi sitä. Cans catuwanmielen/
oikian uscon anien. Hänha.'"
luisesiHuojendapäaldämtuscan/Taick tääld corja
»jäisen ilon.

O umalwahwisturholiseiustoon/ Cuormattl
«öisin tewläst canda/ Tas eläwassuru suur onja
tujca/ Mailma ilooei taida anda/ Chriftecorja
muatyghscääld/ OmaS olen elän cuolen Hew
gelläs hallidzeainapyhall/Cansasijät suo ilos olen.

Ruonun Antichrisillxesi.
A> Uomirövckläcuingkateskäy nyti Cumg olet'

tuikituiman / Caickein ylidz corkiast cor-
gottanut/Sen pahan Paawin julki julman/ Alas
tallan cans wätiwallan/Asujatmaan pyrin päällä



Antichristurest.loco oli pieni suur sinä wadheit juur/Ifcesalakäy.
Man täällä.

Waldacunnat/paäruhtinat/Sinäylöncadzoit
caick stngen/Edl, ychän luullu täälltohtiwan/Sun
waldaswasianängätEdhestuliläft px köyhamics
täst/ 101 l Jumalan sana oli suuft Sinun ruma
Ruom foyri Me tuen, Cuta käymän nijn edh lullu säCaick meseukyllä ciedhäm todesi/ Ciiin Raama»
tusta nähdä taidHm/Ett sinä cpäzumallls puolesi/
Meitsyörit suu«n Ivaiwan Jumpan sanasimcit
pois n:oncst/M«it ihmisien zuttnin erän/Meitä ha.jollt/poiswa,otttP<tostoS pohjanperät.

lun-alan sian jaClMuxcn Ep äjumalau nostit
i tlän/ Sen sauhlan?lntlchrisiiixen. Cuin Rawattu
sanot seltläst loz teki jaloxmailman w«lox/IdzenS
pyhimäx cudzn annol/Ia teki nijn/ cu«n tirjsiteltin
Prophetatn cautta ennen.

Cadz Jumalanedestsuapglweldin/ SullpaM
Vabylonianhuorall/Cunniat/palwelust paljo teh,
tm Cuin wäärän opin nuorall Ambärs kiedoit/
Caick kljnni sidoit/ Mailmaiftt ioaldamiehct/wah»
»ast wainoit alaspainoit/Eeh lohduttaketän tienr t

Nuori / wanha/ waimo ja mies/ Sen tietämän
pitä sangen/ Että leftbel jaBabylon myös/ On
nyttjo maahanlangen. Cuin oli muias/teki idz wi»
sax/tvallidzylpeydenS wallas/lumalan kästyi wa»
stan röystyi/ Rauwen on ibze aloans.

Jumalan jultinempyhäftua/ Sull oliuscott lu,
wablda / Sili ruockiman Chrisiuxen lauma/ Mail-
mas hajenut «waralda:Ett pyhäs pelgos oikias v<
scoS/ Tuijdisim Christien meidän Herram/ Ijätt

pyhy»



Antichrifiuxesf. j^
pyhydes jahurscandes Hand palwelifijm elisicam»

??yt peljäi on enä sna pahan tawaisi, litlätspn»
nIS syntynyttä/ Cuin idz Juu alan Poica taiwast /
Edhcstämcuolenl«n karsinutta/ Suun hirmu sa,«
n»is/pannanpanois/Waplsil wa:wot että Miehet/
KäsiyS pian Jumal ann ijan/Caick caiofit suuret
pimet,

HinnaN synnin anei andelit/ Oman w->ränwal«
peränKätkä culda/rahll sinul! candelit/ Ei H

synnis surnet erään/ Ei izas sinuB suot/ eik .nmet
wuold/Sisus jälkentasa laita/ Mutt sielu»kwäl.
Jumalan sanal Chrisiuren lambait catta.

Mcil Namatun olet tm»ellut/ Ia p-miaxsälHa-
nyt pal)?ii:/Caick olet,pol.ttanjasilrntli!!tCui»wa«
siaswasiatatahdoit/ Nyt on Jumal arwons suo»
wall Ilmoittanut pewxes caicki/ Cans sanan sar»
nans heicon lauwans/Olkiall tiell ohjanut^atki.

SyNdymäta on se ihminen wiel/ Cuin juonet
caickkirjotta taita, Joit jouckons cans Paawi
iatell/Pettäxensjots n«an paicta/ MoneN
dsll/säätyinssenrolllCateinalcin cawalil neuwoil/Mnnckein «enoill/Nun»«n eloill/lesuitain j«ma«
latewainjuoinll.

pWmeita p<»<
hanPaawin/Fr.nst/EuinonseAntichristtiswisslst/Äyeit kerit sen cowast coirust. O HErra Christ säoletwissist/ Cuin yxinens woitmeltautta/Synnist«sta häbäfi/paäst Pljnas ja cuolemaS cautta.McalmisPftlmi/joca pita weisallaman/cosk», ftw/ cliRu?to stapuwil?

r. l. c. V«



Näljän eliRuton ajall.
F-ANa poi»I»mal/paldä>n julmawlhas/ .

Aseta angar jaweriuen widzan/Hläpahutta costa ansiom arwost/
U?anaiwan armost.

Jos sinä meitä/synnin syyn perästä/
Luritat cuka / woip edhcsäs kestä /

KuodhuenHnlaick lopet hnkas olle/
Iaperät enolle.

Anna si/s HNrra/ synnit sndex n,eillen/
Armos walicconoikcudenpuolen/
Sinun tapas on bi synniftarmon otta/

Cnln pWles luoua.
Wix sinä sun,t/.HGrra luoja suuri/ (juri/

Maan »naroin angarast
AZitZ me olen?/ mwt cl,in muwa lika/

Täyn synnin wiea.
weitper<syn?</pahntentä» paina/

H. iha n,ys« sotip Hcnge wastan aina/
si,s heEo iuondo luoja cadzel/

tm Coswol suloisell.
G>nun wihas wftchel ia n,yss syndiw stvrten/

pane siimn poicas/ r>stinnaula»/ murhe/
Irunuja?6)>dhtt / keihäs ruoko/ ruoskat/

. Cuolemftnmskst.
2l!ä «unista käsialas heitä

long syvhanwcri/jckäkMwesi/
Sannit pois pese.

Si«än,eilla!Ni»/IsHJumaltaiwast/
Christl,xen waiwast

ylimäisen/ He»gencansa pyhän/
Im,<,l«,nyhdcn.

,U?irts



Virteen llltt, / cuin täsck kirjas löytcln.
A.

A<tamp«h«xempa»ga i6;
Alwös sinä pahaxes pang. ii
AdamErvaalgustftndii 117
AhM Jumal cuin asut i;8
Ah Isä päälle» armada 164
Ah Jumal cuin edes laif. !;

Ainoan Jumalan «ore. 9a
AinwaisatcamHerrall/ ;c>
MelUjNilollluiall/ ,4
Ar«»d»päällemlu». ly
Armon lijton Engel/ n;
Aut» ««»Jumalani tasa i!
Autoon onni/on lum, 11?
Auluasauttatöyhäwai, ,4
Autuas st cuin ei läyssel» s
Autuas se<uin peltä Her. > ;8
Autuas st cuin peltä Her. 34

Vaickelnluondocappalttn ?s
Caicki Chriftityt iloitcan «8
Caick cuin CH,isiusta eun. «;

Coca ma.lmo»alitlane/ >?«

Losca aleani tuNutjo on
Cosc murhe ja »raiwa ;f
Chrlsic »«ilman wapqh. 114
3hnstcpäi«ät!ntädesä« 7;
Christe paiste tircas päi. 7!
Chnste sinäapum ehdi/ 78 '
Chnsiicund Chcistuxel 49 '
Christus alas astui laiw. 88 '
Lhrlstusastniulöotai. 129
Christus caritza pyhä 121 '

Christus cuoleman ti,.»» 9 -Christus ja Apostolit 174 -Christus Jumalan Poic. 95 ->
Christ,,«käffisqnssn« 76''

Christuenous ylöe lu^«m«ft
haubast !2s

, Chrisius oppiansit»?. in)

Christus cnin cuoletet. 104
Lhristnscuinedesiäm ic>?
Ehristustaiwasplös »og
Christiiswaftan wihollis. ;l
Christuxenpijnamuistac. 87
Cudzu Chrisi»»» caiettyghön

rulcat/ 4,
Cuin Chrisius seoralundans

raeasta/ i!l
Cumhäläcowatäfison/1;»
EuinlTsustäwihahlch. 4!
CuinlEsus wnroell lirt. 44
Cui» tirctost cum tähti 16
Cunmstcam Lhristuft c»'

»>ng«st,/ 8S
V.

Clleicartanoimjatalott. z?
Eng« <in«sty i tmwnst/ «oi
Engelpalmenil p«h»i sHNoill

nnill/ 83
EfttaN Prephetal! lapcch. zz

H. -»

H«!>as huudan jaedzm H;
Haudhaicame ruumu» 173Herodes ha.jyn eltinen/ s«.Herra aicanan rauha 84
Herracaswoo täänM ui,
Herracansao pcrittäwäs is

ö«Herra c>,l'« si»»mma,as»s/,Herra Jumal aftma Sc,
Herran Hengi ilman 103 ,
HErra cuin armolinc» i?
HmasinssMMMlutl!! ,>



RcZ!st«.
I.

Idz Isa asetit m most/
Idzlumalanalguftlicd. ,i« !

Ih«!!sc»lucndotur«c<. 118 '
Ihmisen cläniän sur.tiud. >s4 5
Iloitcam pääsiäis juhl. ic>, !
Iloittamsnscaicti/ ys !
Ilojtc.itt nyt tihä» «ican/112
Isä Jumal waldias 8o
Iloitze Christicnnd s>)d. i>o
lii clulci judiio 91
Ilon cons weistlica»!/
Jumal aut minä taitais. 96
lesti? ristin pääll tipu» y 8
Icsue culHuis olleisans 121

I<su« Chnstue uhlix i«s
I«st,« TtzNstus wiffist

.

ic><
lesus nons cuoliulsi ylö» l°s
Iloiscstlesulllkijtos 106
Icsu-Thriffno sielun ,c>6

' lesumcidän lunasiuxcn,lo7
lesue Isä»» t»hV»n läyt,io?
Icsuo tääld u?oitc»'. cun. 108
Vsäl»»a«,taiw«st m

swreft hywxdest <i?
»s

tiiltä u««il<» "6
2»««l» cuin caicti 101. li6
Iu«al «setti awiol täst. «7
lesusi» lahden tiiltä '!«

IsHlumnlat ttittäkäm «6
IoÄ«n»>«< »istoin t«>!' >4i
lu«c!>«n meidän »ätewä!B
Jumal päälle» arwah. "

Iu««l st<l° Jumalten H0
Joc»cl'rt«man tucwi»
lofti! He.va aula lneilä ??

Hol«H«,Mlgtenhu,n, z«

Jerusalem pyyacaupung 4:
Jumal cn wcdctt »ichln s?
Ifä meitä» ylhäll taiwas 64
lesu«Chr<ft«» longasta, 58
Iumoln» säädyn perässä 71
Icsmenuimcn »acllame 7?
Isä hallia maan taiwan ?7
Jumal lmwaft Isa hyrrä ?8

K.
Kiitetty olc«n Herra jlstae-
' linJumala
Kytett ele Iftoelin Jumal 2
Kylwäjä siemenen» moii tyl-

»ämän fi
oz

Kehu tielen/nmifta«,«!. by
K«><än fuaIf«I'!»«l
K>!tttt ole Herra I«««l ?s
KijtätämHerra cnin 7?
K!jtet o,!eonlft,fenn>m> ,»

lasse nytt Herra si«m pal,;
,!inn»!»!« on Jumal» 17
!«uU!FNyll!«st<e,« ?»

M.
M««« siew» suuresta ylisiä-

pi Herra, 1

Mnun sielun surefi tijti» I
Mxt!ucn»s»»>öi>'atp«c 6
MitäsiUoinllnttaPimtt» »o
Meiihä» «innan en In««l

taiwast i 7
Mrtcrffat watcwi s«ng. in
Mimm si«l»n t!,tta H«r«

Monin ?c>
Minun sie<n»t!j<äH««» ,5
Me!,>«w,ostäffy?i«itt« s?

Me



R Mister.
Me «scom yhden Jumalan

pääll 6l
Wc »scom pääll yhdenluma-

lan 5,
Meidän Isän» s»arucoel. 69
Mun Jomalan suatijtän 74
Mei! taiwan c> rkia c,in. 91,
Mielen m>fi suret mssi!. >4l
M><äs Jumal tahdot tapcch-

<u tott 14?
Mun toiroonijäine» 146
Mc cäin cläm maan 149
Mailmasmainitaw.it ns
Vluniylellstänmallm» iss

N.
Niin lEsus puhui wert. 'sf
V!äln swrest Jumal armah-

tan o» <z
Ilämätne tymmenentä. <9
Nyt näemmc sen siunainn

päireän ?i
plyt Herra yl<siätä« 7s
Mijnemn Herra caictcin ys
Nytt.alekChristityt nc,
Vlytt ta»» tulcat .^hrisiityt

ia eu>tat 1;;
Ll>,n cauwan luin mc «läm

«ääli 148
O.

V Jumala sinuo mesijt. 4
F Jumal sinua tytäm
L Herra Jumala taiwast 2,7
O Herra Jumal armol Ss
j!Änä meidän Isäm ylhäl «s

itytiloitcam ?o
F c,.Äein cappalden luoja 7lFllHiUsunhywytläs ?6

O laupias Isä HErra Juo
m«la 8»

L> Herra caictiwaldias l;
O lEsu Lhrift cuin luo», 94
O lEsu cuniugas olet. <><>

D ihnrinenajaltel aina 102

O HEnalumala <<n«ast i<»

L Herra Jumal cuin m
O HErr» cnin asuu tai», ns
O Hcrra st:n pyvasanas/ 11;

FHcrraluma<ataiw«si/i:ss lEsu elämänHcrra. izi
H Hc;ra Jumala tai». Ns
Olwmal iiarcaickineu/ l!7
F Jumal «nnaminns N 9
O Th>. isiicund morsian 140
L> Jumal tencn edes «al. >4>
OlEsuChristelunlal. 14»
ötccn Herra ftll!aupl«« y
Olcarmolinenminulllu. i?Klc hywäktnrwae Chri.,s9
Ole tinct Isä Jumala. «1,
Oleki,tetlCluChnst 85
ÖKtta te,mytät nijn ralti/ , l
O puhdas Jumalan car. 25
Opyhä Hcngi tule nyt 3i
O in

Oia pois Jumal/ l«»

Paalles «inä H«rr« il,
Pääsiäe päirrä pitätam ic>f
Pääsi.ns pyhän pääsi» loi
Päästä nyt Herra »al»el. ;

PmVz michet n «h«n I»m«»
?u«sNHN,sin2etu!. 9,



Registeli.
<pyh« Thrisiicund iloidze/ 87

'

- R.
Smch»» tatti tääld »vt ;

3l«<tr,««mt»m«m<!h. ?°

Ricmuitcamwataiwas nz
Micmuitmemahdom 8s
Ruomirövckiäcuing »Bc>

S.
Sanoi H«na asna l«i. z;
SanoiPctanduomw ;?s
Seuraeunda i!oil>ze/ «s
GeiuintahesThnstitt <sl
Sinun tyghös Hena ;8
Sijt on meill iloinen aica 8?
S»«Pyhäsana«olu. «4
Sun <ygi«H«ra Christe 1,9
lVuo mcillen «auh» Herra z;

nSnnL<!N2 tyhmät t»u ?

"Suu» sydäm«n/sielun 40

Tagn clnmä»peräsi par. 176
?Ml mal!a»tu,N pllst. «;

TännHErracorwsso 74
Taiwanwaldacundaou 46
Tapahtui täälä «?

TcChrisiitytculcatt nyl i«
Te Chrisitty y!°« hcrätt, 49
Tule, luoza lohdutta» 112
Tule pyhä Hengi Herra m
Tulä pyhä Hengi luoja ii.
Tule toiwotlu turwa , 84
Tygös Herra lesuChr. 84
Tvgös Jumala itäwöid. izi

V.
Naiwamerwalitan 161
Macitta waictiast wah.> ny
Wariei Jumal sinun z»
Weisalcamnytryetast s 6
Weiftlcam sydämen 76
Neiftnyhdcstcortiasi is
Nissisi ICsu Chnst sen 168
Woi meitä töybi syn». ,c«,

P.
VlP«y« o» Wien sangen s!
Pnna yxipbteys ;y

. Ixeuningastahdoiluc. 4s
! PxinhimmenZsylM!» in
Px lapsi synnyißethl. Y4
Px oitein »jateld ajw. ,;!

,Tr »cas miest wätewä 47
Vö hylmuinen nytt hän». 7l
Hö on nytt me»<d «dhes ??

r 1 1 s.



WwanMumitjaEplstolat/
Kuin Suomes cunakm Sun^

numaina/ Juhlanaeli Pphapälwä-
nclcoco Msiajas luetan.

Rucous cuhungin lkwattgelzu,
min sowitetm.

Npt ahkerasti cadzoeul jaP. Biblian
Mellsietm.

'

präntätty Stockholm»/ Ignatius
Meurerin/ waiwal jaculumfcl.

166).



6. v. 8.

Se on sinnlle sanottu ihimmen/
mikä hywä on/ ja mitä HERra
smulda waati/nimittäin/ ettäs
kätket Jumalan Sanan / ja
harjoitatrackaMta/ jaolet nöy<
räfinunlumnlaSedes.

R.om. i. v. I^.
Enminä hape Ehriftuxen Ewan-

gchumita/ joca on Jumalan
waki / idzecnllengjn vstowstifelle
HUttmdc^j.



Eufimaisnä SmmuMat-
na Adrentis.

HERralnmala weuä
sinun woimallas/ ia tule cuullma»
meidän rncoustam/ että me simm

ja lunastuxes caulta/
caictmaisisia meidän syndem waa<

roisia ja wahingoista armolisest palastettaisinja
wariellaisin. SinnnPoicaslesuxen
meidänHErrancautta/j«ca sinun cansas Pyhän
Hengenyhtcydes elä- ia hallldze tjancaickiseff A«<
eaickisehen/Ame».
Epistolan kirjoitta P. Pawali Apostoli

Rsmar<inl»)gs/Cap.i;.
A> Ackat weljet / että me sencaltaisiatie,

nimittäin a»an/ että nyt on alc»
unesta nosta (silla meidän otnnudcm snnyr
lahclttbana «uin silloin eosia mevscoimma)ys on culnnm/ la pniwö sn tullut/semahde»
hyljatkam pimeyden tyst/ ja pukec<im mel<
läm »alkeuden Nl>oeld<,cam>
ftweljast msncuinpäiwällö/ ei
«ka ylonjuomises/ ei lammiois eikä haw
rcudes / eirrzdt» j<» cmcudes. Xvaan puk?.



cat teidän paalien/ >^Err<l?Esus «Nirijius.
Ia holhotcacruumista»/ waonei haureuten.

Ihmisen luondo turmeldu on/pag. 134.
Woimeitä köyhiä synneisit/ pag.l,3.

Ewangeljuminkirioitta P. Match.
Ewangel. Cap. 21.

tulit BechphagcnOljy-
, lähettilEsuscaxiOpe-

luslasians/sanodcn heille: Mengäl kylän
joea on «idän edcjän/jate löydättecohtaA»
simammansidottuna/jawarsan hchttn can-
sans/ psäMätne jatuocat minulle. Ia jos
jotutcillejotakinsano/ niju sanocae: HEr-
ra nijtä tarwidie / jacohta hänlaste heidän.
Mmm nämät tapahduit caicki/ että täyte-
täisin/cuin sanottll otiProphetan cautta/jo-
ea sanoi - SanocatZionin Tyttärelle: Cad,

zo / sinun Cmungas tule sinulle siwia /istuin
Mnamman päällä/ ia ikenalaistn Asiu
warsan päällä. Opetuslapset menit ja tett
uijncuin lEsllll heille olikästenit/ jatalunl
hänen tygöns Asimamman jawarsan. Ia
pallit nijdcnpäallä heidän waaltens/fa istu-
tithänen niidenxMä-Mjn mond«anssast

haiot»



hajotti waamns tielle. Ia nmtaniat ear)

seit oxia puista /ja hajotit tielle. Mutlcl.
Caussa/joca edellätawi / ja jolca seuraisit/
huusitfanod<n:HosiannaDawidiuPojch
le/fijtetty olcon fe jocatule HERranNi-
meen / Hosianna corkindes.

RucouS.
Fl^Hrra Jumal',t«iwalincn Ilä/ se oncor>
Z^/tulinen/ että me hanealcrisestsinua ty<
täm / cunmoitam »a ylistän»/ ettäs armolisest
meille wiheljäisille ihmisille / ,otca synnin
lahden cuolcmanjaperkelen wallan «la jou-
tunet olimma/ olet sinun poicas asettanut
Cuningaxi/>oca on wanhnrfcas wapvhtasa/
ja cnolemallans Meitä meidän lynncstäm pe-
lasti. MerucoiUemma sinua/ ettäs armo-
lisest pyhän Hcngcs cautta meitä walalsisit
jahallidzisit/ että me idzem tämän wanhnr-'
scan CuninZan alapidälstm/engä mejtäm hä-
nen koyhydestäns »ayxikertaisudcstans /nfin-
cuin mailma/ pahennai»? waanwahwan
»scailurcncantta hänenpMlens/ saisim HaT
laictisenautuudeN/Hmcn.

!i. Sunnuntaina Ndwentis.
coiit6l3_..

HERRA Jumala meidän s»däm«.wsinun a>noca,,ts teitä Valmistaman/että mehänentulcmistnö l«utt«/ puhalla mielellä sinuaA!ij palwe-



palwelisim. Sinun PoicaslEsurenChristuxen
meidän HErran lautta/etc.

Epistolan kirjoilla P. Pawali Aposto-
li Romareintygs/Cap. is.

H> Ackat weljct/ mitä ennen!kirjoitettu on/
on meille opiri !kn/o«ettu / että

lä kärsimisen s Ramauuin lohdutorcn cautt«
toiwo olis. MlUta kärsinufen ,a lohduto»
xcn Juniala / andacon että te keskenänyxi'
micUset olisitta/ lesuren Christuxen perän/
että re yriuliclisest yhdestä snu,ta tiitälsitte
lumalam / ,a meidän HERRan lEsuxe,»
Lkristuxen Iz«. Sentäliden cor,«ecat «i<
uen toistan / msncuin Chrijwstin ou »neita
Jumalan cunniari eorjanut.

Mutta minasanoni lOGusChristus
ollut ymbarinsleictauxen palwelja/ lu<

malan tonwen tähden/ wahwistaman sitä
lauoaujta cuin Isille «pahmnut oli. Muna
cm>p«canat laupinden edestä Jumalam
tAtaisit/ nrsn cuin kirjoitettu on- sentahden
kytän minä sinna pacanain seas/ »a welsan
sinunNimees. Ia taashän ftns: Iloilcae
p»xan« hänen Canssans cansa. Ia taas:
Rljttäkat H»NRAA caicti paeanat / ia caicti
Lanssa ylistäkanhändZ. Jaraassano Gstias:
sen pitä oleman Jesse» suuren/ ,ocaonnou<
stwa pacanoita hallid;eman / »onga päälle
pacanal toivoman pit«. Muna «npon



Jumala täyttäkstt teitä eaikella riemulla,'«
raulialia/ vscost / että teilläpyhän -Hengen
woiman camm täydöliuentoiwo olis.

Nijncauwan cmn meeläm taäl/ pag. 170.
Ewangellumin / eirlstta p. Lucas

Kwangelista/ Cap.:z.
sanoi lEsns Opetus-

lapsiäcns: Ia merkit M oleman
Auringos/ia Clius/ ia Tähdcis. Ia

maasaCanssalla ahdistlis/cpäillyxen tähden.
lamerijaallotpitäpauhaman. Ia ihmi-
set maasapitH clliwettuman pclgon tähden/
jaodottamisen tähden/ nijtä eninmaan pij-
rinpäällemlewal: sille taiwan woimatpi-
lä lijcntettaman. Ia silloin heidän pit H
näkemän IhmisenPojan mlewan
sullrellwoimallaiacnnnialla. Mutta cosca
nämät rupcwat tapahtuman/ nyn cadz oeat/
janosiaeat päänne ylss: Sillä «idänluna>
siuxenne silloin lähesty.

lahänsanoihcillewerlauxen:Cadzecai
fittltwputta/ mcaickiaplltt« / cosca nepuh-
tewat/nijn te idze niisiä näette ja
rälte/ että Suwion läsnä- M/nmyöste/cosca «näette nckmät tapahlllwan/ siitä tiet-

A mi tät/



kät/ että Jumalan waldaeunda on läsnä.
Tolisestsanon minä teille: Ci tämän sucu-

ennen hucknman / enin nämät
ccncti tapahtuwat/ Taiwas jaMaa on
tuwä/waan minun Sananicipidä huckalt»
duman.

Mntl<» lawahlaeattcilän/ettei teidän
sydämen eostanrascanteta jajuo-
miscsi/ja elanixenmurhesi/ ja sepäiwä tule
Kist teidän päätien. Sillä hän tule nijn-
cllinpaula eaickem ylidze/ jo«acocomaan
päällä asnwal. Älijn olcalnyt ainawalpat/
jarucoilcat/ että te mahdolliset olisitla
tia/ näitäwältämän/jolea tapahtuman pi>
<ä / ja seisomanIhmisen Pojan edes.

RucouS
Jumalat<n»<,!inen3lä/ sinäsoea

sinun poicos cautta olet ilmoittanut/
cuinga taiwos fa maa hucku/ meidm» cuol<
let rwmin wircowat/ za me caictiDuomi»
olletulemmactNerucoillemsinna/ettastahs
doisttmeitäpyllänHenZescautta sinun Gn«
nasts ja oikias vsios piM / ftnnist armoli<
stst «arjella / ia calcrinaisis kiusimris loh-
dutta / etten me meidän sydandän»ylonpal»
Visudella/ja t«,,äneläwlM murhclla
«is / oWn ainaraittjr walwoman,a

rnlei»



rucoilcman/ että me sinun poicagtulemist<l/
turwaecn sinun armoihis iloisella sydämcllZ
odomisim/ ,a hänen cautta>,s Hancaickiser»
eiÄnän tulisnn/Amen.

m. Sunnuntaina Adwemis.
rucoilemma sinua OHERra Jumala/

meidän.'incouxeem/
ja»valaisisit sinun arnMaS meidän mielen,pimen»
den, Sinä joca elät jahMdzel/ , ynnä'Pojan ja
PyhänHcngenyhteydes/ ijaylnlchsest ijancaicll?
sten/Amen.
Epistolan Kirjoitta P.Pawali Apost.

Cormth-tygs/ i.Cor-4-
A>?Ackfit »eljcr / jocalnen pitakon ImeitZ

ia Jumalan st?
lmsiioen halkiona. Ainoastans se haidiöildai
ed;ican /e«« he loyttaisinvscollisixi. Nlntt»»
wähan minä sijtä tottelen/ -että Mina teildä
Vuomimn/ eli inhimilisejds.päiwöidä. Mn
minä idzckan duonudje EnMinZ
tiedZ mitnn canstni/ mutt<l scntäh!»
denwanhWstaeole/ w»an ERRA ozv
st joe» minun duvmidze. Sentähden älkat
duomitco ennenaica/ syhemasti cnin
ra tule/ ,oca sengin walkeuten statt» cuin
pimeydes peitetty on/ f» snlgista sydönden
mwoituZet/ jasillsin«Mnfto cunnim» Itdl
malaldo.

Kv Sanoi



Sanoi HErra
Kijtett 01,on lEsuxen nimi/pag. >;z.',

kirjoitta P. Match.
tL»«mgciista/Cap. u.

aican /costa Johannes / joca
sangeuxes oli/ cmlllChrisilixen
lähetti hän caxiOpemslastans

kysymän hänellä: Ole«os se tnlewa/ elipi-
t<ltö meidän toista odottaman? NijnlE-
sus wastais /ja sanoi heille: Mengät jasa-
nocst lohanneMe / ne cuin t< tuuletta ja

Sokiat nWns/ onduwae
l<lywät / spitalistl puhdistetun/ ja cmlroit
slnilswat/ cnolletylsshcrätttan/ja toyhille
sa<«natan EwangelillM. Ia autuas on st
joca ei pakene minusta.

Costa w menitpois / rupeis lEsussa-
nonlanloh-anmtest Canssalle: mitali lä)cil'
cc corpeen cadzoOn? ruococo/joca tlllilclda
HWytetcku? Taieia mitä ie läxitlc cadzo.
man? IhmiiM/ waatetclam pehmeillä
waatteilla?'Cat;o/ jotcn pehmeitä canda,
«at/ne »wat Clinmgasten huoneisa. Taicka
mitä le läxitle cadzoman? Prophemco?
Tonfesisanon minä teille -. tämä onjalombi

' - cuin



cninProphtta: MtHMonsejosiassrjsi/
lettu on: Cadzo/ minck lähetän mimlnEn-
gclmi sinlln caswos ekeen/jsta on
pa simln ties sinun etees.

Xucous.
HCRra Jumala taiwalinenlsa jocafinu»meidän HERran lEsuxen Chrisiu-

xen/ olet andanutchmlsextlulla/ ia semähden tao
hän maitman lähettänyt/ että hän meitä wiheljäi»
siä chmisiä /synmstja cuolemast wapahdais janijn
tjancaickisestautuaxistatais Merucoilem sinua/meidänsydändöm pyhälläHcngelläs nijn hallidze»
man/ että me ylidzen caickia sinunpyhäSanas
racaistaifim/ ja caickinaifta pahuttä wältäisim;
töytaisim myös siitä joucosia/joecaei sinun Poja»
stas lEsuxestaChristuxesta idjiZns pahenna/«a«ll
hänencauttans antuaxi tulewat/ Ame».

colleQt.

«cita HERra Jumala sinua woima7<
las/ia tule suurella awulla mettä hölhoman/«ttä me sinun armos awunja laupmden cauttani/tä saisimme nautita cuin synnit estawät. Sl,

m»nPo!«s lEsnxcn Christuxen/etc,



Epistolan kirjoilta P. Pawalt Aposi.
Philippcrein tygö/ Cap, 4.

iloitcataina HERrnsa,'ch
taas minä sanon: Iloireat. <t>lcon tei-

dän silveydenealkilse il>»nislllctietcäwä.HEr,
ra on läsnä/ älkät muhretieo/ waanolcon tei»
denanomuren caiki» asioislllmalaUe tiettä-
»>ä/ eaikeUarucoufella/pyvtänusellH sakiito.

l»lumaia«rauha / ,oca caircnym-
yliozekay / warjelcon leivänsyda,

»nen jataito»/ C-Hristuxes lEsuxcs.
HErra EHriftuS tulilordanil/pag. 73.
CHrtstuvlumalarlPolca/ paK.;<>7.

«3rvangelmmm kirjHitta P Johann«esEwangrl. Cap.).

iewnal/kysymänyäneldä: Cucas
bt«> Iahän todisti/ ja ei kieldänyt. Ia
HHuodisti/sanoden: Enmmä ole ChristNs
Nijn he kysyit hänellä, Cucastfts? Olet-
cos Elias? Hän sanoi: En. ÖlectosPro-
pheta? Hän waMs: Cn-, Mnhesanoit
hänelle: Cucastas sijs olet?, että me <uidai<
simme nijlle wastusen / jotcameidän.Uhe«

til°



ttt.Mitäs sanotidzestas? Hän stnoi.Mi-
nä olcn hwtawan ani colwcs / walmistacat
HERRAN tietä/ nijncuinEsaias Pro-
phclci sanoi.

lajocca lähetetyt olit/ olitPhanseuxet.
Ia hetyftu hänelle /ja sanoit: Mixi siissi-
uä castat/ jos etsinä ole CHristlls / ettäE-
lias/ctkäPropheta?lohanneswastaishcij
tä/ jasonoi: Minä eastan wedlle/ mutta tei-
dänKstcllän oi,/jota ette tuune.Hän on se
jocaminnn jälkeni lllle / joeamiinln edellä-
nikinon olllit/ jongakengänrihmoja en mi-
nä ole kclwolinen päästämän. Nämätta-
pahduitßechabaras/ sillä pilolella jorda-
nin/eusaJohannes castoi.

Rucous.
Jumalataiwalinen. Isa / se on oikein ja?

A)cohtMnen että me sinua kijtemja ylistäm/
ettäs sen amuaxi tefewäisen Casten Smramei)»
tin/pyhän Johannes Casiajan cautta ensin asetit/
jameitämyös sijhen saatit/ josasinämeille/sinun
PoicaslEsmenChristuxen tähden/ syndein an«
de,i saamisen/ Pyhän Hengen jaijancaickisen e«
läman tuwannut olet: Merucoilmmasinua/
pidä meitä wahwas vscalluxes sinun armooS ja
taupiutes/ etten me tästä sinun lupauxestas ika-

Avh nänK



näns eMiS/waa» sillä caickinaisis kiusawiS mcl,
tämloydutaisim. Ia anna meille Pyhä Henges/
ettäwe aina wältäisim syndiä/ jasijuä puhtaudes/
cuin me Castes olemma saanet/ pylywäisel olisim:
El< joS melangen/engä taida inhimilisen helckou»
den tähden pysywäiset olla/ etten menijn synnildä
woitetuxi tule/ w«an Vilpittömällä catumulllla
meitämparannaisim/ ja sinun armoftaS ja lupau<
xestas jidziäm lohdutaifim / ja nijn ijancaicklsest»
autuaxi tulisin,/Amm» »

Joulu Päiwänä.
Jumala/ jocamailman sinunPoieaS

Christuxenruumillisella synbymisel»
lä/ilahuttanut ja lohduttanutolet/ m«rucoilemma
jmuanoylästi/ettänlincuintäsä mailmaS/hänen
pyhästä syndymästäns iloidzemm»/ mahdaisi»
myös hänen tulemistsans wijmeiselle duomiolle
wapaat olla. Sinunractan/ etc»

Epistola on kirjoitettu Ebreetein
tygs/ Cav, i.

Ackat wehct/ 3u»naia puhui muinen
nmotoIsille/ prophe-'

tain «««« / mmm näinä wlfmmeisinä päb
»ina onhön meille pnhuum poicanft caut.<
ta. longa hän on caickein pcrilliscxi
n»t/ ,a en HZnen »milman tehnyt.

355»



Joa; /cttZhanonhänett cunnia»»kircr'aus/
lahänen olcnn»>rcns juuricuwa/,<, canda c«,
lcki ftnans »oimalla / »« on idzccautrans
meidän syndeimme puhdistunentehnyt / ja
istu Mazestetin oikulla puolella/ corkiuxisa/
on tllllut n«sn pal»o parammaxi Gngeleltä/
että hän ylimmaistmmän nimen sn heidät»
si»htens perinet.

SillH / kenelle hän on costanNngeleifiz
sanonut: Sinä olet miuun poic«n/ tänä«
pan minä sinunsynnytin? Ia taas:
olenhänenIjäns/ jahän on minunpoican.
Ia taas; Costa HZn tuo esicoistnmallmaan/sm» HZn- -Händä pita caicti Jumalan! tLn,
gelit tNurca il-ngeliftä hän
stno: -Hanteke Engelins
palwcljans wlenleimauxeri. Mutta po-
»allens: Jumala/sinun istuimes pysyhan>
caickisestyancaicriseen i Sinun waldaeun,
das waldicka o.n oikeuden »aldicra. SinZ
racastit wanhurscautta/ /a »ihaisit wääryt<
tä/ scntähdcn on sinun/ <l> Juniala / sinun
Jumalas woidellut ilo öljyllä/ enä cuinsi,
»u»n ostweljes.

Ia sinäHVXr< olet algustamaan penu
stanut /ja taiwat owat sinunkäsiallas. Nes
cato»«/muttasinä pysyt z Ia he caicti wan-
hcnewar nhncuin »aate/ janqneulnpugun
sinäheltämmlttclet/ ja he muuttuwat.
« sinä cohdMns pxsyt/ jq ci sinun a,'astaica«
puum.



Caick,Chrifiityeilottcat/pag ly.
Sijt onmeil iloinen aic«/pag 100.

lkwanlclzumintir/<>itta p. Johan"
»es Ewangcl. Cap.).
oli Sana/ ia se Sana oli lu<

malan tygönä/ j« Jumalaoli se Sa<
na: Tämä oli algnsa Jumalan tygö-

nä. Caicki owat sen cautta tehdyt jailman
sitäeiole mitä tehty/ joea tehty on, Hänes
oliElämä/jaElämaeliihmlsienW.alkcus/
jase Matteuspumeydespaisia/ jota ei pi-
meydetkcksittänel.Pxi myes oli lähetetty lumalalda/iong«»
nimi oli Johannes. Se tuli sitä walteu-
desiä todistaman/ että caicki vscoisil hänen
cautlans. Ei hänollutse Wa!kcus/mlitta
hän oli lähetetty WalkclldeM todistaman.
Se oli totinen Walteus/ joca walisia caicki
ihmiset / /otca mailman nilcwat. Se oli
mailmas/ja maitma on hänen cauttansteh -

tp/ja ei mailmahände tundemlt.
Hän tuli omlllens jaei hänen omans

händäwasian ottanet. Mut« sMllenijlle
Ma hänen wasianHtit / andoihänwoiman
lumal<mlapsiximlla/ zotfavscowathänen

Tumen^



nin-.ttnspMle.' lolca ci werefi eitälihali
t«hdost/ei myös michenmhdost/mlltta Ju-
malasi syttdynet owae.

Ia Sana tuli lihaxi/ sa asui meidän fta<,
sam / ja me naimme hänen eunnmns nijn-
tuin ainoanPojancunnianlsilst/ täynänF
armoja ja tonuta.

Rucous.
ksitam sinua HHRra humala «i<

laupiudcs edest/ että sinä sinun ainocaistn
poicas olet tähänmailmanlähettänyt jamei<

hänen cauttans synnist ja lzancaicriststcuolemast armolistst pelastanut Me ru«
coilemma sinua/ walaist meidän syndäme»
pyhän Henges cantta/ ettäme jencaltaist»
sinunarmos edest sinulle klftollistt olisin»/»asillämenämcaicrinaists klustnns,» ahdi-<
stufis lohdmaisim/ ja nchn sinun poicas
sivenCHristnxcn meidän HiLRRan cäun»,

tulisim/Amen.
Vtamäl feurawaistl sanat sirjoilla

Esaias Propheta/Cap. 3.
A>2lcr'at weljet / Cansta joca pimeydes

näki si»uren walkcuden/ jajotcsl
«sinlplnuäjä maasi,/uhden ylidje st kircrasti
p«ista. Ginälijät Canlst/iaetstmähdenilo
lijä/wlUts sinun edejäs Uoitan/ nllncuinelo<



naicana iloita»/ nffncnin inalill laosä iloani
sillä si«ä«lct heidän cuormans ikcn/ heidän
olcains wivzan/ fa heidän waauans stuwanlärken/t / tNidianin aican. Sillä
csscdi sota »a meteli / jo werisit waattet pitä
polrenainan /,a tulellaculutettaman. Sillä
meille on lapsi sy<,dynyt/ >a poiea on »neiUe
»nnettu / ionga hartioilla on/ ja
hänen nimens cudzman: Ihmelincn/ Neu»
wo / Xvaken>a / Jumala/ tjancaickincn I<ä/Rauhan päämies. Että häncn »Hcrrandenson sumu olewa/ »a eirauhalle loppua /3>awi-
din istuimelle ja hänen waldaeunnallens.
HVnln«stattla»sitZia wahwistanmn duon«ol>
la»a wanhursiandella/ hamast nyt nqnl,an<
caickisinecn. Näitä»H, Jumalanfijwa»so»tekew«.
«LwanZeljumin kirjoitta p.

Owangelista/<^ap:.
kclwi yxi kastyKcisarift

werollisexi laskettaman. Ia tä-
mä weron lastemus oli ensimillncn/jocata-
pahdut silloin coseaKyreniuS oli Maanher»
ra Synas. Ia enkin meniCallpunahins/
andamanidziänsarwatta Mnm»M Jos
sexh WjarcchinCattpungisty-

löSlM-



lssmeni ludeau / Dawidin Cauplmgijn/
,'oca <lldzutanßcch!<hem:sillä hänvlißa»
widinhuonesi ia sugusi/andamanidzensar-
watta/Marian hänen kihlatun Emändens
cansa/jocaraseasoli.

Mjn mpahdlii heidän siellä ollcsans/ että
ftimyttämisenpäiwät ttilit täytctyxi. Ia
hän MlMtiPojan hänen esicoiscns ja<a<
paloidzihämn/japani seimeen/ ettei heille
elllitsia majas.

Iapaimenet walwoil sijnä paickacuunas
pellolla heidän laumans/ ja
läheidän Carjansla eadzo/HErranEU-
gettseisoi heidän tytinäns/ jaHERran
tirctilus walaisheitä / että he smirest peljä-
styit. IaEngeli sanoi heille: älketpeljätkö/
sillä cadzo / minä ilmoitan teillesuuren ilon/
joeatlllcwa sn caikelleCanssallc: teilloontä-
näpän syndynyt Wapchtaja / HCRRA
CHrisills Dawidin Caupungis. Ia tämH
on ttille mcrkiri: Te löydätte lapsen capa.-
loiluma scimcs. Ia Engelincansaoii siiuri
taiwaliseil sotawäcnjollcko / jonakijlit
mslam //a smwit: Cunma olcon Juma-

lalle



lalleeorkiudes/ ja maasa rauha/ jaihmisille
hywä tahto.

Ia tapchdui/ ettäEngclit menit heidän
tyttns taiwasen. Niin paimenet puhuit kc-
stenäns:Ka>)kämmeßechlehemin/jacad<
zoeam sitä tllin tapahtunut oujonga
ra meilleilmoitti. Ia he' tnlitkijruhtain/
jalöysitManam/ ja Josephin/
lapsen / joea maiais stimes. Costa he tä-
män nähnetolit/julisiithe sen sanoman cuin
heillä tästä lapsesta sanottu oli. Ia eaicki
jptca sen cuulit / ihmettelit nijtu puheita/
<nin heille paimenilda sanottu oli. Mutta
Maria kätki eaicki nämäl sanat/ lutkisiel-
ltn hänen sydämesäns. Iapaimenet palai-
sit yliMn jacunnioittainlumalala/eakisia
<nin he euullee ia nähnet olit/ nijncuinheille
sanottu oli.

Jumala tai»aline«lsa/ foeasi-»
pyhäin KnZclittcs cauttO/ sinun

poicas IGsurcn CHristuxen/ köyhilleLM»
Mtnille kedolla ilmolttanut olet/ kleldanxt
heitZ pelkÄnäst/ ,« käskenyt «loim/ että L.U-
«astcha Christus syndynvt oli. Me rucoi»
lem»»., sinua/ ettäs pyh^nHengescautcac<

staisit



ftäisit caickinaisen pelgon meidän sydämmi<
stäm/ ja n,eitä oikialla/ totisella ja «sancaickt,
sellailollail«hu«isit. ?a jos metäjämailmas

wiheljäiset/radolliset
ja saattamattomat/ että
ran CHristuxeu meidän wapahtajampiväi-
simme/ jocameidäntähtemonihmistätullut/
«mtaman meitäcaikest ja hancaickift
aunZMt»»meille saatta»n«n/ Amen.
Lähimäisnä Gnnnutama Joulusi.

ijancaickinen Jumal»/ taiwoi,
meidän työm sinun mieles jällen/ n>«

.sinun Polcas cautta ainahvwijä töi>ä li<
fännyisim/jolle rnnä sinun jaPyhän Hengen yh«
teybes/ olconkijtos ja cunnia ljancaickisesta ijan«
caickiseen/ Amen.
Epistolan kirjoilta P. Patrali Apost.

Galalcrintygs/Cap. 4.
Ackat weljet/ nfin cauwan cuin perillä

on lapsi/ ei ole hänen ja palwcljan
walillä eroitusta/ waickahän on caicken ea<
waran waan hän on Msimisfien /<»
'Haldiainhallus/ haman Isäldä maärattan
aican asti. NHn m)>os mc/ costa ma olim,
ma lapset / nhn me olimma»aadunt ulco<
«äijien lMyin «la. N?««a coscä aica oli
täytetty / lähetti Jumalapoicans syndxnen
»«imojta/l«nalaisenitchvyu/ että Hanne/

,0lc«



fotca lain saisit olit / lunafiaie. Httil me
hänen lapsixe:,s luetaisin. Mutta että te
oletta läpsit/ lähettilumala poicansHen-
Den teidänsi°dän»ihin/joeahllUta-. Abba/ r<:»
caslsa. !N<in ei sillcnoleorfa/waan lapsia.
Mutmios lapsia/ ntjnhe owatlumaianperF,
»llisetChtistuxen cantta.

Caickr Chrlsittyt Mtcat/ pag. >y.
iLwangeliuinln kirjoitta p. K.ycas

2.

<3FA Josephia hänen Atins ihmettelit
nijtämm hänesca simottm. Ia Si-

m sanoiMarjalle
hänen Hnllens: Cadzo / tämä on pandlt

janonsemiseximoncllelftnclis/
jamertixi / joeawchan sanotan- Ia sinun-
gin sielns läpidze pitä mieean täynhän/ euä
monensydämen ajaluxet ilmoitetlaisin.

Ia Halma ProphetissaPhanuelinty.
<<lr/ Asserin sugusta/ oliionnmutpitkälle
ijälle/ja oli elänytmiehens cansa ftidzemän
ifalMa / hänen neidzydeMs. Ia oli le.
stenä lähes neljäyhdexettatymmendä aja-
Ma/ ja ei lähtenyt Templist palwclemafi
Iltmalaca/ paafioifaia meouxifayseä ia
fäiwcl. I« tämä Mli myös sillä hetkellä

MM



sijben/ fa m plchlnha-
ncsiacaikille/ clunwapautia lerllsplemis
odotit.

Ia sijtte aimhcolit caicki tehn« HEN<
ranlainjälten / pallaisithe Galilean heidän
Cculplmguls Nazarechijn. Mcltt» lapst
caswoi ja wHwisiui hcnges/ ia täyttttm
«'jfaudclla/ ja Jumalan armo oli hänm
calisaus.

Rncous.'
Jumala taiwalinen Isa/ joca pyha«

cautta ennustanut olet/ cuing»
Christus stnumPoicas langcmiseri ja ylös nouse-
misexi monelle IsiaeliS asetettu oli. Me rucoi»
lemmasinua/ walaisemeidän sydämen sinunpy-
hän Henges cautta/ että me sinun Poivas I«L>
ftxen Chnstuxen sitein tundisim /ja mettän caicki»
uaises tuscas jaahdistuxeS hänen tygöns pidaisim/
hanesäyläsnoufisim/ ja en tämmsuruttoman mail«
mancanftmeitämhaneeylouclais/ waan calcN»
«aiseSwaivasja tmsauxescuin Sananja» Tunnu-
stoxen tähden meidänväällem tulla taidais/ miehu»
liftt olisim/ että senijn tapahtu/ ette» neiotca sinunSanaas wainowat/ ole sinunWaldacundas lap»
set/ mutta ne jotca stnnscowatjasijnänppuwat/'
«päilemät auluaxitultwat/Amen.

Me»



VdenWuodenpäiwänä.
joca sinun Poicas meidän

orjuden ala annoit/ ja että hän
ruunnsanS ymberins leicottin. Anna meille armos/
«lta meidän syndämen raitista synnin himoista j«
halnistu ymbärinsleicatuxi ja puhdistetuxi tuliS.
Sinunrackan PoicaS/etc.
Epistolan kirjoilla P.Pawali Apofi,

Muxcntygs/Cap.;.
shttecmn Jumalanmei<

4l.ö>dan wapahmjam hywyys ,a ractaug
lhimisilleilmestyi/ ei wanhnrscauden töiden
camta/ cuin metehnet olemma:waan hänen
laupiudcns cautta hän mcidan aumaxi teki/
Vdenfyndymisenpesön/japyhän Hengenvdi<
stoxen camea. longa hän meidänpäällem
lEsuxen Cliristnxen meidän wapahtaiam
cautta/ rnnststwuodattanmon/ että me HZ»
nen ormsns camea tulisim »O
HMlcaickisen elämänperilliseni/ toiwon jalkcn.

Iloilcam sijd catcki / pag, 125.
KtjtttolconlEsuxenNjmi/ pag.,;».

ikwangellumm ttr/Hitta P. Lucas
Owangel. Lap. 2,

aican/ costa cahdcxan päiw«l
oli/ ttt<k lapsi pm pmbilrins

lci-



le,'catt<iman/ cttöDttmHFllcn Nimens ">G
sl<s. Jocan«hnoliEngclildäjo cnnmttjd-

Rurous.
r-itam sinuaOHERra InmaKt«.

deft / ettäs sinnas incidhanwai»ai>Kn svu,
dlstenpaallcmarmahmnur/ ,a sinun!poicas«am alaisexl andanue «let/ että han hänentöydclistn cuulmisudens calttm/ sinun wihasasettanut/ ia meitä cuuliaisuteensamanutolis.A?e rueoilcmma!smllaett>"s pyhän Henges
cautta nijn Valaisisit meidän sydämen/ ettän»c scnealtaifl ila hänen<.uuliaisudeilans/synidia,a paha o,naa tundo wastanmcitamloh-dutalstm/ ,a sinunpyhän henges «wun c<,««
«olisin, sinulleculUiaisit lapset/ ,<, »qmem
tlancmcksenamuuden Chrijwxen caunaper,
simme/Aincn. »^

H.äMnmäisi,ä SumluntainaVdm
N?uooen paiwä,i.

HE?lra Jumala,/ joca olet sinuntvgöhuu'
turwa/ armolistst meidn«rucomem jaettei lhm!senl)eickouspaidzijm«,.ml.

tan woi/auta fts armollas/elra me s.nunkästMM»n tekljmime ja eläisimme / jasnulle setä sa.että töillä kelpaamme» Slnun rackanPo «as/ ttl.
A ikpist.



Epistolan kirjoitta P. Pawali Apost>.
Romaremtygs/Cap. 6.

OH.TtA<S te tiedä/ että mc cgicki / > otca ? len«
ZA.-nalEGuxes castemt/ n,e
olemnm hänen cuolemahans eastetut. Nisn
meolenmiassisihänencansans haudatut Ca-
stencaunacuolemahan/ että nqncuin CHrl-
stus on cuolleista Ijänennnian eculta >'IoL,
herätetty / nyn pitämeidängmvdes elämäs
waeldanlan. Siliä «os »ne hänen canlans o»
!en»ma istutetut )'hdenealtaifeen cuolemaml/
nfin me
»ousnmsejk: Tieten / että meidän wanhl
ihminen hänen eans.ms/ zt
fy«dinen nmmis pitä turmeldaman/ etten me
tästedes SiliZse ioca c«ol,
lutor»/ hän wanhnrsearitchty.

Mutia ,nc olemnm Christuxen caw
fl, cuoUee/ min me vstomma/ enämestmm
ma myss / elähäncncanftns: Ia tiedämme/
ettei Christus/ cuolleists ylstcherätetty
on / siilen clwle/ etkä cuolemn saa tZsteVes
l,>nen. päälleni u>ald«. Siliä se euin hän
cnojlucon/ sen hän u«hsoln cuoli synnille/
«»aan se cmn HZn elä / sen hän elä lumalal,
le. sin tekin tekän piMät/,
eltZ teolleeacnoilet synnille/ ,m«toelätteIn-
malalle/ ILSuxen CHRlstuxen mcivait,
HiLßn?mine cmma.

HEr« EhristuS tnlilordaM/pag. 78.



ElvanZelftlmm kirfoitta P.Match.
tuli lEsils Galileasi lorda-

lohannexcn tygöv casicttahä-
neldä- Mlttw Johanneskielsi yä»

neldä/sanoden: Mnlcl sarwiozcnsinulda ca»
sictta / jasinä mlctmiiuin tygöm ? Nqnwa-
siais lEsils/ ja sanÄhäilcllc: Salli nyt/
silla »äin meidän sopi caicke walchlirscautta
täyttä. Ia hän sallci.hanen^CostalE-
silscasiettn oli/ asimhäneohm ylöswedc-
M/jacadzo/taiwatalikenithänelK/jalo-
hanncs näki Illmalali Hengen tlllcwan a-
las/ nqncuinMettisen/ jatulewan hänen
päallens. lacadzo/äni laiwasi sanoi:
Tämä on miMIN racasPottan/ johouga

Minämielisipn. >

Nucous.
AiLRRAIunnIa taiwnlmenllä/ forssi-nyn armonsest / ynnä pyhän -Hen-gen c<mst/ sinun rackanpoickae Casten tykö-
nä/ ,oea caiken m<,il,„>,n tähden
«/ ilmolttanm olet/ ,a meitä hcknen tpgönsomaila Jumnlistlla ic,hdmu,rcl!s3 ueuwo-'
»«/ mc hancida ><, hänen c«utt«ns sin«



dein anvexi saamiseni,a caickinaisen armon
saamme. tNc rucoilemnia smna/ pidä mci-
ta aina sqnZ toiwos; JaettZmesmunpoi.
cas eslcuwan ha kästyniälkenolemmamyss
castetm/nqnwahwistapyhän Henges caut<
m meidän vseom/ ja amra meitä armollisezt
Hancajctisen elämän

Loppiaisna.
Jumala/ joca tämän päiwan päälle

cauttajohdatit pacanat sinun ainocai»
sen Poi, as lEsuxenChristuxen tygö. Anna molle
armejas/että mekin/jotta nyt vson cautta sinun
tunnemme/ taiwahlS sinun Herraudes kjrckautta

cadzella saisimmeSinunrackan/etc.
Namat seurawaisel sanatkirjoittq

Esaias Propheta/ Cap. 60.
ole kirkas/ sillä sinun walkeudes

llvies. Silla cadio/ pimeys peittä maan /

mutta cöitta si,
«un pMles/ ,<l hänen cunnianspim sinun
"lwzrs nähtamän. Ia pacanar pitäwaeloa-
man sinun walkeudcsas / lacuningae sinun
paistesas/ cuin sinunylidzes eoin«. Nosta
silmas/ cat»so ymdärille« / caicki nÄnat coo-
wt tulewal sinulle. Sinun poicas m!ewat
cal«>, / ,a sinunynares kyltein vieres caj!



w<?löt<z«. Silloin sinäftat ilosnZhda/ ia pa>
cahdat/sinun ihmctnllc/ f» lrwinä
häncns/ «.osia si> suun'pa!zoui'merenrykouZ
hänen» b'cänd.l sinun p.?canain lvoi,

ma mle sinulle. G»l!ä Ca»ne!ein pal»ous on
sinun/ne nopsatMcdianNn iaEphan

La»<elit. Caicki tulewot Glibast, Culdo iapy-
häsimwa he mowm/ia
r«n kytoxe,,.

CaickiChristitytlloitcat/psg. io.
kuernatuzin Leckleliem,z>2A. 105»

Ewangeliumin kirjoma P Match.
EwanZ. Cap. t.

Osca sijs lEsus syndynytolißechle-
roderen aican/ cadzo / silloin mlit

läiät idästä Jerusalemiin/ ia sanoit: CnsO
on se äsken syndynyt Isoalaisien Cumn-
gas? Me näimmä hänen Tähdcns ioasä /

jamlimmahändä climartaman.
Cosca Cuningas Herodes sen cmM

hämmästyi hän/ia caicki Jerusalemhänencansans. Ia eoeHiseMiylimmäiset Pa>pit/iaKiricmoppentt Canssan seas/ iaky-
selicusa Chrisillxen jyndymänpiti. Ia he
s«noit hänelle; Btthlchcmisludan maal-

Biij la:



la: Silla nqnWProphetaltdäkirfoittM'
la/siitä Bcthlehem Indan maasa / et sinä
ole fuingan wähmIndan Paäruhtinasicnseas: Silla sinusiaouMlcwase3u>htinas/
jonga n:innn Calysmu Istacli pitä halli-
tjcman.

Silloin clldzui Herodes Tietäjät sälä/
jaMtkisieli wisilst Kcildä / niilläajalla Tahti
ilmesiyi. Ia lähetti hcidänßechlchemqn/
jasanoi: Mengät sinne ja kystkat wisnsii
lapsesta: Iacosca te lsydatte/nynilmoitta-
cat minnllcngin/ että minäkin tttliMa al-
,marraisiiihändä- Cofta h< olitClmingan
Dmllct/mcnit he maecaans.Iacadzo/Täh-
B/jonga he olit nähl«t Idäs/täwi heidän

nqncauwan cmn hän edellä käy-
den seisaui sen paican päälle josa lapsi oli.
«Cosc» he Tähden näit/ ihasiuit hcisangen
"simrella ilolla/ M menit huonesen/ löysit la»
psen Marian cansa / maahan langei-
sttja (lnnarsit händä/ awasit tawarans ja
lahjoitit hänelle Clilda/ Pyhä siuiwa ja
Mrrhawita. Ia Jumala kielsi h eitä luus
H«rrodexcn tygo pclliamasi. Ia he mmit
toista littg omalle maUcns.

3lu<ous.



Nuvus.
/A-HNrra?nmal<, taimallncij jorasit

pyhänftnas sm olkia» ZMden/ ja
wpsucaiscn lEsuren wil»

pXtsn«n näyttäjän/olet alivanm meille pai-
sta, oi lemma sinua/ anna pyhä -Hcn-i
ges meidän si'dämihlin/että n»e sen walkew
deswaeliaisnn/ ja sen cautra siamaickisen >m«
tuuden stisim/ nrinettZmc/ mincuin nämöl
Tietäjät, sitä tähtiäseuraisinlme/ engäiongu»
ruscanjaahdistuxenmciräm sijta eromg sal»
leig/w>?an >.«ikest sydcmest sijnäpoicaiseslKs
snxes «LhrPures rippmsim/ joca ainoa oy
meidänwapahtajam: Ia nchn tääil»
axUlsestelälsim/ että sinxnköyhä Christiclm»
das sincamta ja sinunpoicas IKsus

wlis/ Amen.

skttsimmäisnä Sunnuntain»
Loppiaisest.

/Z"Vule laupiast/ O HERRA Jumala si«!!nnöyrät ruconx<t/ e«ä l,e
nntä tetztämän pldäls/ ja n« sijtte >dze työllä täyt
täifit SmunPoicas lEftlMCHristuxen/ets.
Epistolan kirjoitta P. Pawali Aposs.

Romareintygs/Cap.i^.
neuwon nunä teitä / rackat we!zet?

-> lsttpllOen cautta/ että te a«-
B «y olisitte



naisitte teidän ruummne/ clawari/ pyhaxi ja
Jumalalleotolliferi »hriri jocaon teidän toi«
mclinen Jumalan pc lwelurenne. Ia «lkatsö»
wittaco teltantämZn maiiman muodon jalken/
waa>» muuttacat teltan tcidZn»«elenvd!stu<
xen cautta / että te coettclisitta/ mikZ Jumao
lan/ hywa/ otollinen jatäydellinentahto olis.

SlllZmina sanon/ s<ua armosta cuin mi<
m:lle annettu on/ joeaidzelle teiftö, Grtei
yrikZn idzestans enamdi pidms/ cl,in hänen
tule pitä / woan pltakan cohtullisest ld?e-t
sians/ stnjälken cuin Jumala on cullenFin
Vsion mitan Silla nrjncuin meillä
on yhdes ruumis monda jäsenda/ muna ci
raitilla jasenillaole )»ht'iläinen wirca - Nyn
mekin olemma monda yri ruumis Christn»
res; Mutta kestenam olemma mctoinen toi«semme »a^net.

> CHristus Jumalan Pona/ pag.
kirjoitta p. Lucas

jliwangctista/ Cap.^.

aican cuin lESusjo cahdcw
ajastajan wanha oli/.

menit he Jerusalemin jichlapaiwän
Mwan jalken : Ia cuin ne päiwät olit
culunee/ palisil he cociaus/ ja Poicaincn
IESVs jai Icrusalcimn/ jota ci hänen/

Wam



Wanhemmans huomannet/ waan liililit

wacunnan/ ia edzeithändä langoinsja tut-
tawains scas. Ia enin ei he händä löytänee
palaisit he Jerusalemin händä edzimäil. Ia
sapahdui colmannenpäiwan perästä/että he
löysit hänen isiuwanTemplis/ opettaja'.'!
keskellä/ cuuldclcwanheitä jakyselewän hcil>
le. Ia eaickijotcahänen emilit/ hämmästyit
hänen ymmärrysiäns jawasiallstans.

Ia enin he hänennäit/niin hechmcttelit.-
jahänenHtins sanoi hänelle: P oican/ mi-
xis meille näin teit ? Cadzo / sinun isäs ja
minä/ olcmma murehtien edzinct sinua. Ia
hän sanoiheille: Mitästä te minlla edzitte«
Ettekö nennet/ että minnn pitä nijsa ole-

jolcaminun isäni owat ? Ia ci he ym-
märtänetsitäsana cäin hänheille sanoi- Iahän meni alas heidän cansans / ja mli Na»
zarechijn /ja oli heille alammaincn Mmm
hänen Htins kätki cuickinämet sanat ftdä-mehens. Ia IESVS mcnestMiisau-
desja ijcks/ ja armos/ Jumalan jaihmi-
sienedesil.

B v> Rncsue



Ruceus.
KRra Jumalataiwalinen JO/ sinä jocs

ja siunaurestas minulle
lapsi»/a perhettä suonut olet/ minarucoilen
sinua/anna minulle fencaleainen jydan/ ctts
min« olisin heille hywa,ci eficuwari / engä
sanoillataickatoillZ heitä pahcnnals/ waan
wiriast harjoitaism JumalanGanas : Anm»
myös heillepyhZHcnges/ että sencaltaincn
Siemencannaishcilahywanhedelman/iane
sinullekftoreri ja cunniari / muille

ja parannoreri/ jaeikellenganpaheno»
xcri elö nnhvaisit/Amen.

2Hllna SulMUlitama loppiaisesi.

nam atckinen Jumala/jo<-a se«
«lä mailmaliset menot

luule laupiasi sinun Canstas rucomet/ jameille
meidän clinaicanan sinunrauhas laina
caslEsurcn/ctt.
Epistolan kisfoiela P.Pawali Apofi.

Romarcmtygs/Cap.'2,
HHAckat wclft'!/ meillil owatnwninalset

armosta cuin meiile annettu
on. Jos jollakin on prophetia/ nijn olcon
vsioncansa yhteinen. Jos jollakin pn >ol«
»irca / nfin pitZkZn wnrastans waarin. Jos
tocu opettft/ nhn«t<llM.opewrest<ms waa^

rin.



M.' Jos,'ocu «euwo /pitäM»nouwostans
wo«rin. Jos >ocu anda/ «Hnandacan
taisudes. Josiocuhatlidfc, nchnpitäkän stti?
»nurhen. Jos joen«m«l)ta/nt,ntelFan senilol!«.

Olconrauckaus wilpitoinwlhstcatpcha/
fs ktznnerippucat hyw<W. N?el»ellinen n,/
ckausolconsi«ä!netinenteidZnkeske,lan.Wl-
«Zttakai loinen toisi.» cunniatt tekemät. Hl-kZt oleo hl««ttoisanne, Vlc«,tpalawat
gefä, Gowmacat teitan aianiZlren. Olcm toi>
woft iloiset. Rarfiwaisetmurhefi,. Olcatslati
rncewxija. lacacat om<» p)chäln «rperi.
Gttacatmieleilanhuoncsen. 6>>un«cat
nollifian. S<unatcat»aälcatftd«e>co. Ilo>cal iloisten canst. Ia itkekatitkewsslsten canst.OlcatkestenZnyrimieiisi-t. HltHtpytZks eor-
ke»a/ wssoil pitMt teitän alimmaisten cak
d.;is>,a.

Moni Awioskafiy laitta/ pag l;.
Autuas secuinpelkäHErra/ pag.42.

Nnxmgcl. Cap. 2.

eolwandena pHwtlna olit Häcltr>H Galilean Canas / ja ICsnxenHht"«'oll siellä. NHn ICs„s,a hclnen O<pttllslapsens ciidzllttin myös häihin. Iacosca wtzna P„ustni/sanoi lEsuxrn Hti hcl-



nelle i Ci hM ole wijna. lEsns sanoi hä-
nelle : Waimo/mitä minun on sinun can-

Eiminun aican olewielä tMlut. Hä-
nen Hitins sanoi palwelioille: Mitähän
teille sano/se tehkät. Nijn siellä ollecnnsi ki-
wistäwesiastiatpandlma/ ludalaisten puh-
distamisen tawan jalken/ ia cutin weti
eiitolmcmitta-

NijnlEsnssanoi heille: Tchttakat
fiastm wedellck. Iahe täytit ne ylon täyten.
Iahänsanoi heille: Pangat nyt sisälle/ ja
wiekätedeskaywälle. laheweit. Mutta
coscaedeskäypämaisiisita wijna/ joca wesi
sllur oli/ eikatiennyt cnsia se tuli/muttapal-
wcliat tiesit/ jotta weden ammnnsit: Cu-
tMi Edeskäypä Plian/ia sanoihänelle: Jo,
täinen anda ensisihywa wijna /ia
wiltan/ nijnsijttt / sinä kätkit
hywanwijnantähänasii- Taina on eltsilnai-
nemmnmsichti/jolMlEslls teki Galilean
Canas/ ia ilmoitti c«mnians. Ia hännew
Oprluslapsens uscott hänen

Rucous.
Man sinuaHHRra Jumala «i<

41.ö/w«lmen A"/ e««s minulle Armos
anVO



andanm olet jaminnn sijhen pyhZn Awios<
kässyn syltyntulla suonut /ja »uinun syn>
nistawttrjcllut/ rncoilcn sinua/ an«4
sinunpyhä -Hengcs/ joea minua sunawarjcl»

sios eläisinniinunpuolisanicansi, / engä yhtZn
tila rtjtan cli wihan anuais/etta mc/ >os en me
sijttckän staolla paid;ikiusiiusta/ malidaisim
aina sinlm armölisinapus ja siunau,
xes /caswataisin, meidän lapsiin sinun mielcs,
jäliien/ elwsim eaikes jun,alifudcs toinen toi«
stnlme cnnsa/ja u>ljn«m sinunpoicas lik su-
ren Christurcn cauna <j ancaictljcn autuuden
P,isim/Amen.

Colnfandena Sun«untai«i<t
Loppiaisesi.

Caickiwaldias Hau aickmen Inmala/ cadzo
armolltstst meidän heickouttam ja ojenna si-

nun Herraudes Makasi meitä onttamsn. Sinun
PoicaSlEsu>enChtistuxen/etc.
Epistolan kirjoilla P. Pawali Apostoli

Rontarein lygö/ Cap. 12.

Ackarweljet/ alkatidzjanylon wystn<s
Alkar paha pahalla cosiaeo

Ahkeroitcat sitä culn cunnialinenon jocaiv<
zen edes. Josmahdollinenon ja nijn paljon
cuiu teijaon/ ntzn pitakat rauha eaickein «h^



misten (Ansa. )<,lk«t costaci/ minutt M-!
ckani/ woanandacat Jumalan wihan siasta»
Va. Sillaklnoicenu on: Minmlo»costo/mi<nä tahdon costa sano -HErro.

Jos sinunwihoiiisesiso/ ntzn stotahandä/
>'a >os han/ano / nr»n suotahända. Costas tä<
,NllN teet/ nyn sinä tuliset hchlethänen paäns
päälle cocoot. Älä «nna sinuas woitctta pa,
halva/ waanwoitaftna paha hywälla.

Cudzu Chnstus caick tygöntulcat/pag. 47,
Kijtett olconlEsuxennimi/pag, l;z.
skrvangel. kirzoitta p. Match.

Ewangelista'Cap,B.
/ coscalCsusasiuialas

seuraishändäpalio Canft
nWtuli yxiSpitalinen

niics/ cumarsi hända/ ja sanoi: HCrraios
sinä tahdot/ nhn sinä woit minun puhdista.
Mit lESus ojensikätens/ iarupeishä-
nccll / sanodcn: Minätahdon/ olepuhdas.
Ia hältplihdisicttincohtaSpitalista. Ia
lEsussanoi hänelle: Cadzo/ ettes kcllen-
gHn sano, multa meue ta näytä idzes Papil»
le / jauhra lahiasjongaMoscs on HMefä-
stenyt todisioxeri.

Mma cosca ICsiismeniCapernmft
Mtzn/



Mn/ tuli yxi PMnies hänen lygsns/fa
rlicoili händä/sanoden-. HErra/milmnpal»
welian sairasta colona halwatllma/ jacowm
waiwatan.

parannanhänen. Päämies wa>
ftais/ jasanoi: HErra/ en ol< minä mah-
dollinen / ettäsiuä tl^etminun<attoniala/
waan sano ainostans salia / nqn minnn pal-
weljan parane. Sillä minä olen myös ih«
mincntoiscnwallan alta / jaminun allani on
sotamiehiä: Ia sanon tälle: Mene; jshän
mene. Ia toiselle: Tule, ja hckn nile. Ia mi-
nun palwcljalleni : Tee tämä; ja hän tekc.

CostH lEsils tämän cuuli/ ihm<lt<li
hän/ja sanoinqllc/joteahändä seuraisit: to«
tiftst sanon mnul teille enoleminälöynnyt
scncaltaista vscolsmclis. Mutta minä sa-
non teille: Monda tulcwat idast ia launest/
japitä Abrahamin / Isaacliin ja Jacobincansa Taiwan walda<unnas istuman. Mut'
m waldcmmnan lapset heitctän vlconaisen
puneytccn,siellä pitä olemanitcu ja
sten kiristys. Ia ICsus sanoi Päämie-
helle : Mem/ janljnczuns vseol/nhu sinlll^

Km-



le tapahlllcon. Ia M hetkellä parani hä-
nen palwelians.

Ru,ol!s.
lsä/joca st>

erinon:aisest rackaudeitas <a laupi»
udestas olet meille sinlm poieas suonut / an<
dain hänen mlla ihmistxi/ ja meidän tähren
tistinpäällä cuolla >nei<
dänfydämihin/ e«ä >ne c«!kistl,rwaiftn, hä-
nen/ ja lujast vscojsim meillem hänen eant-
tanssyndein saaunsen tapahtuwan ja
Hancaickijen elämän säapam/
päämies täfä vscoi. Se «una hannen
sairastapa!welja«nsyhdellä sanalla/ jonga
Sana meillä on: loca vsio minun päälleni/
eihänen pidä cuolcmata näkemän
se>t. Anna sijs racas wiwalincn Ifäormes/
c«änn' sen wahwalla vftolla aina,a lrjaten,
gin meidän wfimelseillä hetkellä», käsitäisin»/
jasijna mrwalisestkrjnnirippuisim/Amen.

Nchälldcnä Sunnuntaina.

Jumala/ sinä jottatiedät/ et-
me nsn moneft ja suuresa waarasa/ in-

himillisen heickouden tähden/ taida seisowaiset ol«
la/ wahwifia meitä j.elun jaruumin puolesta / et»
löme lMi nc euin meitä syndciil tähden nxuwa»

wat/



wat sinun awullos miehullisesi mottaisimme. Si-
nunrackan Pot as/ek.
Epistolan kirjoilta P. Pawali Apostoli

s;..
Ackatweliet/ älkätkellengän wclgolli-

ainoastans että te toinen
toistonne racastsstt: SUle soca toista racasta/se on täyttänyt lain. Gcntahdcn/ se cuin st-
notwon: Hlähuorintee: Hiä tapa: Älä Va-
rasta : Äläwäarä todisiust ftno:2tlä himoidze/
lamumstncattaisetkäskyt/ ne tähän sanaansulictan: Smun pitaracastamanlähimmäi-
stäs nyncmn idziäskin. Ei rajaus tee lähim-««iMe niitän paha/ sentähden onß«cka««
lain täyttäm^s.

CumlEsusastuihahtchen/pag 46.
Jos ciHErra auta meitä/pag.39.

ikwangchumin kirjoitta P. Match.Enxmgclista / Cap.V.
A" ijhenasan cuin lEsus olihahtehen

seuraisit händä hänen Ope-

simerellä/nijncttahaaxi aalloildapcittttin/
jahänmacais. M'n tulit Opemelapset ja
häränthänen/ia sanoit: HErra alita mei-tä/ mehucumlnc-Nijnhan sanoi heille.- Teheickouscoisct / mitä te pälkat?Hän noufM

asetti.



astttt tmilcimmerm. latttli junntywei
nexi, Nhn ihmisctihmcttelil/sanodcn:Mil-
llnentämcl on? Silla tttnlct ja mcri owai
myös hänclle amliaistt.

MucouS.
Jumalatalwalincn Isä/ sinä ivca

sinun lapsistäsan,ailmasristin alla, ja annat
nastoin heidän zsäallens tulla /

svudiä / enandäin vstoa ia
harloitcain Me rueoilemma s»«
nua/ ett's sinuas arm> hdaisitnnidä>»paal<
"lcm/ Mjlis /a wastoinlaMisigmeidänrucou i

xen»cuuiisitiaarmo!iftft meilleapu« lainaisit
että me tundisim ia ifUlsenapus/
lasin», sinunpyhäis canst yaneaickisist kytai»sm, ,a yiistaisim/ Oinä>c>cao!etyriailwa><l
emctiwaldias Jumalasinunpoicosia pyhän
Hengen canst/Amen»

wydmde»B Gunnu«tailia
loppiaisesi.

>AHErra Jumala / warjelle sinun Canssas/ si°
puuttumattoman laupiudes caulta/tttä

ne jotca amoastans siihen taiwaUiicen Toiwoon
turwawat/ sivun »voimallas «lna wa> jcllaisin.
Mn«,tackan Poicss/^tl.



Epistolan kirjoitta P.Pawali Apost,
Colojsercin tygs / Cap.).

AVlin pukecat stjs taltun / rackat weljet/
lun»alan »alitut/ pyhät ja

»ackat/ jyoainelises laupiudcs/ ystawydes/
«syr)'di's/hilu2lluplNiakärsinusts. lak«rsi<
kät toinen toistan: I«»ndex; gndacat toinen
wiscllenjos jollakinon eannenatoistawastan.
Ntjncnin Christus teille on «mdexiandanut/
H«ft« myös tekin tchkat. Mutta ennencaickia/

päällennerackaus/ joca on täydellä
sydeNside.la?u»nalanranhahal!itconteidän
lydamisän/johonZatL cud»mm olc«a/ yhten
ruumiien.?aolcatkliwllifet.2lsucanll»na!al»sanarunftst teisä/ raikellawfisaudella. Opet<
tacat ja neuwoeatteitänkessenänpsalmeillä
jaRijtosVirsillä/ ja Hengellisillä lauluola/
weisäten teidän sy<
Hannfänne. Ia caicki mitä te teette puhella
elityollä/nljntehkatcaicklHErmnlVsuZ-cn
Nimeen/ jalHttäkat I»n«lata jaIsä / hänen
cauttans.

OHErra sunpyha.stu<!s/pag i;c».
VVangeliuminkir)oktM PtNatth.

jitwangel. Cap.,;.

aican/sanoilEsits
tclmän Wcrtauxcn:

Mwau waldgcunda M ihmiftu wer.



t<«'nen/ /oca kylwi hywän siemenenpeldons.
Mutta ihmisien maaces/ tiili hänen wihol-
lisens/ ja kylwi Ohdackeica Nisuin steaan/
ia menipois-CoscaOrasrupeis easwaman/
ia hcdelmsidzemän/ nijn näyitmyssOH-
dackee. Sillom!::!ilPerheliisännän pal-
wcliat/ia sanoit hänelle: HErra/ etkös hy-
wäsiemendäkylwänytpeldos/ ellsia W si<
hen onOhdackct tullet ? Mnhän sanoi heil-
le : Wihollinenscn teki- Sanoit palweliat
Hänelle: Tahdotcoscttämemencmmeiarc'
wimme ne pois ? Mllttahän sanoi: Tn/ sil-
lä eosca te Ohdacket rcwittä pois/ nijn te
myös temmatteMsmpois. Sallitat caswa
molemmat elon aican asii: Ia elon ajalla
sanon miltä elomichille: Co otcat ensinOh-
dacket/ ia sitocat heitcllyhtcisin/ poldetta:
MtUlta Nisilt cootcat minun aittani.

Rmous.
kytZm sinuaHERRA Jumalatai,

ettäs hywan siemenen/
sinunpyhänSana» meidän syndamihimkyl»
wanytolet/ >«rucoilemmasinua/ ettäs py-
hän Henges cautta tekisit sen Gicmcne»
meisä clawäiscxi ja hedelmalijcxi; Ia tpar-

,ele mcim siidä pahalda wihoiiselda / ettet
HZ»»



han ohdscl-eit secaan kylwasaiF. N?<ir<clle
meitä surlUtomudest/ pidä sinunpeigoftsia
au« caickinaisiskiusturis/ sijhenafti euin me
todeksesi autuariwiemma Ämcn.

Cuudendena Sunnuntaina
Loppiaisest..

lumola / warfcle sinun Canssas /ja
aina lunnioitetuxi tulla/

<tta me sinulle otolliset olisimma / ja saistmma si<
nulda seka rummillisia että hengellisiä lahjoja.' S<<
«un rackauPoicaS lEsuxen Christufen/ etc-

EMolaon nijncuin Wijmmlisjä--
km Sunnuntaina. ,

Tulcat tänn calck sano Jumalan/p«g.
lkwangehum nhncuin MatthiuMpZiwanä pistos.

Ru,ouS.

N>/nus sinun poicas lEsuren CHrisluren
cantta llmoitt.,nmol,'t/ me rucoliemmasi»
nua/ pidameitZ sinun pyhHa simasas lc>p<
pnnnstl / etten mc seura Vasten ja
tolmeli»ten pahendowmsta esicuwa mail,
msst: tvaan e«Z me eaict-inalsis uusivin-t^ymisis,a
pcn mejyän MUem mlla mim / imwglistjt



idfem schenlohdmoren luotaisin»/ cttasinF
olet meille aildnnut on»a!judexi
sinuiHpoieas IHsiixen CHristuren/ l«l)vc«
myös meitäPiiaa iapsinas/ jasuoda lsancap
ickist!» autuuden/Ann'».

GuNMlNtssitta 3e^tu3ZellmX.
«31 ERra Jumala" cuulearmolifestsinnnCanstA)sasrucouxet/tt,täme/ jotca «isiost meidän
ftndeimtähden waitawatsn/ sinunNimes cunni»
an tähden, laupluliftst/ wapahdetuxt tuliMma.
SinunPoicaS/ett.
Epistolan Kitjoitta P< Pawali Apsst.

Cormch. tygi/ i.Cor.Z.
Aclat wel,et/ etteko teneda/ ettZ ne/jotc<l

caicti tosin zuorewat/
palean ennettä? luosiat shs nijn

e«« te kasitZisitte. Mmm »ocainen cuinkil-
voittele/ emkista HZnidzenswälta. ttetosiu
fitZwarten/ettZ bc cacowaisen Cruunun jäisit;
A?u«a ,ne/ etnl me HancatcNsen säisimma»

sn minZnyn iuoxe cuin tietamnttsman
puolen; I«en ,nina nqnkilwoittelc/ cuin tul,
da ieräin. Waan minä euritanruumistani/
jaalaspainan sita/ettenminZ muille säarnais/
jaidze tulisin.
Akun / «tZNlcidan Ijam on>at cmck pilwen



ätla oiet/caicki owathc,' mcre» lapidzc
net. lacmckimercsa. I«? owatcmckt )chnUHstä hengellista
r«oca sy6nc,t.laowat>»yäs caicki
hengellista inoma Sillcl heMt sijt»
hcnZeiiststäcall,oM/,01,a heitä sturais/ >oca
«lliooli C-Hristus. N7utM ei heistä
ollet Imn.?lallc otollit: Slllä he masha»-

Taiwan Waldacunda on wedct/ pag. 51.
Jumala fulircst hywydest/ pag 155

«LrvaltgelMni,,btrloitta PMaech
Ewangcl. <sap.2o.

aican sanoi lEsus Opcnls,»,
tämän Werta«>en: Tai»^

waldaeunda ontpcrhcnijännäy
wcrtainen/ 1oca warahin huomcncldain lch-j
vlos/xalckmnM tyowäkc wijuamäkeens.la
cmn hän oli sopinut tysmiesicnscansa mää-
rätyi) pänväpalcast/ lähetti hän heidän wH-
na mäkens. Ia hän m<ni ulos liki colman-
ncllahetkellä / näki hän, muita seiftwant«-rulla lomilasna/ i,i sanoi heille: Mengät
myöste minunWhnamäkcni/Ia mitä coh-.lullincn on/ nlsn ininäannan teille- Nlsnhemmit sinne. Ia faashän melu ulosliki ellu^

dm



dcnnellasa yhdexännellä hetkellä/ fa teki
myös nhn. Mlitta yhdellä toisiakymmcnel-
lä hetkellä läxi hänulos/ ja löysi muita jou-
tilasna seisomasi /ia sanoiheille: Mixi te tä-sa eaikenpäiwckn jounlasitaseisotte Hcwa>
siaisit: Ei ole kcilgän meitä palcannm. Hän
sanoi heille: Mcngät te myös miiuul Wlf-
namäkcni / ja mitä eohtuus on sen pitä tei-
dän saaman.

Costa ehto mli/ sanoi WHnamäenl<
sändäPcrhcnshaldialle: C-lidzu työwäki/
jamaxa heidän palckans/ ruwcten
sesi ensiluäiftn asii. Ia cuin ne tulit/ jotca
liki yhdellä toisiakymmencllä hetkellä tullet
olit/jasaitiukinpäiwäxalcan, Costa ensi-
mäiset mlit/ lunlithe enämmän saawans.
lahcmyössaitcukinpäiwäpalcan. Ia
tllin he sait / napisit he Pcrhenisändätä wa-
sian /ja sanoit: Nämät wlsmcistt olit
ainoasians yhden hcckentyösä/ ja sinä leit
heidän meidän werraxem/ jotca olcmma
candanet päiwäil cuorman ia heiden.

Nqn hänwasiais yhdelle heisiä/ia sanoi:
ysiäwän en tee min<l sinulle wäärytts/ etkös

sopi^



sopinut minun cansimi maarätyft pahasi? Ota se
cuin slimn tule/,a menemat. as ? minä tahdo myös
täll«wlmmeiselleandanhn uinNnullengi i. Wal
engö minä saa tehdä minun .alustani mitä minä
tahdon? taicka caozot.os scncähdi carjast että minä
hywäoen? Nnnwcjmei,ettulewatensimeisixi/ja
ensimeisct Slllö monda owat cudzutut/
mutta harwatwaluut.

Rucous.
! Jumala taiwalinen Isä/ joca sinun Pyhai»

cautta olet meidän sinun Wynamätecs cudjn»
! nul/mevucoilcmma sinua/ anna Pyhä Hcnges meidäi»

s,dämihw' / cttä me sinun Wijnomäcsäs vscolifest työtä
<et,sim/sinunsanasta» iatahdostas aina ahteroidzisim / j»
taiten meidän toiwom »sttaistm sinun «möhli» / cuins
meille sinunPoicaslcsuxcn Christuxe» cautta w»lm<stan«t
olet ja nijn ijancaickisen autuuden saisim/ Amen.

SunnuntainaBex2tzelim».
colleätz.

omijm töihin»vscnlla / suo fijo armollisesi / cttä
nie l»><ti wastointäymiset / sinunracton Poicas armollist»
«wnn cautta tärsimift» woitt» woisimma. Oin» jo«»
«ät,a hallidzct ijancaickistst ijancaicNscen/ Amen.

Epistolen kirioitta P, Pawalt Apost>
Corinth, tygö / Cor. l>.

Ackat weliet tekarsitte mielellä»tyhmiä että ,e
wiisat oletta. Tekärsittä jos jocn teitä re>

Pele/ jos jocu teidän ylidzenneidzencorgotta/jos<oc» teitä lyö easwoille. Sen minä sanon hämäisin»ren tähden/ncjncuinme hei.ot olisimma. Mihingä
jocu vscalda (minä puhun tuhmvdes)fiehen minä'
linvstallan. He owatEbrerit/minä myös. H«
NMIsraelitit/mins Heow«t Abrahamin

V55 si«'



fiemen/minä myös. He öwntChristuxen palweNal
lminä puhuntyhmästlpalio Maminm<nuolen.Mt>
nä olen enämän työtä tehnyt- MinZolen enän«r«
haawoja kärjinyt. Minä olen vselmmin fangma
oilut-Vsttn olen cuolemähädäs ollut.lubalaifilda
olen minäwideistineltäkymendähaawa sanut/yht»
wailla Colminaisti olen widzoiM piesty. Olin wlh«
doin llwletty Colminaisti ole«, minä tullut haaxt
rickohon. Msen jaPäiwän olin minä meren sywy«
des. Mma olen usein waeldaintt. Minsalen ollut
weden hädäsä. Hädäsä r)'öwärein keskellä. Hädäsä
ludalaiften keskellä. Hädäsä pa anain testellä.Hädästä Caupungeisa. Hädäsä corwesa. Hädäsä
merellä. Hädäsä wie «sten welienseaS. Työsäja
tuftaS. Sunresawalwomtses. Isomises ja janosi.
Pa!iofapaastosa Wllusaja alalftomudcsa.

Ilmatu nijtä nm muutin tapahtumat/ nimit»
täin/että minna jo.apäiwö tvalwatan/ sa pidän
surun caickisiaseura nnnjsta. Cuea on heicko / ja en
minä myös hcicoxi tule? Cnca pahoiteta»/ m «n
lmna pala ? Että minun p<cä nyt idziäni minun
heickoudestan lämalan jameidänHErranlE»!
suxenChristurenlsä/jo aoconylistettyijancak»
kisest/tietä-tt nminä walechtele.

' K^lwä,ä ssemcncns mcnitylwämin/pag, sl.
F yE«r,i sun Pyi»a
Nwangt-liunnn kni<ckAp. Lucas

/A Ichen ai an/ Canssacocsonnui/
V,, jarienfir jo atdzestCup-mgist hänen tygöns/
sanoi liän wertnuxen: Kylwälämenlvlos fiemem'<
tans tylwa,nän / jacmnhän kylw!/ l»ngei,,t mut»
jM<,l/tien oheenl«netallilttin/ »a taiwsn linnuts,«



söit sen.lomu»tam<ttl<mgeisit liwisiihöl,/,'«coftchne tultt ne/ettei ollul märkyttö I<
mnutamat laugcisitoriantap uroihln/,asrlantap<
purat ynnä ylöstäwit / jatucahutit Nt. Iamuut«<
mat langcifithywän moahan/ja ne tultt ylös/»a teit
satakertaisen hedelmän Cosca hän tämän sanot/huusi hän: jolla on corwatcuulla/st culcan.

Nijn hänen Opetuslapsens fysi,tt hänelle/sano«
ten:Mitä olis tämäwertaus?Hän sanoi:Teille en
«nnettututa Jumalan Waltacunnansalautta/
mutta meille wertausten cautta/ettei heidän sits
waickatheiuulisit.

Tämä on se Wertäus:Siemen onlumalan san«<
Mutca jotta tie»oheen owat ne/jotta
tnulewat / sittte tule Perkele / ja otta sanan heidän
sydamistänS/?tt« he vft ois,a wapaxituulis Mut«
taiottaklwistöhon/owatne/ coftahtcuulewat/
öttawat he sman iloll wasian / ia ei heilläole nirts
hetkexi he vstowat/ jakiusauxen a,allapoislange«
wat. Mutta lottaonantppuroihin lange<,t/ owat
ne/iotta cuulewat/ja poiSmenewär/ ja tucahutets
ftrusta/rickaudestja eiaman hecämasta/elkä-canna
hedelmätä.Mutta >otl,a Zywanmaahan owat ne/
jottasonä cuutewat/jakättewät hywalläja töimtl»
lisellä sydämellä/ jasaatawat hldetmä»kärfiw.«fts.
QV>Etijtim finu» HVr« Jumala tm>rsslin«!,lsi /«tta»

lneidän ftcoam tylwinyt olet/ia n,c°i!cm« sinua/ etläePy»
hanH«»gc» cauttanii» walaififit «cibin ftdämän/ ettämt
f»lä fi«unG,n«» al,tchr»st muulisi»/tättMjztWmsses hedMä» «»»«<B«»»5äO»n»<b s>m»



!,5!!o w»i«a/wa»n sinun apu« cauttn fttä ««««painoisin,/ >a
«»ictinais,« waimos mcitäni sini, awuttas lohduta>sim/A.

H,askMS GllMNNtalN»,(luinqiiaFeLmX.

HErra Jumala l,>upiast Meidän rucouxem / j<l
m«itä meidän syndcin siteistä / >« warlelc myö»

«Keitä caiteewastoin täymife». Sinun raetan Poicao IE»
suxenThristuxen/lc.

Gpistslankirjoitta p. pawaliApost.
Eorinlhcrein tygö/i.Cor. >;.

weliet/iss minächmisten jaEngeleink<e°
liliä puhuisin/jaei minulla olts rackautta/nijn

min» olisin cuin helisepäwast»/ taicka ti!isepa cul>
cuinen.la jos minäPropheterata taldaisin/a cai«

k< salaisudettiedaistn/ja lalfentiedö/ja minulla olis
caicklvsco/niin että minä wuoxct siirläisin ja elioliS
«!!!»lla rockautta /niin enmirä mitan olis. lajos
minä caicketawarani culutaisin rawinori.
Ia jos minä andaisinru»,ninipoldctta, iaei olis m<°
nullar«nt, niin ei se olis minulla mitan hyödylmen.

Ractaus ontärfiwäineni» laupiao. Ei rackonL codchdi/
«i ractauc» ole
omans edzi/ei hän «na idzens «ihantehoilta/ei hän wahin»
gota ajattele/ ei hän «äärydestö iloidzc/mutta hän iloidze
lotnudefta. Taicki hän wedältä/caicki hän «fco/ caicki hän
«oi»o/ca«<tt hän tärsi.Ei ractous coscan wäsy/«aick« Pro»
phctiat laetawat/ia tietee«tyt»>istt/I« tieto catöi».

Sillä me ymmärrämme puolilain. Prophcteramme
puolittain. Muttacosea täydellinen «Nle sijtte wajaalacta
Costa minä olin lapfi / nijn minä pnhuin cuin lapsi j»
pidiN lopselistt menot ia aialtel!» cuin lapfi: Mutta
Me cuin Minä mieheni «ulin / nijn Minä hyliäifin
lapselliset. Sillä »yl me nä«nmä tapauxis» / nijncui»
speilisä mutta silloin caswost» caswohon. Nyt mi-
llä «»>»»<» P»M«»M << »»»>» fi«OM MMii tunnnen,



nffncnin minajs tNtttt olen.Mltttsn/t ja>°wät/
Vsto/ colme:U?M«H<,ck<iU3 on simrin nysta.

Woi meitä köyhiä synneisit/pag. ,c>c,.
Sun tygasHErra Christc huudan/pag.> 6.

lkrvangeliumln kir/Hitta p Lucas
jKw<mg-lista/C<ip.i3.
aicanotlilcsus tygöns neeaxi-

sanoiheille : Cadzc»
me mencmmä Jerusalemiin / ja eaickipitcl
täytctlHmän eninProphceailda ihmisen
jasiakirioilenit owat: Sillä han ylonanetan
pacanoille/ japilkamn/jahäwäistän/ja sylit»
tän/ jaenin he owat hänenruoskinet /tappa«
waehe hänen/ ia colmaudenapäiwänäon
hän >slssnousewa Ia cihc yhtänsana näi-
stä ymärtäliec. Iatämäpuhe oli hcildn nun
pietetty/ ettei heyuimartanetmi/äsanottin.

Nhn tapahdu: costa hän lerichota
siyi/ että yxi sotia istui tien wiereo kerjäten.
Ia cuin hän cuuli Canfsan ohidze kchwan/

mikäse olis. He sanoit liänclle: <->
fus Nazarenus tästäMcni. Ia hän huusi,
ja sanoi: armahdaminua. Mn nejotc» obidzcmenit/ toruit
H<W waikcnMan, Mlltta hän hlnzsi sitä

E «nmn-



enammin: DawidinPoica / armahda mi-
nua. Nljn ITsus fcijssstti /ja kästi hända

lchesiin/hänhanslle/jasanoi-. Mitäs tahdot/että
minunpilä sinulle tekeman?Hän sanouHer?
ra/että minä nMsim. lelEsusjonoi ha-
uelle .- Ole näkewä, sinun vscosaum sinua.
Iahän saicohm naksns/ ia scurais händä/
ia cunmoidzilumalata. Ia caicki Canssa
cnin sennäit/ kijtitlumalala.

Rucous.
Jumala tarwalinen-Isä/sinäjoca sinunMl/PoicaslejllMEhristuren cautta oletawan»

»M sokianmiehensilmät/,a andanltt nähdä walfiu»
b«u.Me waiwalstt s»ndisetn> oilemma siima ettäs
Pyhän Sanas cautta walaisit meidän sokian si)da»
men/ että me sinun Poicas lEsulenChrlsiuxen
l«utta/joca mndlllstähtemristin päällä cuoleiettn/
j«,meldänsyndeim edest tehnyt on/nnun ot-
tein fundisim/p«uckinai-s-waiwoiSjakmsamis
sinun ainoan armalista «puos anoisin,/ ja sinuw
laupiui, es jällenlohdulisellarucourella cdztsim ja
nynlohdutoren ja turwiw/Perkelettä/ syndiä js?
cuolemata wasian loydäisim/Amen.
l. Summmitt» paastos c^uaäragesim».

M2. VQ HErrolumala että mailman meno, si«
pyhänfääuoös jalken «setettaisin/ ja si-

nun Seora,undas sais iloita lewot»srstlu<
mHldcS. Sinun Poitaslesurm/etl,, Epi»



Epistolan kinoitta P. Pawali Apcsi.
Corinch tygö/ :.Cor.6.

?lck:tweliet/ meneuwoni-ne teitä Ntsn«
eun: Apnlcisia / ettet te Jumalan Armo

hl«Fan ottais: sillä l)«n sano : mmä
sellaaiailasinlfacuullm/ ja olensmna autuu-
den pa!V«naauttcnut Codzo/ nyt on otolli-
nen «lei /cad;o/ nyi onaumlideii pniwä.
kllm keliengän josäcnsa andaco/
ctrei nleidan wirc an» laitecais: U?a«nosima-
ean, mcit.lmcaicksaasioisa/ nynenin Juma-
lan pakveli.lt. Sumesatarsinusesä/ lvainotsa/hädifä/sin-nlsa/hosumisesi», fangiuxist» / capi-
noift/toisii/walmomislla/ paastoisa/ puhtas

tmdosa/pitkamiclisydesa / /uloisudes/
pyhcha Hcngeja/ wilpittsmala ractaudesa/
tomnde« stnoisa/Jumalan waeja/ wanhur-
scaudenstraasetten camta / oikiallakädellä ja
»asemalla/ eunnian c«?tla japilean /panetu-
)ren jakhtorcneautta. NlsncuinwictteliZt/ ja
luitenZin waZat: Nijncuin wdemattowat/
»acmlengin mtui: r?ljnculn cuolcwaiset/ ja

eadzo/me el«mine.Nl)ncuinra»gaistm/ ,a«
cuiteng.m tapewt: nhncuin mm hel.'sct/ia eui-
lenginaina lloisetmljncuinköyhät/a cuitenZi»Mondahysdyna walset: ne joillaei
Mitan ole/ja joiden cuitengin eaict'io»natowat»

locaCorckemanturwtsMeidän linn«nonlumalataiwasc/pag.i7.
lkwangelfumin kir/oitta P.Match.MVanFelista/Cap.4.



olipaasionnutt ncliäkmnmändäpalwä/ ia
neliäkymmendä y"stä/nl;n hän isois.lakm«
ftlia mli hänen tygsns/ ia sanoi: Jossinä
olee JumalanPoica/ msnsano/ ettänämat,
kiwct lcwixi lulcwat. Mutta hän wastais/ ia
sanoi: Kirioilettu on/ eiihminen elä ainoas
sianslciwäsi/ mutta jocaidzefi sanasi cmn
Illinalan su>lsla lähte.

Silloin ottiPerkele hänen Pyhän Cau<
pungin /ja asetti hänen Templin hariallc/ja
sauoihanellc: jos sinä olcllumalanPoica/
ichn lastc sinus ales päin: >vi!ta kirio«ctt>l
on/ hän andakästyn Engeleillens sinusia/ja
hekasisäns candawat silui»/ ettes, oscus jali
cas klwcn lslicka, Nijn ICsusftnoi häncl-
le: Taas on kirioitettu/ci sinun pidä kiusa,/
man sinun HErras lumalalas.

Taas wei hämnPcrkelc sangen corkialk
«M',orc!!e/ ia osotti hänelle eaicki mailma»
Waldaeunnat/ ja nijdcncunnian/ jasimoi
hauelle: nHmä caickiminä annan sinulle/ios
sinä länget maahan / ja cumarrat minua
Nijn simoilEsus hänelle: Mene pois Sa<

chani



chan: siNfirioittttll on/ siluutHvrws
malataspita siiilln cmnartaman/ ja händä
amoatpalwelcma. Silloin j.lttihancPcrkc-
lcsa cadzo, Cngclittt!?it/ja palwclithända.

sinuaHErraluma!ataiwa«
että meidän pahin wiham«ehen

Perkele mjncuin klliuroa teion «i«a ymbärins käy/
jacdzitcta hän sais niellä/ että sinä stnunPoicas
lEsuxen Chnsturen tähden/ ynnä Pyhän Hengen
cansa oUsitmeille awullinen/ jasinunPyhän Sa«
nas cautta wahwistaisit meidän sydämen/ettejmei-
Hän wlholisen meitä woitois/waan meollsimaina
sinunarmos marjon alla/ ja sinuntykönäs
kises autuudcs elä ftifim/Amen.
ii.SunnuntainapaasiHSt^cmmiicsls.

Jumala/sinänatt/ ettenme idze«!ch
mihingänkelwclliset ole hallidze sijs msi»

tä hengen jaruumin puolesta/ että rlimis olis ls?<
kilda nijltzä warieldu/cuin wahingoliset owatja sy-
dän caikista pahoista haluista puhdlftetuxi MliS.
SinuuPoicaslesuxen/ etc.

Epistolan kinoitta P. Pawali Aposi.
Thcssalouicerein iygö/ -. Thess.4.

ruc ollemme me tei-N)tZ/ ja ncuwonne HERRKs lEsuxc-s
nsincuinte mnida reidan
waeldanmnja pita/ en»
teitäydcliscmmäxi tuUsum: GUiZ le tiedotta

C itz ne



«erassit / jotcame ?Gfuxen«u«a
teilleannoimlna. Sillast on Jumslcntahto/
tcidan pyhydenne/ ettätehuorytta wäldälte/
ia ertäjocainenpldaw hänen astia»» pyd>de«
jacunuias. Elhiinoinhalanris/ nr>ncnmpa<
canct/sotca ei JumalastamitÄ, tiedä. Ia ettei
yxiLZn sorrais eikä
siasi Giil» ldze-HErraoncaicteinnäideneo»
staia/cmn me teille sanonet >a tooistanct olem»
ma: Sillä ei Jumala ole meitä eudzunnt saa->
ftaisutee,,/ waan P>l)^teen>

Sun t gis Cbnsie huuden, pag ,;9
Sinun lygös HErra tulen/pag;z.

Ewangel. kirjoitta P. Match.
Gwangclista/Cap. )F-.

Zidonin maanären. Ia cadzo/ Ca->
Kaman waimo / ioca nysiä mami arisiä oli
chllllchuusi hsudä sanoden: HErra
di»Poica/ armada minunpäälleni/ minun
tyttären waiwaean hirmuisesi perkcleld<l.
Mlltta ei hän sanacan händä wasianllt.
ÄchlhänenOpetuslapsensmlit/iarucoilit
h<indasanodm: Eroitahändä simlsias/sill<k
hcknhllltta meidän jälkem,Nun hän wasia-
mi sanoi: en ole minä lähetetty/waan cado-
«tlmn tygö Israelin huomsia.
Mutta se tuli > jaeumarsihanda/sanoden:

HEr-



HCrw/Hma millNH. M:han wastam, sa-
nouEi olesowclias/otta lastenlcipäjahcittF

Mli se wastals: tottaHerra)
wäfcllttmginpenicatfmnijstä muruista/ joe-
cahcldänHcrrainspöndäldäpiitöwatSil-
loiu lEjliswcistaceu simoi hänelle:OWai-
mo/siuiri on sinun ostos/ tapahtucon sinuile
nijncuinsinätahdot/ja hänentyttarcus M
sillä hctkcila tcnvexi. -

Ru.sus.
ru oilemma snu« HErraJumala t«iwa>

>t.ylinen Ijä/tttäs Pyhän Hengcs cautta «ah.
«lstaisit meidän sydämen/ ettäme wahwas vscos
jatoiwcS/turwa>simsinunarmoSja luupiutecs j«
waicka meidän aina meidän omatundsm /
jakelwotto!nud3ntähden/ tulis kyllä ve!>ul>!/me
«ahdam cuitengin/ mjmuin Cananean !?',!n.o/'
turwata fmunarmochis / ja caickinaisis kiuftu :S
jawaiwois sinuldaa?u,' ja lohdutusta anoa / lesu,
xen Ehristuretnneidan Herran autta/ Amen.^
i l i. Sunnuntaina Oculi.

Caickiwaldias Jumala/ me rucollema smllZ f
«molisest meitä tuu!i,t/ia ss«uu moz.

mallisenkätes meitä warieleman ojeunaisit. Sl»
nun Po'cas etc.

Epistolan /kirioiltaP. Pawali Apost.
Epheserein tygö/Cap.s.

<V>3,n ol«t sl/s/ rackat n«liet / I«il.i<<,»



senraiat/nfincum rackae läpsit /»awaeldacat
rackauves /nynclnn meitö raeasti/
jsvlos andoihanensn»eid«n edestäni/ lahiari/
vhriri iaJumalalle makiari hayuri. Mutta
huormtaja«ickc riettautta/ eli ahneutta / al-<
kat andaco teidän seajan ensmgan mainita/
nijncnin pyhäin sipi. Ia hapiällisiaftnoia/ja
hnlliapuheitae!i jaariturl/ joeea ei mihingän
kclpa/ waan parammin rijtos sanoia: Silläse te tictkett/ ettei yritän silawuoteinen' taicka
siastainen/eli ahne(joea epäjumalan palwclia
o,<)ole Chrifiuren jalumalanN»alVacunnan
perll!>,en. Hlkatanvacoyhdeugänpeltäteb'
tän puhella: GiUnsentähdenluma-
lanVihaepauscoisten lastenpaaletule. Hlkal
sintähdenolcoheidanosaweliens:Oittä »nui»
,nute olittapimeys/ nyt te elettan>al<
kens Ärräsi.

LVnc ldakat mfncuin walceudenlapsittsillä
«öeNA n hedelmä on caikeshywydee/ ia wstN«
hurs. audes/ja towudes.

locaColfemmanturwisistupi/pag.l3.
Meidän linnam on Jumala/ pagi 17.

EwanZchumjn / kirotta p. Lucas
jLwangclistii/ «rap. „.

ajoi lEfusulosyhdcn

telc oliaicttll vl?s / puhui. Ia
CanssaHmctM Mutta muutamat/h cisiä
sanoit: Hanulos M Perkelettä Beelzcbu-

, bin



bin Perkclcitte»! Paaiuiehen woimalla.
Viilittä muutamat kiusaisit händä/ jaanoit
häneldä tunnus tchtctaiwast: Mutta että
hän tiesi heidän ajaluxens/fanoi h«n heille:
jocainen Waldaclinda js<a ercaneidjens
»vastan/ se tule kylmille / ja huone langehno-
nen päälle, losSathanonerMytidzens
wastan/niinga sijshäncnWaldacundas »n
ftisowainen? Että te stliotta mimmPerke-
leitä Bcelzeblibin woimalla ulos ajawan.
Mlttta jos minä Perkeleitä Bcelzcbubin
woimallaulos ajan/kcnengäsiäwoimalla tci»
dän poieanenijtä ulos ajamat ? Scntahdcn
heidän pitä olemanteidän dliomarinMutta
jssminälumalan sormeltaPcrkelettä ulos
aian/nhntosin on Jumalan Waldacmida
teidän tygön tullut.'

Costa wäkewä haarniscoittn hänen es-
lonswarielie / nijn hänen
has: Mutta costa hända wäkewämbi tule/
jawoieahänen/ ni/nhän oltapoisemckihäo
nen aseens/ ;oihin häntlpwais /ja jac<hä-nen saalins. Hocaeiolemimn>cansam/ st
onnlinua wasian / jajoca ei minun cansani
locs/hänhawtta.

Ev ' Costa



Coscä rietas hengi lähte ihmisesi/ nHnhän
waeloa carkeila packoia/edzi lepo o/ ia ci löy-
dä: NHn hän sano: Minä Palman mimm
hllsnescni/ josta minä läxin. lacuinhän
sinne tllle/ lsytä Hansen lmldilla laMsiuxija

. caunisiellln. Silloinhän mene ja otta can<
jansseidzemenmuutapahcmbatahenge/ia

' tuinhesinne tulewat/ asuwat he siellä'/ j«
senihmisenwjjmeistttulewal/ pahemmaxi
tjiin cnsimaiset.

Ia lapahdui/costa hän näitä sanoi:cor-
gottiyxiwaimo Canffan seasi änens/. ia sa-
nsi:a»tnason stcohtn/joca sinnn candanut
on/ ia ne nisät/ joitas imit, Nqnhän sanoi:
Aumat owae ne jotca cnulcwatJumalan
Sanan / jakätkewät sen.

RucouS.
«IErralumala taiwalinen Isä/ sinä jocasinu»,
annoit sentghdenihmistxi tulla/ että hän perkelen
wa!lan tyhläxi tetis/ ja meitä waiwaisia ihmisiä
sildäpahalda wiholistldawalieliS / Sentahden me
khtämmesinua sm ealtaisen sinun srmolisen apuS
ed«st/ja rucoilemmameitöMlaickinaiseZkiuftuxes
holhoman jaPyhällä,Hengelläs armoiisest sinun
Sanafts ja pelgosas pitämä» /että me sildä pahal-
ta wiholistldavelastetuxi/ ja sinunPoicas lautta
ya^antiftsta^ln^ituliDy/Amen.

Puoli»



pus'ipasisnSunnuntaina/ I.XtZ«.
meitä/Cmcknvaldias Jumala/ettäm«/
meidän syndcilnmetähden waiwatan / si.nun laupiudcs armolla lohdutetuxttulisin». Simm

Poicas etc.
Eplsiolan kirioiltaP. PawaliAposi. .

Galaterein tygö/ Cap. 4.
Ackat weliet/kirioitettnoni?<brahamil<
,a oli«ei poica, / yri oli palcka waimosta

,a toinen wapaasts. Mum: »oca paicknwai-
mosta oli/ seolillhastasiudynyt/
pa»»st<'li/sclupaulencantt<'W,dynytoll.Na«
mZtsitllat jotakin»nerkidjewat/ia owat ne care
Tcstanienn/ yxi Sinain wnoresta/,oca ori»--
teensynnyttä/ >oca on Ager 7 Öillä Vinail»
wuori 2irabi«sAgari,ri
hamanlenlftlemin/stca nyt on/ia on !«ste»«,
canst, oriana. Mntta se I crnstlcm jocaylhZl,däon/o»»»apa/ HZnon caictein meidsnHiOtim: Sillä kirioitettuon/ iloiozesinslapsitoi»
,ocart synnytä/ pacahda u, himdasiu<l ,oca ee
rastasolc: Si'lä yrinäistlläonpalio enänckilapsi,/ cuin silläfolla mies on.N7ntta»te(rac.
r«twcliet) olemnm laupauren lapset/ Ista,
chin Mem Ianyncuin st ,oea silloinlihan M.ken jyndynutÄi/wa,nois sitä ioeaHengen Bl>»en lyndynyt oli:»,sn stnytkintapaht».A?l,l-
ta mitä Rammtu sano ? ?i,« palckawaiwo
poitmensvlos: yillä eipalckawaimonpoial,
pidäperimän »«panpojancansa. Nyn n« sii«olcmmo/ enpalckavaimonpolM/ »aontva»
p""?> MlflU



Mielenmix suret mailman/pag 141.
O Ihminen ajatell aina/ pag. i 02c,.

Jumalan pääll panen turwan/ pag, ,15.
EwanleljuminLir/oitta P Johann

ncs i3wl?i:Zelista / Cap. 9.
menilESus Galilean
joca on Tybcrian Cau-

pungintykönä-lahändäsenraispaliocans.
sa/että he näit hänen mcrckinselnn hän te-
ki scmaisa. Nijn ICsns nleni Ms wnorel-
le/ ja isilii siellä Opemslasiens cansa- Ia
lähestyi Indalaisten Pääsiäis juhlapäiwä.
CoscalEsus nosti silmäns/ja näkitlllewan
palioCanssatygons/sanoihänPhilipplyclle:
cusia mcostammeicipiä näiden syödäMmo
t« senhän sanoi kiusaten hänoäMä hän tiesi
mitä hän tekewä oli. WafiaisPhilippllS
hända: Cahdcn sadan Penningin leiwät
eitäydyis heille/että cnki!» wähängin sais.
Sanoi yxi hänen dpemslapsistän hänelle/
Andreas Simon Pclarin welij: Tasa on
yxi nuorucainen/ jolla on wG ohraijca lei-
pä jaca>i cala / waan mitä ne owat näinpa-
llolle> Mlltta lEsus simoi:Astttacat Cans>sa amöidzeman/ jasijnäpaieas oli pallon
ruoho. Wnamoidzi lähes wijsi mhatta

michä



miestä- Ia lesus otti leiwäl / kijtti ia andoi
opetuslapsille/ mutta Opetuslapset iagoit
amoidicwitle/nijn pallo
cuin hau tahdoi.
lapsillcns:CootcatMlirutcuinickit/ ettei l»e
huckuis, Mnhecocoisit/ia täytit caxi toi-
siakymmändä Coria muruilla/wi/desia oh-
raifesia leimasta wtea ni/lda liiani olitcuin
«trioidzit. Costa ne ihmiset sen merkin nait
cuin lEsu teki / sauoithe: Tämä ontotisesise Prophem/ ioca mailman llllcwa oli. Co-
sta lEsus ymmärsi ctta he tahdoit lulla iä
tehdä hänen Cuningaxi / lymy han taas,
wuorelle yxinans.

Nucous.
HERra Jumala taiwalinen I>a/ sinä joca
sinun P«icas cautta corwesa wlisituhatta

musia/ilmanwliiNlvttaja läpsitä/ dellaleiwäl!»
,a cahdella caKilla runftsii ruwinnut olet: Me
lsllemma sinua/ettäs
myös meitä lähestyisit/ja wariellsitahneudest/jätä
man elämän ylönpaldisest murheft/ että meensist
j« ennen caickia sinunwaldatundas ia wanhursiaut
tas edzifim/ja nijn caickis/cuin me sielun jaruumin
puolesitarwidzem/finulda autetuxi tulisiin/ IE«suxen Christien meidän Herran cautta/Amcn.

SunnuntainapaastHStl lucii«.
collzH,., Me,



nxoillwm sinuaCaickiwalbias Jumala/
holhoifit sinun Seuracun'

das ia hänoä sekäruumin että jielunpuolesihalllbzt
f-t, SinunPoicas/etc.

Epistolan kirioittaP. Pawali Apostoli
Ebreereintygs/Cap,9.

?lcs'atweliet/Lhristus ontujlut tulewais
tawarainylimn»aisesipapiri/

remman >atsidelilemman Maian cauna,
eiiiDlla tehty ole / st on />oca einäin ole rakctZ
m/ eikä Caurlften taicka llyasickain weren
cautta/ u>aan h«n on oman werens camra
mennyt pyhään!/ »a lfancaistn lunaftMen
synnyt: SUU,os Hartain >a Cmnchien weri
,aprlistotett» iLhcoistntnhca/pyhittZ stastai<
stt lihallistenpuhtauteen: Cuinga p«»lio cu«m-
min ilman coikc<
ta rpiataqancmcfistnHengencauttalmnaial»
le»hrann« on/puhoistarens meidän o»na>i«
tnnnom Cuoiew<»islsta». ?'stH/ el«n><!ta Juma-
lala p«l»»eleman?I<» stntahdcnon hän myös/
'VdenTeitamendinwalimies/ että ne jotca
e»b)Utut owat/sen sua)«un Hancaickistnperi'
mistn silisit/ että hänen c»oleman» simZwä«
Ullakawi/ loca on nHM ylldzekZymisift luna<
fiurexi tapahtunut/ «uin endisenLesiamcn'
din allaolit.

O HErra Jumalataiwast/ Me kyllä! pag n-.
OHErra humalataiwast/mekiitäm/ >;6.

iLwangelinmin kirjoitta p. Johan?
neg Ey?ang. C»p. s,

SÄoin



nminlla synnin tähden?
Jos minä sanon teille totuuden/ mirelte
vsto minua? loeaon Jumalasi /hän cunle
Jumalansanan/ sentchden ee te cnule/ ettet
telumalasiole. Nhn wasiaisitlndalaiset/
jasanoit hänelle.Engö mc oikein sano?Sinck
olet Samaritani/ m sinulla on Perkele. le-suswasiais/ia sanonCiminulla olePerkele/
waan minä cunnioidzcn winun Isään/ia ts
häwäisette mimm/en minä edzi oma eunnia-
lani/ yxi on joca sitäkysy ia duomidze. Toti-
sesi/
nun sanani/ci hänen pidä näkemä cnolemas
ta ljaneaickistsia. ludalaisetsanoit hänelle:
nyt me ymmärsim <ttä sinulla on Perkele:
Abraham on cuollut/ iaProphelatjasinä
sanot: Joca kätke lMnunsanani/ei hänen pi»
dämaistaman cnolematttancl.ckisesi. Olel-
!cos snurembi cuinmeidän IjM Abraham/
joca cusllul on? Prophct«t owat myös cuol»
lec/ myisinä idzes teet?lEsuswasiais.- jos

minäidz iäni cllnmoidzen/nhnei mmun cuns
nlan ole mitäl!/Ml,ttKMNnmID cunsidze

minua/ jsnZa te teidänlumalaxene ftnotta
joca



fota ette lllnnc / mntm minä mnnen hänen.
lajos minä sanoisin etten minähänoä tun-
dis / nijn minäolisim.walehtelia cuintekin/
mutta minä mnnm hänen jakackcnhäneusanans. Abraham teidän Isän iloidzi / näh-
däxcns minun päiwäni/hännäkisenia iha«l
M: ludalaisttsanoit hänelle: Et sinä ole
wtelä wijdenkymmenenaiasiaicmwanha/ ja
sinä olet nähnyt Abrahamin ? ICsus sanoi
heille: Totisesi/totisesi sanon minä teille / cn-
nencuinAbraham olican/ oleumiuä- Nijn
he poimittiwiä lastettaxcns händä- Mutta
lEsns, lymyi ja läxi Tcmplisi.

Jumala taiwalinen Ijä/ sinun racas
Vl/Polcas meidän Wapahtaiam lEsus CHn»
stlis sano: locakätke mman sananani/ ei hänen
pidä näkemän cuolematyancaicklsesti merucoilema
sinua/ anna Pyhä Henges meidän fydämihm/ joil>
les Pyhän Sanas olet cuulla suonut/ettäme mie-
lellam sen wastan ottnisim/ilchm meitZm amci luol<
täisin,/ ja ldze molomsngin hetkellä turwaisim/
Amm.

palmu Sunnuntaina.
yanl-aickmen Inmal ioca sinun

WapahtaiM/anneitmjchudmotta fäWns/ ja
listin



ristin alekäydä/ meille caMtle nöyrodcn cl?cuw« l;suo armollisesi/että me caitisa/ cuin sinä meidän
päällcm annat tulla olisimtärsiwäiset /ja sinunpy»
hälle tahdolles cuuliaisct.Sinun Poicas/etc.

Episiolan kirjoitta P. Pawali Apofi.
Philtppnein tygö/ Cap. i

A>Acr'at weliet/ cullakin olconst ajatus/
Christurella IKsurellaoli/ joea/

ipaicra hZn oli Jumalanmuodos/ ci lukenut
staliriJumalanmuotoinenolla / waan alensi!
id;ens/ otti orian»nuodon paalien»/ ia tuli
nmiden ihmistenwerraistxi/ jaloyttin menoi»
si, nljneuin ihminen. Näyrym tdzcns/ja oöi
cnoleMan saacka euulialnen / ja rijiin cuoleo
manasti. Scnrahden onmyös Jumalahänen
corgattenut/ ja andanut hänelle Nimen/ joca
caictianimis suurin on: jLttalOsuren Ni,
meenpitä eaikipolwethcidäns cumartaman/
jotcamiwasa ja lnaanpaella / ja n;aanalla o-
wat/ja caickikieletpita tunnstama/etralEftis
Christtts on -HNrra/Isan Jumalancuimia^iß

lEfus,Chlisins lunasiajam/pagöZ.
Kijtct olcon lesuxenNimi/pag «».

EwanZeliumin siasluetan Herran
jehtollistst/,.Cor,ii.
olen sen HErralda saanut/fott-

ga minä leillca»uo.i»:sillä.H,ErralE'
siis sin<iy>suä jonahanpcttttin/otnleiwan/
kytf,/ nuil su Ottacat> syötät/ tämä
on mml,!, nmmin/Mcl tcidan cdcstfln wur-

ratan



retan/ ft tchkättt mmun nulisiexeni. Nijn
MyösCatkin ehtollisen jälkenia sanoi:Tämä
Calckiou Vsi Tefiamenti minun weresäm/se tehkät / niin vsein cnin te juotta/ minun
muisioxcui. Sillä nijn vseineuin te syötte
lasta lciwästä/ ja juotta tästä Calkista/ pitä
leidän,Hcrrancuolcmanil!llstama»/siihelm°
sii cum hän mle: Mutta ioca kelwollomaji
sys tästä/leiwästä / ja juoHErran Calkista/se on wicapä HErran ninmiseenja wcrecn.
Niin coetelcanihminen idziaus/ia siitte sys»
käu tästä leiwastä/za juocan tästä Calkista:
Silläjocasys taicka juokelwottomast/ hänsys ja juoDuomionidzellene/etteihanHcr.
ran ruumistci croim.

Ru.ouS.

W^rackan'poicaslesuxenChnjiu cn anna wal»
«isilt köyhille Christicunn-lleS täst mailmaSyh.
den pyhänEhtolisen ja lobdulisen Satvamentin/
josahänen pnhäRuuwmS ja caMWerens teiwän
jawchnanalla ftndein andexi ftamlscx! nautitte
jaetan/merucoilewma sinuaH.Mdze meidän sydä-
Mcn pyhällä hengelläs/etcä me tämän Sacramen»
ttn pybaakorkeutta jacerkeuden pvhnttä aina tut-
klstelisim/ oik«n ymmäryxen käjttäinm/ ia
Mic!elläm vstimsitZnautldzilun: Ettämenäin ero<
tetlnt mailman lapsista/tämänEhtoltsen mahbot<

lomista



towistaivieraisia/meitäm aina tämän pyhän psy»
dä» her>ulllawjrwctalsim/ ja sen cautta rjan,aicki«
ftn autuudenkasitaisim/Awen.

pitkänäperjantaina.
Jumalataiwalinenljä/ foca et sinunMzllsäliscstannostas/ olesinun ainocaisiaPot.aS

«mahtanut/ waan olet hänen ristin »«olemaan
meidän tähcemandanut/merucsilemmafim,a/an«
na sinunpnhä Henges meidän syeämihin / että me
senkaltaisellaarmolla meitäm
syndiä cartaisim/ janota/ iuins meidän paällem
panct/ tärsiwälisest kärpsim/ ja niin hänen caut,
tans ynnä fiuun cansaS ijamalckisenelämän saisim/
Ameu.

Epistola / nijncmnPalmu SllNNUN-
tainakin.

ChrisiulmpHnamuistacam/pag 87.Ew«»»Ve!lumin kiroitta p. Lucas
ibW»mZel.C«»p.

wietin myös hänen c<msans caxi
»"mmtta Psnhaneckiätä suurmaita. I«

cuinhesicheypaiiä mlit/joea päakallompm-
caxi risiinnalllidzit
ja ne pchautttM esnsans/ yhden oi-
kialle/ ia loisen wasemallepuolelle. Nt?n
noi lEsus.- Isä/ anna heilien andexi: SM
cihe neda mitH he tckewckHa hec jagoithck-
nen waattens/ja heitit nWa arpa. IaCans«,



si, feisoija cabzeli/ ,'lt PMinchet pilckaisit
händäheidän eansans / sanoit: Mmm hän
wapahti/mutta wapahtaean nytidzcns jos
hän on CHRisius Inmalan walittl,. Iahuowit myös pilckaisithändä/menit ja<oco'
tit hänelleelickala / sanooen: Jossinä olet
ludalaisien Cuningas / nG wapahda idze
sinus. Oli myos hänesiä päällekirjoitus/
Grecan/kannan /a Hebreanbooksiawcilla
kirioilctllnTämtlonllldalaisienClMingas:
Mhn yxipahantekizst/jotca myösripusietut
olitpilckais händä/ fa sanei: zos sine olet
Christns lchn wapahda sinus jamcitäMut.
ta toinen
Ia et tosin sinäkänJumalalapclkä/ ettäs
olet yhdcs cadonlxcs? Ia tosiu/ mc olem-
ma oikein sijnä: Sille me saamme meidän
loidcm ansion iälkcn / mutta ei täms milän
paha tehnyn Ia sanoilesuxellc - HErra/
chuistaminua/eoscas tulet waldacttndaas.
Myn lesus sanoihänM: Tonstst sanon
minäsinulle: Tänäpän pttä siliun olcmma
minun cansaniParadijsis.

Rucous.

U^sinäM«mMesinnnPsttaslahjoittanut/j«
hänen



hänen caltttans mettä. Perfelen mldac«nnsst ja
yaneaickisest ollet. Me rucoi-
lemma sinua/ni>ncuin sinunPoicaslEsusChri,
stusweidäugin edestäm rucoillut on/ ettäs mett»
warielisit sinun Sanasas/scn cansa caickinaiscstiu»sauxes jaahdistoxes lohdutaisit/ jamitä me sinua
wastanrickonetolemma/armolisestandexiandaisit:
Sinun myös PyhänHenges cauttameitä pyhität»
stt ja autuaxi saattaisit/ että me tiedmsim sinun mei«
van Isaxem/
stäisim jakijttäisim/Amen.

pääsiäisnä.
pollea,.

Caickiwaldias ljancaicki«enlumala/joca tal»
la ajallaMosexen cmitta simmCanssaS Eg>)P>

tm maalda johdatit/ jakastit heidän joca wuosiPääsiäis juhla pitä/ ja syödä Pääsiäis lamban.
Nljn saata myös meitä/ OMwaltnen Ijä/s'jtä
hengellseftä Egyptistä vlosV että mekin csaNisexttulisimmcMä Pääsiäis lambasta/ cuin onsinuttrackas PolckaslEsus CHrisius meidänHErran/
joca eläjä hallidzeynnä sinun «nsans Pyhän Hcn<
gen yhteydes/ yxj totinen Jumala/ iMcaickiscstchancaickisen/Amen^

EpiManKinoitta P. Pawali Ap esi.Cormch.tygö/i.Cor.s.
Ackat wlsi/ct/permcat sentahdcnft

tetulisinavdexitcikinan/
nrjncuin te myös olett<,Gill<3
meille on myös pääsiäis lammas/ ,<,« on
OHrijtlw/ n«idan edestämme vhrattu. Gen<

tähden



tähden pitZNn mridan pääsiajsi-nz/ eiwaw
hae hKpatuxce/ciöZpahuden >a wäärydc,-. H.K
patuxcZ / waen puhtauden »a wtnden happa?
nmtto,N"s>? taikina»s.

lEsus ilhnstusvhnx meille pag. '25.
Christus cum cuoletettin/ pag, 104.

EwanZeljumm kirjoittap. tNarcus

Sabbachi cnlmutt
osti Maria Magdalena/ja Maria

lacobi/ jaSalome / hywän haiullisiawoi-
leita/ woiöellaxcns händäla Nllit pandal-
le/ ensimaijna Sabbachin paiwälra / sangen
warham Auringon coiltais. Ia puhuit kc-
stei^äns: Cuca meillewiermäkiwenhaudan
vlrclda? Ia cuin hecadzoit/ näit hekiwen
wimttNDli/ jocaoli sangen suliri. lacfiin
he olithaman menet/ näithe yden nuoruea-
ffenifiuwan oikiallapuolella/joca oliwaate-
ttttu pitkMwatkei!lawat«illss/ia he hämä
ftyit. MuttahMlsanoiheille: Älkät häm-
mästykö/ te Nazarenusia/

joca nstinaulmu oli/ hänylss nousi eihän
bletaällä/cadzofiacuhungahehänen panit.
Mutta mengät jasauocathancnOpetuslap
sillens/jaPetarille: Vttähänkäy teiden edel-

Galilean/ siellö tt h^nlNnättttZ/nijncuin
hän



hän sanoiteille. Ia he menit nopwsi vlosA
pakenit handalda: silla wäpisius j«hymmä-
stys oli heidän päällciis nillut/ ci he myös
ktllengiwmitänsanonct/siNhepMlftt.

Rlicous.
Jumala laiwalinnlsä/snajoca sinun

Ml/Pot as '.rcidän syndeim lähden vlosandanut/
jameidän woiihi','.'s,audcn täbdcn ylöshciätlänyt
o!cl. Ne rucoilemma si«u?/anna:uell!e'j.t;häHea<
ges/ftn l aittta meifä ha!ltt'ze/wahwas vscos sinun

pldä caiklst synneist warlele / ja tämän elä-
Nläli perefi iiancaicklscnauluutenylisheläta / Am,

ToiM pääsiäisen päiwäuZ.

Jomala ,/joca sinun ainocaisen>H) Ehristuxen airnott saada»on cuolcnlan yl.-öze/ja awata meilkhan.aickise»
«laman tien/suo armolistsi/ että me lujasti hänen
päällensvftoijimme/ nr.n ljmnaickistn cuoleman
wälläisimmejo hänencansas chan.aickiscst eläisivme SinunPoicas/etc.

Episiolan kirjoitta P, .llicasAposi-
lcin legcis/ Cap. ici.

petariawcks siluns / ft: stnoi:nyt mi«
löydän/»«n Jumalac»d;o lh«misinmuow/ waan caikist Canffoisi» / jecft

h.:nda pelkä ia teke wanhursiautta jcon lu<malalleotollinen. Rylll° trtiednnesen saars
-non/

Mtt« (ioea



cackeinHV«ran on) jostasaarnastaon sanoma
cuulnnmyinbarins caiken Judean/ ensin al»
icttin Galileasi (sen easten jälken josta Johan-

!ne« sarnais) cuinga Jumala oli woidcllm
lEsuren Nazarethist pyhällä -Hengellä ja
woimalla/joca waelsi y,nbZrins/ tckhxwä
za paransi laicki jotesperkelcldawaiwanin:
Villa Jumalaoli häneneansans. Ia me olem<
ma caickein niidentodistaiat/cuin hanludea»
maacnnnasja Jerustlenns
he tappanet/ jaripustit puuhnn/jonFa Junn»»
lahcratticolmandcnapZiwänZ/jailmottihä«
nen/ci eaikelleCanstalle / waan meille/ Iotc»l-
Jumnla oli ennen todistajani walinnm/ me
jorcajoimmeja joimmehänencansails/ siitte
cuin hännousi c uolluista. Ia hänkästi menä
Cnnssillc saarnawan ja todistmnan/ että hän
h» st joca Jumaloida eläwitten ia
cuoliuitten caicti pro»
phecattodistawat/ettäjocainencuinvsco hä«

pacAcns pita hänenNimenscaMtasyw
nit andexi annettaman'.'
tLwangchumin kiroitta P L.ucas

Ewangelista/Cap.24.
PFiwänä/mmif caxl heisiä yhten

joca olilernsalenust cuuden-
kymmenen macomimi, pääsil/ Emalis ni-
m<M. Ia plihllit kestenäs eaikisia nM
<uin tapahtunut oli. Ia tapahdm heidän
puhmsansja mkifiellcsans kcstenäns/ <tt<i

ZEsu^



tcmsaiis. Mutta heidän'silmäits pidemn/
ettcihc händätundenet>Nchchänsimoiheil-

ne owalcuin t? pidätte tcstk-
nän käydesän/ jaolctla lnurhcllistt? M/nCleophas nimeldawastais/ja sanoihäncllc:
Olcceos ainoa muncalaiuen Icrnsalcmis/
joca et tiedä mitä siellä näinäpäiwinä tapah.
tui ? Hän sanoi heille: Mitä ? He sanoit hä-
n,lle: Sijtä lEsuresta NaiarenllMa/jocH
ollwäkcwäProphctatoisäja sanoisi,/ Ju-
malan jacaikcn Canssan edes. Clunga mei-
dänylimmäisetPapitjaPäämichet ylönan^.

' noit hänen euoleman tadotttxen/iaristinau-
lidzithänen: mutta me lnulimmahänensi>i/
joca Israelin piti lunastaman. Ia Me on
jo colmas päiwä tänäpän cuin nämäl ta-
pahduit. Owat myös muutamat waimoc
meistä meitä peliättänet/ joecawar.chma-
Mlla tulit haudalle/ ja cuin cihc löytänee
hänenruumistans/tulit heja sanoit/ että he
Engcliugin näyn nAne: olit/-occa
ncn cläwän. Ia muuttWat meistä menit
haudalle/ ja löysit namuin waimot olit sa-

, uonct/mutta, clhe händälöynnet.
B Ia



lahäns«noiheille:Ottlompelitj«hi.
M sydämesi vscoman nhtäcaickia/ cuin
Prophetat puhunet owat. Eikö Chrisiuxen
pitänyt näitäkärsimän / ia hänen cunnians
sisällekäymän? lahänrllpeisMosexesi/ia
caikisi Prophelaist/ ia selitti heille caickikiris
oituxet/ cuin hänesiä sanotut olit-Ia he
WtKylz/johongahemenit/jahäntcettcli
hänens edemmä käymän. Ia he waadit
handä/ia sanoit: Ole meidäncansam: Sillä
Ehto solltu/ia päiwä on lastem,t/ja hän
ni olemanheidäncansans. Ia se tapahdut/
eosca hänatrioidljhe«dM<anfans/ otti hän
leiwän/kqtli/ mursiiaandoiheille. NHnheij
tän fillnäns allkenit/jahellNlsit hänen. Ia
hän cawis heidän edesiäns.la he sanoit te-
stenäns: Eikö meidänfydämän meisäpala,,
»ut/ coscahän tiellä meitä pnhutteli/ia
meilletirioimxet? lahenousitsillä
l<lpalaisitleruftlemin/ia löysit neyMoisia<
tymmenöä eoosa/ ianeisttamidmcansa
«lit/lotca sanoit: HErra on toisesi
nosmtt/ ia ilmandui Simonille.la he
litheille mitä tiellä tapahtunut oli/ ja cuingal
hänheM olltuttu lMMlnisesl. l



Rucol».
Jumala taimalinenljä/sinajoca anoit

A)sinun PoicaslEsurenChristuren nyllecah»
telle OpetuslapselleEmauren tiellä ilmoitetuntul»
la/merucoilemma sinua/ finu» Pyhän Sanasja
Pyhän Henges lautta/ wolaiseman meidän sydä»
men/ että meollsimwahwatjapysywäisetvscosa
vslollsesi sinun sanafts iippuisim/fitämielelläm pu»
huisimja ahkerasttuttisim:Ia josmeidän Christu-
xen Esicuwan jälken/täjämailmas paljon pitätär»
simin/ectä me silloinmeitäm sinun sanallas lohdut»
tataidaisim/j« sen mielejam ptdaisim,lijhenasti > ui»
me sinun Poicas cautta/ tämän elämän perisi qan»
«ickisenelämän Herätetyxitulemm«/Amen.

Colmandena pääsiäisen
piiwana.

Cpljlolan kirjoitta P. ineas Apoll.
tegois/Cap i)<

sanoi pawali ludalaiftlle t
/rackatweliet / Abrahamin fi»,

gun lapset / >a mum Inmalata pclkZwaiset/
teille o«tZn»ä aunmven puhe lähetetty. SillZ
Jerusaleminasuwaiset,a heidänylimmaisens/
«teihe händZmnvenet/eita prophewinäniä/
»oita cunnokin Sabb«thina luelan: Oivat he
nZmst heidän d««mioll«nst«ytt»met.3a »aic
ka ei heyhtancuoleman jyytäHZne» loynnet/
«noit he c«ltenginpilmurelda hända«pppa»

«estä tmoitett» oli/ otithehänenpnnnpäU.
!h«/ jlpstnithDW. Mum, IMMlaheräni



dap«iwä / ,ot<,«h«ncn canstn» Galileastle-
rustleininmennet olit /»otca ou?m hänen todi<
staiansCanssm edes/ Ia mc ilmoitalne myös
«Mesenlnpnuxen/ cnin meidän Isillemme
luwattin/ songa JumalOon >neilieheidän l<:p«
filkns siinä että hän herätti lesMs.

ikwangel/umin / kirfotta P. Lncas
Ewnngclista/ Cap.

/f*3scahe naista puhuit/seisoi lEsushci.
conteille.Nqn he hämmästyit/ ia pelkaisitt
ja llmlit Hengen näkcwäns. Ia hchi sanhi
he ille:Mitäte
«Murcttulcwatteiden sydämeen? Cadze-
<at minun täisiäni ja jakoiani että minä idji'
elcn/ruwctcat minun/ ja cadzoeat: Sillä ei
hengellä ole liha eikä tee näct<
tä minulla ol<wan.laQlmhännämätft!w<
nm oli/ ostlti hän heille kätms za jalcans.

Mmta e osta ei he wicläkän vsconec/ ilon

tähden/ waanihmettelit/ sanoihänheille:
Ongo leiliätäjä mitan hepa>
nit hänen ctcens paistettua cala/ja
wähän kmmlistn hulmala. Ia hän otti sen
fasii heidän nHtens.Nhn hän sanoi heille:
HUmät owstms«M/ tM minäpuhllin

teille



Me cosca minäwielä cansimne olin:
Silla caicfi M täytettämän mitä kirioittt-
lu on milillsia Mosexen lais / Prophemis ia
Psalmeis- Silloin hän awais heidän ym-
märryxens / kirioitu/iaymmärtämänMsa-!
noi heille: Nhn on kirjoitettu/ ia näin mli
Chrisinxen tärsiä / ia ylösnosta cuolluifia
eolmandenapäiwänä / ia että hänen M<
mcens piti parannosia syn»
iemsandexi andamusta/ caitis Can!siis/r«-
weeen Jerusalemisi.

pelco m ivapisioS meidän
psallämnills/nimcum sinun Opcl«sl>,ft<'<'/«tz«
meillcawulincnolisit/ia meitä lsälisest
nrjn uin sinä heitä heidänmurhefans lohtuttt/san»
den:Rauha olconteille: Anna ncin meillmginst to«
linenlohdntaia/PyhäHenqi. Me vscomtotisesi/
että sinä sllä lihalla/ ianAlä luilla/ cUis hautangin
pandin/plösnosmttolet/ianntistutlumalanoik»'
alla kädellä walielemösmeitä/ jame pääsemmyös
sinun awullas sinne/tällä meidän lihalam jswetel«
läm/ia sinun kircastetun ruumis caldaiseri tulem.
Tämä meille suo laupias HErra lEsu CHriste si-,
nuu p!/nas/cuv!emas jaylös uousemists tähden A.

Nchändcnä pääsiäis

Epist'



Epistolan kirioitta P. iucas Axosiolem
tegos Cl,p.;.

Anoi petari Juvalaisille: ?e IstaellN
cobinJumala/meldön Ijäim Jumala/ onh °«

«en poiean»IGsuxen kiröasianur/ jongate
Vlänannojtte jakielsitte edes/ ..osta
dinduomizi/etta hän piti pääjicstänM.Mut-
ta tekielsittesen pyhän jahurstan/ jaanoitte
teillenne murhannestaannetta. Mutta elä-
MZn pääruhtinan te tapoitte stn o»Jumala
jfuollcista heranZnyt/jongatodistaigt me olen,
«a. Ia sen vscon camta hänen Nm,cns pä«l«
le/on ha»tan»än paalia jongate naena »a t«m<
H»etta / hänen Nimens wahwistanut. Iasen
VscohZne» c«n«ans / on talle andanut hänen

pellet minä tiedä»että te sen tyhmy-
Pesttehue» otetta nhncmnteidän ylimmäijen«
«ckin. tNmta Jumala/jseacaickcinprsphe,
fainslsimn cautta oliennustanut/ ettäChristu,
jcen pitikärsiman/jen hännäin»yt täytti Ntj»
eehkät parannus/japalaitcai/ en« teidän
lyndiunepois pyhitäisin/ jasilloinwirwo«a<
»nisen aiae tulisit HErran caswonetecn/coscahan scn teMelähctta/ jostanyt ennen saarna»
«an/ IVjure»Chrifturen.
ErpsngeljumintirlHitta P. IHhannes

Ewangelista/ Cap. 2,.

LHHtte ilmoimlEsus taas idjeils Tybe-
mcre lyksn<i/ja hän ilmoittiidiens

nä«



nsimSimonPttari/jaThomäs/joczCaM
seneudzutam/olitynna ia Nachanael/ joca
oliGalilean Canasi/ ja Zebedeuxen poiat/
jaeaxi multta hclnenOpetuslapsisians.Sa«
noiSimon Pecari heille > Minämenen ta-
laan :M sanoit hänelle.Me menemme ca««
sas. Niin hemenitja asiuiteohta wenhefen/
ia ci hesinä »MH mitansaanet. /Mutta cos-
ca i« amnoli/seisoi lEsus rannalla / mutta
eiOpetuslapset tiennet että st olilESlls.
Sanoi lEstlsheille: iapstt/onHo teillä mi-
tsn ftst<lwckä?Hc wasiaifit häudaiEi. -Hän
sal:oil)eille:iastccatwcrckonne oikiclle puo-
le wchnetä/ nqn te dätte. Nftn he laM
jatuli nlMMlis caloia/ etteihc woinetwctä»
Nljn sanoise Opetuslapsi/ iotalEsusraea«
sii/Petarille: HErra sc on. Costo Simon
Pctarinsen culili/että seoliHErra/wystti
hän hamen ymbänllens: Sillähän oli alai»
sti/za heitti jdzens meren. Mmm muut
Opetuslapset lulitwenhclla.Silläeiheollet
rätä/ ja wedit werckoia caloincns. Cosccl
he olit maalletullet/ näithehijlet/ ja calat
Nijdcnpiällä/ jaleiwän.lEsus sanoi HM-
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luotat tänne nffsiä caloisia cilin tenytsaittt.
SimonPeean mml ja wsnwcnot maalle/
läynanssimriacaloia/fatajacolmecnudet-
lakymmcndä. Ia waicka nijtänijnmonda
oli/ei cuitengan werckot rcwennyt. lEsus
sanoi heille: nilcatruallemumaci pxikan O-
pemslapM vscaldamllhändä kysyä/cncas
vlct? SMHenesitstnolcwan Herran.Nijn
IWlsmli/ om lcimänjaandoihcillc/nijn
myss calan. Tämä on cslmas kerta / cnin
lEjus Openlslapsillens ilmcsipi/ sijtte t,W

hän ollylss nosnut cuollcisia.
Rucous.

Cbriste/ jocajälkenylisnonst.
mi eS cuslleista/sinus «lin-otlit Opetuslapsil»

les/ Tyberian meren tykönä/ si,nä suurcstala»
salljs: Me rucoilemma j,nua/ myös
jameidän työtäm / cnin me sinun tahtoS jalken te>

naisittaanna meille Pyhä Hcngcv,mei.
lä «valaiseman jahallidzeman/ että mc aina pidäi>
fiw sinun lvstyS/ oppisim wyös sinun tundeman/
Ni-ncuinOpetuelapsest!»/ sinun thmetstas iahy»
wistatöistäs/oli.im sinulle nrjdenebestklitollM ia

en mingän kiusauxcn eli ahdlstu/m mettämfumst
eroitta!allcls/Awen. «^-.^^.

i. paasiatsezr.
meille I'ä/ Caickiwaldias Jumala/ar<

L^mes/että me/jonanyt juhla
pitäne



pitänet olemwa/ sinun armoS awulla meldön elä»
män pannniatsiln. Sinun Poicas/ctc.

Epistosan kiriota P. Johannes
Apostoli/1 Johan. 5.
ract'<;nl / caicki mitä Jumalasta

on/ stwoitta mailman / ian»ei>
danvstomon stwomo/ ioea »nailman n>oun.
Cuca si/sonioca woinamailman/muna st,oi»
ca Vjcs ettZ IHsi?2on Jumalanpoica? T«<
meonstiocawedcUaiawerellZ tule lEstzg
Chnstus/ei ainoastans wedellä/ waan wedel<
lajqwereliZ. Ia hengi tovista/
tuus on: Sillä colme todistamat taiwasa/I jZ/
Sanaia pyhä Hengi/ia ne colmeyxi owar.la
colme todistawatmaan päZllaHenZi/ U?est,<»
U?eri/ «a necolme owat. Josme ihmisten
todistuxcnon, nnie/nhnon Inmalantsdistus
suurenibi:Silla tämä on Jumalan todisti»/
»ollaHZ>>poiastanstodisti.
lanpo,anpnÄlr/HZneltn on todistus.idjejäus,

lEsusChristus übrix meille/pag, 105.
Ewangeliunlilikirzolttss P. Johan-

nc-s!Lw.;ngcl, Cap. ic>.sm Sabbachm ehtona / cojes".'-''owel zo sulienlt olit/josa Opetuslapset
eogos olit ludalaisien pelgon tähden/mlilEsusW stiso i heidän kcstclUns/ iasanm:Hauha oleon teille. Ia clnn hän sen sanonut
oli/ osottihandeillekckens ia tylkslls: Rijn
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Opetuslapset ihastuit että he näit Herran.
Ia lEsus taas sanoi:Rauha olksn teille -.

Mjncuin isä minltnlähetti/nijn minä myös
lähetän teidän. Ia cuin hän nämät
nonul oli/plchalsi hän heidänpäällens/ja sa«
nöiheille: OtticatPyhä Hengi/ joillcte
synnit andexi annatte nijlle ne andexi anne-

l»ike te nepidätlc/nijlle ne owalpidetyt.
Mutta Thomasyxi cahdestatoistatym-

menestioca eaxoiscxi cndiutan/ eiollutheiF
däneansas/coscalEsus tuli. Nijnmum
Opetuslapset zanoit hänelle: Me näimme
HErran-Mutta hän sanoi heille: Ellen mi,
nä näe hänenkäsiscns naulqinreikä/ia pist<
sormeani naulain siaan/ ia panekättäni hä-
nen kylkeens/ en minä vseo. Ia cahderan
päiwänperästä/olitOpetuslapstttaassiellä
ia Thomas heidän cansans. Nijn lEsus
tuli/ euin owet sulietul olit/ ja seisoi heidän
testelläns/ja sanoi: Rauha olconteilleSil?
te sanoi hän ThoiMxclle: Pistä
nä/ja eadzo minunkäsiäm-Ia ojenna tänne
kätes/ia pistä mimmtylkceni/ja älä ole cp<lu-
seoinen/waan vscowainenThomas wastais.
ja sanoi hänelle: Minun HErra jaminun

luma-



lumalan.lEs,lsfanoih<lnelle:ClMnzlt
minlln Thomas/ nijusinä vfcoit / alln,al o-
lvatnejotcattnaejacmttuginvscowal.Teki
myös lesiis mondamutta merckiclOpetus.
lapsies nHhden/ jo«ati lisäkirias olekirioi-
tttllt. Mlltta nckmät owat kirioitetlnt/ e«H
le pscoisitta/tttHlVsltson Christus luma»
lau Pojca / m e«ä «saatte elämän vseol»
calltta/hänen Mmeens.

Jumala taiwallnenlsä/<nekfit«mfi-
nua/ sinun sanomattoman arwos edestä/ettäs

siuunPoicas/ meidän HErran Christuxen / senpy»
hän jalohdulisen Ewangeliumin/ jane pyhät Sa<
cramentit meille lohdutöxen lähettänyt olet/ «tt§
me nysä löydämsyudeiu andextftami>en. Meru,o<
ilem sinua/annaPyhäHenges meidän sydämihim/
ettäme taidaisim vsiea sinun Pyhän Sanas/ j«
Pyhäin SacramenteiS fautta aina vsioS wahwl»stuisim / tArne».

n Sunnuntainapääsiäisesi.
Caickiwalbias/ joca sinun Poicas

mailman jällenS tohen»danut olet/anna vscolistes nancaickinen ilo:ja nym
«um sinä olet h«tä yan «ickisest cadoluxest pelasta
«ut/ nhn anna myös heidän saada tjamaickinen
»lamataiwahis Sinun Rackan poKaslEsuren
GristuM/etc.



Cpistolankirioitta P'Peeari Aposi.
i. Pet.l.

<V> Ackar wel/et/Christus kZrfti meidän ede<
>tä,n/ jättimeille cuwm,/ että ceioZn

pim hänen «steleitans nouda:«man. loca
ei>'ht»ln ssndiatchny? / cikaydtrn, petosta ole
hunen simstans eikironnut
handHkirottin/eivhgannut cosltt lian karsti/
mutta Mldoihälleliecoston/ joco oikein duo»
mid;e. Joca syndimmeidze
smssruumistns/ puun päällä/ että mc synnei<
ftäpslscuollet/ clmsimme waichursianveUe.
lonc?a hawaincmttM te olettatcrwexitullet:
Gillä te olitm uhneuin cxywäilct lnnidat:
U)»iOn nyr teolcttapalainnct/ tcivänsicimn
pMwei«nm pifpan rygo.

Isä Jumala: klitlökäm/ pag. i;6.
Mlk.» silloin «ita-puutu/ pag.. o.

EwtMgchuncklkirzoitta p. lohannes
, Owntgei.C^P.!».
aican sanoi lEsusllldalaisille:
olen hyws paimen / hywäpai-

wcn anda Hengcns lammastclj ed esi. Mut-
ta palcolinen/jscaeiolepaimen/ eikälaln-
batoiehclncn omans/ costa hän nckkeSn-
ten nllewan/ niin hän iättä lambat/japake<
ne / ja susiraatele jabaascalambae. Mutta
po' , llincn:rakane:SWHänonpal<olinen/
e.;<i loltellUambcha. Mm<k olen hyw<l

puntti



paimen / joca tnnnen lamaani'/ ja minä lu<
lanmysslambaildani. Nijixmn Ijämi-
lum tundc/nljn tlinnen minä myös Ijan ja
minäpancnhengeni la>umasien cdcsia. Ia
minulla on myös muita lambmta / jotca ci
o!e tästä lammas huencha: ne tahdon minä
myöstänncsaatta/ jahc saawat eulillami-
Nlin aneni. Janiin pitä olcnnnan lam-
mas huone /jayxi paimen.

RllcSUs,
Jumala taiwalinen IjZ joca sinun IsH»

olct meltä waiwasia ihmisiä
maistanut ja siminPoicas meidän paimenexen
tanut/ettei hän meitä ainoastans pyhällä Saual-
lansrawidzis/mutta myös fynnlst/cuoleinast ja
petkelesi warieliS.Me rucoilemma sinua/anna mell«
le Pyhä HengeS / että nnncuin tämä paimen tunde
meidän/ja metsiä murhen pitä/että mcmnös mah»
täisiin »aickinaisis ahdisilixis hänen t«ta/meitäm
hänentygöuSpitaä/kaikest sydämesi hänen andänS
noudatta?a wijmäin hänen cauttans l/ancalckisenautuuden periä/Amen.

111. SlMNuckainq pääsiäisesi.
Caickiwaldlas / joca sinun totuudes

exywäiftt oikialle tielle ftat.it/
anna talkilleChnstityillearmos/ hyliämän paha
i«!i?«WtMma hyws, Smnn Pows/ et>.



Cpisislan kinoitta P. Petarf
Apostoli/1.P«.1. .

Ackat wcliet/ minä neuwon teitänffncuin
»mucalaisia wältäklt lihallisia

himoia / »otca sttiwatsieluawasian. Ia pitä,
kät hywäme nopacanain sta»/cttä ne iotea tei»
täpanettellewat/ nrsncuin pahointediitä/ mn-
disit teidänhywistä toistän/ ,akyttäsit luma<-
l«a sinä päiwänä >ona hän caicti,»list«»

Gentahden olcat ala>nm<,istst caikilleihmj<
ftllc/m lZadyille/HErmntähden/ olistose Cw
niugalle/nrjncuinylimmäistlle/taicka päamie-
hilic/ nhncuin/ nchlle / iotca häneldä lähetetyt
«Vat/ pahoimelHlIe rangaistoreri/ jahur<ca»
illc t«jtoreri: Sillese on Jumalamhto/ että«

h)?wäl!ä tysllä tukidzetts hulluin »a tyhmäin
ihmisten suun. Ntjncmn wapaat/ia elmjn
ettästwapausolis nfincuin pahuden peitos/
waa« nfincu» Jumalan polwelia». Olcat
cunnialisetjocaistawaston.Racajtacat welliä/
pcllätkät Jumalala/cunnioitacat Cunmgasta.

Te palwcl«l / olcat alammaisttcmtcllg
pclgolla teidän Ijännillen ei ainoasta»? hy»
«ville,a siwioille/waa»lmyöstuimille. Gillä
se on arnw ios >oc» omamundonfi tähden Im
fnalantygöwaiwa kärsi ia kärsi:
Sillä mikäkfitos ston/ jostepahain tecs»nn«
tähden piestäu/iakärsitte? Muttacosca tehy«
lvinte ette/ lacuuengin wakpatan/ »ate sen
kärsine/Ncj» st onarmo Jumalanedes»

Suntygös HErra Christe huuda» pag.';?.v Jumalann« «in»ll «rm«s/ pag. izZ.



ErvanZeliumlnkinoitta p IHhannes
EwMlZelista'/ Cap. »6.

aiean/sanoi Icslls Opemslap-
'^sillens: Wähän ojan peräsi ct te näe
minua/ jataaswayän aianperäsi te näettä
MMlmDilläminä menen Isäni tygö. Niin
muutamat hänenOpetlislapsisiaans puhuit
testenäns: Mikäse on cuin hän sano meille?
Wähänaianperäsi ette näe minua/jataas
wähän aianperäsite näetlämmun: Ia ettck
minä menen Isäni tygö. Nijn he sanoit;
Mitä se on euinhän sano/ wähän aianperä<
siä? Cn me neöä mitä hän puhn. Mnlesus ymärsi että he tahdoitkysyä hänelle. Ia
sanoi heille: Te kysytte kefkcnän / että minH
sanoin: Wähän aianperäsi et lenäe minua/
ia taas wähän aianperäsite näietta minun.
Totisesi / totisesi sanon minä töille.- Teidän
p«ä itkemän ia parcliman/ mutta mailma.
iloidze.Tenilcttamurhclltscri/ multa teidän
milchen käätaniloxi.CoscaWaimo synnyt
lä/nijn hänellä on tipu: Sillä hänen het-
teustuli. Munacosca hän on lapsensyn-
«yltänyt/ nijn ei hän nuusia enä waiwans/
lvaan iloidze sydyncxi ihmisen mailman,
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Niin teillä on nnM nyt murhe/mutta mincl
tahdon tcitäiällcns nähdä/ iatcidansydä-
men on iloidzewa/ja cikcnellgän pidä icidält
,'loan tcildä pois ottaman.

, Rn 0l!S,

Jumalataimasinenlsä sinä sinin,
A/iMestKywästtahdostas/ sinun lapsias tasa
wailmascuncat/ttlähesinnnPoicllscaldaisttstkä'
kärsimisesettäeunniasolisit/mcrucoilemmasinua/
lohduta meiiä PyhälläHcngelläsmeidänkiusauxi'sam ja waiwoisam/ etten me cpäilis / waanturwai»
sim lutastsinunPoiias lnpauxen ja lohdutuxen/ni«
mittain / että suru pysy ainoastans wähän aian/ ja
sijtte seura tjancaiclinen ilo/että me nijn tämän tot«
won eautta caiclinaistnmastoin käymisen kärsiwäli-
seft woitaisimme/lesuxenChristuren cautta/Amen,

IV. Slinnnmaina PääMM
Caickiwaldias/joca nisn vscowaistS

sydämetyalidzet/etlä heyxlmieltset olla taita»
wat/ anna heillearmos/että heillä olis hywä suosia
sinun tästyhis/ ja wahua toiwosinunlupaurisz
Että myös me jotca täsä häälywaiseS mailmaswa>
ellam/ meidän sydämesäm aina taiwallisia ajattelit»
slmme SinunrackanPoicaSlEswenChnst. etc^

Epistolat» kineitla P. Jacob
Ackotwelict/ caickiunnen hywaanvS//<»

pg «>Myy6n 3Mog/,ona« olewal«
keuden



M. <H<n, on !»?idun s>'N!lynanyt!!)ancn tsh<
tons faikett totuuden stn«lla / cttä vnsi c ha»
ncn l«ondocappalistaiig olisimma. Getttäh,
ven/ rackat »elieni/ ölceniocmnenihminen
ttopia cm»lc,nan/nnma hidas puhuma»/ jahi'
dpe wihan: G<!le li ihnnstn wihatcc!m:°«>,
Jumalancdeesitacuinoikcinon. Gcnralidcn
hangat pois caicrinainen
nainen pahuus/ia ottacat sima siweydclläwg«
stanza tcisa istutett»on/,a woi teidän sielu»
auwaxi statra.

Jumala suurcfi hywydlst/ p«g. 19.
Ewangeliumin kirjoitta p. Johannes

jl»tva«Ze!ista/ Cap 16.
<2lehmaic<m sanoi lEsiis hänenOpe-

: Mutta nyt minä menensen lygs jocamin«n lähetti/ia tileistä minulle
kengän kysy: Cnngas menet ? Waan että
minäolentämän teille sanonut / m,n niurhe
tzyttä teidän sydämeil. Cuittngin sanon
minä teille totuuden: Se sn teille tarpelli-
nen/ ettäminäpoiemencn: Siliä eilen mimi
poismenc/ nqnci lohduttma mlc ttldall ty-
g^n: Muttajos minä poismenen / nhn mi-
nä hänen teille lähetän. Ia cosca Mlrmle/
mzn häilnuhtelemauma/ ftnnil: tähden/ jz
wanhllrscaudcntä^dcn/jaduomiontchden.

Spn--



Synnin lähden tosin: Etteihe vseo mimnt
päälleni. Multa wanhurstmtdentähden/
että minck menen Isäni
nua Men näe. Mutta dllomioulchden/ettH
tämän mailmanPäämies on jo dusmittu.

Minlllla olis wieläpaliosanomist/mutta
ette woi nyt eanda. Waan costa tolu>en

'Hengi Nlle/ hän johdattateitä caickentom-
teen: Sillä eiha»puh» idzesiäns/waan mi-
tä hän cmlle / sitä hän puhu / jamlewaisia
hän teille ilmoitta. Hän on minua eunnioit-
tawa: Sillähän vtta minl« «mastani/ ja
ilmoiltateille.

Rujous.'
Erra Jumalataiwalinen Isa/joca sinunPoi-

Pyhän Hengen/ja
sanonut/että hänenmailma synnm / wanhurscaw

me rucoi»
lemma sinua walaist meidin sytämen/että me tnn«
nustaislm meidhän syndim/javfton cauttaChrtstx»
ren päälle t,ancmctlstnwanhursiaudensaisim/tur>
waisimme myös caikis meioan waiwoisam jatiu»
ftuxisam jljhenainoan ja oittomlohdutuxen nimlt»
täm ettäChriliusonPerkelen/cuolemanjatalckein
HErra jatahto «rmolistst meitZ cai«testa pahasta
«utta/ja liancaicklsenautuuden anda/ Amen.

V. Sunnuntaina Pääsiäisesi.



xAlumola/ swZjocaseolet/jolda caickinaiueu
tule/ anna sinunpalweljoilles armos/

aiattcleman sitä min sowelias olis; Ia laina woi»
ma tälittämansitämröStegoillans. Sinun rackan
Poicas lEsuxen

Epistolan firwittaP.lacob
Apostoli/ C«p.i.

?lckUN,elict/olcat myäs stnantekiat/fa
> öin. astans clwlmt/ pettninteitän. Sii<

la>os>oci> ons-nantunlia/ ia ei tcka/ HZn on
sen mlichcncolt<Anen//scaruu»nil istncasivons
GpÄlls eurWele. Ia siftrecuin hän ld) ns
curkiste!lut on/!uznhän mene pois/ ,aunl)ot«

Mutta iocacadzo u?a<
paudentZvdeliseenlakhn/ mpysy/ «eioleun,
honawa cuulia, waanteM/st mle h»«e«tego,sans aumaxi.

lNuuaiosfocuteista Junmlincn oles
«an/«ei suistakieldäns / waan»icttcie syda,
wens/sen Jumalanpalwelusonturha. Se
onIfälle inlun«lalle saastatoin Jumalapal<
weius: Ed;iZ Orwoia iaL, esl«ra heidän mur,
hcisans/ ia id;ene «i«ilmastas itä.

Isä meidän nlhall taiwas, pag. 64.
Sun tygös H. Chrisie huudan/ pag. > 39.lkwangcliumin kirioitm Johannes

C«p. ,6.

Totisesi/ totisesi sanon minä
teille- MitsMnäuste anotmlfäldämi-
nun Nimeni / nyn hän anda leiAe. Et te
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ole mitan minunNimcui'tähän afii anonet/
rueoilcat/ te satte/ että teidän ilonolis
täydellinen. Näitä olen minä ttillepuhunnt
lHpaiy-is / mutta aica mle / etten minäMm
puhu «ille
teille minun Isästäni. Sinäpäiwanäpitä
mdanrucolcman mmuu nimeni, Ia en mii
nä sano teille/ ettäminä rucoilenlsä teidän
tähten: Sillä Isä racasia idzc teitä/ että le
minuaracasiitte/ia vstoitta miinin Jumala-
sia lähtenen. Minä läxin JM/ja mlin
mailmau: Taas minä jätänmailman/ ia
menen Isäni iy go.

Sanoit hänen Opetuslapseus hänelle:
Cadzo nyt sinä iulkiscsipuhut/ia et yhten la-
pausi sano. Nyt mc tiedämme sinun caicki
lictäwssn/ eikä tarwita ettäjocu sinulle tysy /

sen täyden mc vscommc sinun Jumalasta
lähtenen. lEsiiswastais heitä! Nyt te v-
scotte/eadzo/aica lahesiy/ia jomli/että jocai.
ncnhajotttan eriiläne/ia milnin te yxinäni
jatätte.ENminä ellitengallyvinälu' olc.-SKlä
Isä «tziminlm cansai'.i,Nattä olen minä teift
ie puhunut/ että teillä minus rauha olis:
Mailmas on teillä rusca/nnttta olcat hywas,
tllrwas/ minä woiciu mailMNl. Rll-



Rucouc.
Jumala taiwallnml!«/sinä »'»cosi.

iautcaolet lnwanut mcckc
anda/cuin «e sinuldahänen Nimcns anommc Me
nicoilemma sinua/ pidämeitä sinunSanasaS/ an<
nameillePyhä Hcnges/ meitä hallidzissinu»
tahtos jälkcnelimin/wantle meitä Perkele» wal>.
lastestä meidän stastam wäärä oppi ja turhal»ma«
lan palwtlus/ warjele meitä caif^sipahast eka sie-
lun että ruumin puslest/ anna meillc sinun siuna»<
res jarauhas/ että me caitis sinun armoliscn apuS

sekä täälle että taiwas cjan.aickt»
sestfin«am<idänarmKlistalsääm,ylistäisimjatljl<
täifimlEsuxcnChristuien meidän/ ic. Amen.

Hela Torstaina.
meille/ O CaickiwaMs lum«ls/eltä ml

sinun ainocaisenPoicaslEsuxen Chrl«
stuxen meidm, Wapahtsiam/ tanäpän taiwasena<Alunen vstomme/ alati myös meidän sydämelläm/
hänentt)könänSta!w«h!s asuisin». Sinun rackaj»
PoiciiS lEsuxcnChnstuxcu/lc.

Epjsiplail kirioitta P. Pawali Aposi,
lein tegöis/ Cap. i.

/Vi.N«c« olen minä/^cophile/puhunut cai<Hukista nqsta cumlcsttsrnpeig sein tekemän

ca HZn Hengenm«t« oliUssyn sndanut. loille karsimisena
la



l<»opettamisella/ja näytteli heillehänens/nel»
läkymmendä pZiwä/»« puhuiheille Jumalan
N?aldacunnasta.lae»in hän heidän oli coon»
nut/ kirlsi h«n heitä Uhtemäst lerustZemist/
waanettä heI>an lupaustaodomisit/ ,ofta te
oletta/ sanoihän/ cuullctminulda: GillZ lo<
Hannes tosin casti wcdellä/ muttnte casteran
pyhZlla-Hengellä/eimonenpZiwänpcrästä»^

<sosea he si/s eocondunetolit/ kysyit

dac unnan rakennat: Hän stnoi heUle: Ei tei<«
dantule tietäaicaeli
»oimaans pannut, waan teidänpitästaman
pyhän Hengenwoiman/ focaon tnlewattci,
d«n päällenne. Ia teidän pitZ minun todista,
«ani oleman/ei«inoastsns lerusalen,is/mutt<l
myös coco Judeas i» Gamarias/ia fijne ma-
ilnianärecn.

Ia cuin HZn nämät sanonutoli / otettin hän
heidän nähdens/japilwi u?ei

heidän silmäins edestä. Ia euin he cadzelit
taiwasenhZnenmennesäns cadjo/nynheldän
tyksnäns micftZ walkeist waotteisi:/
lotcasänolt:TeGaieanmiehet/mitä te jeisot-
ta ia catjona taiwasen? TämälEfts,oc<» teil<
VZotettintai«astn/on nhn tulcwo/ cuin tehs,
«c« taiwasen menewanginnHtte.

Nyt caickiCbrlsiityt illoitcot/ pag. 120.
Meidän linnan on Jumaltaiwast pag. ,7.

tkwangeliumln NrjHitta p Marcus
iLwangellsta/Cap 16.



dcl attioidzit ilmeW lEsus/ia soimais hei-
dänepä »scoans/ ia heidän sydämcns c«n-

ncl olitylis nosnexi: Ia sanoi heillch Men«
gat caicten mailman/ iasaarnacal Ewan-
geluuni caikille luoduille. loca vsco jacastc»
tan/ se tule aumaxi/ mutta ioca ei vsco/se ca-
dotttan.Mutta namck owat nemerkit/jocca
nhtä noudattamat clun vscowat: Minunm»
weni cauttapitä heidän Perkelet vlcs aia-
man/osilla kielillä puhuman/ kennel pois
«iaman/iajoshc jotakin myrcly niowat /

nhu ei heille milänwahjngoita. Sairasten
päälle p itä heidän kckens paneman fa ne
paranemat. sifttc clunhan oli
heille ptchunnl/ ottttin ylöstaiwasen/ ja isinJumalan oikiaXakädellä Mlttea he menit/
jasaarnaisit joeapaicas/ iaHErra waiemti
heidän cansans / jawahwisii sanan/ nouta-
waisten merkein cautta-

Jumalan at.
Poica/ joca et sillen tasa mailmasköyhy,

des ole/ waan istutIsan Jumalan oikialläkädellä/jaolet caickein cappalden HErra: Merucoilemma
sinua/lähetämeille PyhäHengeS/ anna meille v.
scoliM opettssAssVjelc finunlPyhä Sanos/ M



iidzt Perrcknjzcaickcin tylyys/ ja pit>Zst«l!l?wal.
tacuneas täjä msilmas w!'im«s«ns / siehcnasti ciiin
caickl wiholisct sinun jalcaiZ astinlaudaxiasetetut
tulcwat/la eauttas synnin/ cuolemanja

vi. Sunnuntaina pääsiäisesi.
ljanc«ickinen Jumala/ «nua

armos/että meillä olis aina luja tahto/
jaoitia rackauS sinuntygös / sinua,aikest sydämesi
jowoimast/ totistswanhzlrftaudlspalwella. Sl<
NUN-PoicaslEsuxeu/ etc.

Epistolan Kuloitta P. Pcmri Apost.
i Pet. 4.

iV> Ack«twclict/ol«t raiti'jtjawalpaatr»F
mutta ennen caickiapitMtpa»

rackaus: Sillarackaus pe«« paljorieoi
x»a.. OlcatwlFrastcnholholattestcnän/na,

toinen toistan/
ften sillä lahjalla euinhän saanut on/ nlZneuin
hyVcic moninaisenInnmlan nrmon-Hnonen,
haldim.laiosjoMplchu häuptchucanmiu-
LWN InilmlssN st!», ja. Jos jollakin on jocu
wi»ca hlintcdkZnluincnK» sijrawoimasta/jow
ga Junina anda. iLttä Jumala c«ikl>älG«
siixenClMtuxen cauna cunniSiteraisln.lollc!
olcsn cttnilia jsn>«.dßtz«ncaickiseft qaucaickft
secn/ Amcn.

lmnam snlumaltalwast/pagi/»
Päälles minä HErra vscsll.nl/ pag, n.

tirsoitta P Johannes



aican/sanoilEsus Opttuslap'
: Cosca iohdntta jatule/ Mga

mittä teille lähetän/ Hen-
gi/joca Isästävloskäy/st onmliuisia todista,
wa. Ia tegleeta myös todisiaiat: Sillä te
Mtaalgnsta milllin eansani ollet.

Mitä olen minäpnhmutt teille / etttt le
pahenis. Hcpanewat leitäpannaan. Ia
aiea tule/cttäjoca teidäntappa/ st lMlle tch<
nenslllmalallepalwellixcn. lanäitä he
tekewät teidän/ettei he tunnelsä eikä minlia.
Maan minä sanon näitä leilK'/ ettäcosca se
aica tule / mniffacat että minä sen teille
sanonut olen. Enmluäolc näitäteille algu-
siasanonut : Silläminä olinteidän cansan.

Rucous.
ERra Jumala toiwolinen Isä/mc kotamme

että sinäPyhänHenges cautta iucuä
Min rackanPcchas lEsuxen 3hr>siu?e« / meidän
HERrantuunustDxm.nbzlinut olet/
«asinua etteimailmostucaltaistatunuftsta tärsi/
tt««u sc«tähd<«wamo««itä/ettas lahjotaisit meil»
lt turwalifen vscaLuxen etttn meslftistjawastoin
kymnuscst meitä» p«hnm<!lS/ waa»oliM luiat si»n«n todistnxesas ja löyltaisiu aina synä seuras ntln
sinäjas-nun PekaS oikein tunte/ ja nim »jm-
laicklseftautuaxi tulisin,/lEsmm Chlisiufen met»
tenHEr«nlssutt»/AWen.

« H«



f- HElralmnclc jocatänäpänsinunvftollistes
sydä-,et PydänHengen wallstuxella opetit/

«nn« me!dä,:g!« sen Hengen oulta»märtä se culn-
että we hänen lohdutuxestans ama iloid.

zifim. Sinun Poicas lEsuxen Chrisiurcn mei-,
«änHErran cautta izca ynnä sinun cansas/Py-
hänHengen yhteydes/elä ja hsllidzeyxi tottnenlu-
mala/ ijancaicklsen / Amen,

Epistolan kirjoitta P. illcasAposio-
lein tegois Cap, i.

cui» wisveakynnncncs pain>a tZytct--
olithc caicki yrnniclistst cogosa. I«

huineus tapahdut Wst wiwaft nijncuin suuri
tlMwpZZolismliut / jatävmhuonen/cusahe
olitlstumas. Ia heillcnZyitwtjlcstellytkie-
let U!fncuin tulistd ia iztuucungiuhcidänpiM
lcl:s, I«he, «ptcttin caick pyhmia Hangella/
zarfp-isitputiunMilmuilla kielillä / <cm,Ut'»'N
cuinHench.Aidoiheidenpuhua.

peikanxAM miehiä/ caictlnaisestaCan<ft-
st», cl,in t-invan allaon. Ia costa tnnla anim<
pss!)d-!i/nl'N cccoonnuisuuriLanssiNpailcus/

«mastot: GlllZ cuötn cuuli ncjdenpuhw
«-an hoidankielillans Ia hetyhmiliyit laicti
~,!hi!,cttc'itkestcnäns/ stnoden: <sadsoeiks
n °<näc eaicri jotca
I. cuinga meeukm cuuiemnm heldZnpuhu»
Van »mo«nkic!M«m/ sostme syndynet olew'



ma? parchitia Mcdit /,6 V!amiu't/,'a!Ncsö»
t>e/poneosiaAsta«!phryg!asi»zpa»nphll«»s/
jligyptis»a maan rajoilla' likiRyreni/
,a muucalaisetRomista/Indalisct lavdet?»,
dalaistt, Crctit jaArabit. Mccuulcwmahei»
d,"„ puhu wa»! ni«.'id<'m Hcli.löm / Jumalan
suuria Ntjn he caicli tyKM' fryit / ,a
lli»„c'ttc'litl!^ss?nÄis/s:mooen: Miläe luulet
ta!!!,lno!cw'7N? !N?aanmum ««uroitlicicajK
sanoit: owat t?7näns makiata wyna.
. TuK Pyhä Hengeli luoja/ paq, uo.

Ncs Hwangel, Cap. u,. <

aican janoilEfueOpemslap-!

nun sanani/ jamiilun Isäni racasts händä/
ja me tulemina hänen tygöns/ za asumma
hälie,: tykonäns-Mlittajoca ei minu«raea,
ffa/ei se minun sanojan kätke. lanesansst
cllm tc cuultttH/ ei ole minun/ waanlsän/
joca minuil lähetti. Näitäolen mu,ä teille
pchunm / olleftiu teidän canscm. Mutta
lohduttM Pyhä Hengi/jongaIsä on lä,

hettawä milNlnNimccni/opcttateille caicki/
ja Nluistutta myös teille caicli euin minättil»
tejanonut olen. Rauhan minä «Mn teille/
mm n n rauhani minä annan mlle: enminä

E ij Min«



«<na teillt nHncuin maiwst anda.Älkön tei-
dän sydämen wawalmco/ «llkät myös pel<
jästykö.Ie cnulstta lnilnm sanowan -. ,'MinH
menen pois/ia mlen taas «idän tygän.los
te minuaracastaisiue / nHn te toisin
sittc/ ettämina sanoin: Mlnämenenlsäni
tygö: Sillä Isä on suurcmbiminua. Ia lck-
wan minä sanon teille ennen cuin se tapahm/
ettäee vscoisittc/ costa se capah mnm on.

En mlnä tästedes puhu palio teidän can-san: Sillä tämäi, mailman Päämies tule/
ibnga ci ole mitän minus. Mutta ettämml-
ma »Mmärreis minlln Isäracastawan/ m
ntzncllin IsämlnlllleMi/nhn Nlim'myös
«e».

Rucous.

/me rucoilemma sinua/anna weil»
lesinunpyhäuSanaS lautta/ PyhiHen»
ges/ >'«a Mtlti siminpyhätahtons tekemän w«l«i<
fis/ calcklnaisis tiuftuxiS ja wastoinkähmysis loh<

j«si«u«tstutees meitä saatais/, että me oli-
sin» pyss»äistt vstoft / wahwijluislm r«ckoudes
j«ca<ckin«jsis« hy«»>ätöifä/ja yhden tmwalisen toi<
«snc«utta sinunapuus / cnins meille cuolem/llias
«nsaidzit/s«ifimtlanc«ickistn'autuudL/sin«)o ah«l>
lidzet Isin >« Pyhän Hengen cans« HgNsOickisest/
U««n. U.He>



!I. Helumaln päiwäns.
Epistolan kirjoitta P. Äicas Aposi-

lcinlcgllis/Cap. 10,

KniApcwri ftnoi Coniciiurelle/3Mca/t?^>:eneanftns o!ir: -HErrakästi mcp
,a toQiftaman että

HZll onseiocalumslaldaon jiaery
~: c lwllmttcn >H«ncsta caiclipro-
phe«ttodiitsswmj/ että joc»nnen cum Vsto hä-
nen päallens/pitahänen nimene cantta synnit
finde^!annct«m.m,

Costa pcmriWielZnZitZ puhui/
HH Hengic.ncrc-i» «tjdenpuälle/ jotcaplchen
cuuiit. Ny»ne vsco »aisttymbZrins leick»»-
xeft/ fotca petarincansttulictottt/ hammä«
stxit/ euZ pacmiainginpZaila pyhnn He, gen
lahiau>uod<uettin:SM helUNlitheidäntt»»
lUlcplU>uwan /alutttalata Nlfn
pctarizstnol: locukielvanmtä/ »«'tco
owiltnchn pyhänHengen silsnet cmn n«,d'm/
wefteilä castamssta? IaHZn andoiheidän c«»
sta Hctrsn Nimeen,

Namsuurcstlumalarmahtanon/pag.s3.
NytcaickiChnstltytllait.at/ pag. >i«.
lumala>uuresthywydest/pag. »9.

Ewangeliumin kirjHMit P. IHhgn«
nes OvanZ, C^p.;.

"°

castannt/ että hau «ndoi hänen ainoan
Eilj Poi-



lens/ eipidshuckuman / muttar.anca<ckiscn
elämän samaan. Sillä ci Jumala lähettä-
nyt Poicaus mail-
ma/nnltca että m«ilma!>piti hänen cauttans
wapahdettaman.loeahamnpMcnsvsco
ei händä dnomita nnutta jocaeivsco/ jo se
on dllomittn/ sillä ei hän vscsnm Jumalan
amo an Pojan nimen paäLe. Mutta tämä
on duomio: WalkcnSluliMailman/ja ih-
miset racafiit cnaminpimeyttä cllinwalke-
utta: siliä heidän tysns olitpahat. Sillä jo-
cainenjocapahatcke/hän wiha Valkeutta/
eikätule V-ilkcuten/ettci hänen tystänspij
dNs lnletta.uan. Mutta i»catbtudenteke/
l)anr'tlcmalkeueen/<ttähän<ntysnsnckhd<li<
sin.- sillä ne owatlumalas tehdyt.

Rncous.
HErra Jumala taiwalinenlfä/sinä jo-ass-

»eidänwaiwaistk»
syndistcn ingöm / l.hwitit meille, nun s/
ttca me hänen vällensvscoisim/iahinen lauttaus
autuaxi tuliM/ mermoilemmailnua/ anna Py»
ha Henges meidän sydamihtm ettäme loppu» asti
sencaltaists »seos pysywäistt olisin, ja«utu. fl tu-
lisim/lefuxen Chrissuxm meldänHerran cautta/A.

I I I. Hcluncain päiwänä.
3pl<



Cpisiilsn kiri»itta P. iueas Aposioi
lemt^oS/Cap.z.

Aposioiii cunlit lerttstlcmls/Sa<
IHyet-.r hc heideny'gons pcmrin ,'n
xen/ Costa hc sinne las tulit, rukoilu henH<
ben e?eft/että hc o'isitFinnet pyhmHengen:
sM elh.lnoliutwleiäyhdcnZZn nrjdenpMle,
<?!<?» laffern»; waanolitcknoastanelSSnse»
CVristurenNlmccn eastetm. Nnnliepynie
k?ill.-ns heidiln p«aUc'N2>«liesaitpydä!,d!,-,<g^.
-EwanZeizunttnkiroitta p. Johann

nes GwanA'!, >»,

totisesi sanon minätcille:jo-
<a ei owcsia mene iammas HNoncsen /waa«
mualda/ hän s-nwarasja ryawäri. Mnttcl
jocaewesia mene/ hän on lmnasien pauncll,

'

Sillenowen warnaawaia/sa lamb<u<uule-
w«t hänen änens. Ia omia Kuubaitans
<udzu hän nimcldäns/ ia wie heidänvlos.
I< enin h<sn omat lambans ulospäästä/
käy hän heiden edelläns/lambat senrawat
hänoäMähe t!ind<ivHt häl!enänens,M»t'
ta ei he mllucalaiffa sema /waan pakfllewat
händä: sillä cihemnnemuncalaiscu andä.
Tämän tapanxen sanoilEsl,e'hMci mm
taeihe sitäpmättänet/cliinhänheillcsanoi.

E »ii Nhn



Mn lEsils sanoi taas heille: Tot-stst /

totizes? sanon minäMc: Minä olen lamma
s!en owi.. Calcki ioeca minun edcllämow<!t
ollet/ owat warcatja ryöwärritiacilambctt
anlllet / heitä minä olen owi/iocaminun
calittanisisallemcllt/ hän tulewapaxi/ia mc<
ne siMe javlos/ia löytä laimimen.Ei waras
tule muuta cuiu waraftaman / ia tappaman/
ia eadottantzm: waan minätulin/ ettähMH
piti elämä oleman/iayldäkyllä oleman.

Ru ous.
IEf« Chrisie/ sinä jel«oletowi lam»

huonestn/cnin sn snmn pyhä Senracun<
das. Sinuame nöyrästi «ndaman

Hengen/ että hän
«w Ameille silwnPsthanSanas jatotisen tunuo<
vtven/ ftatais meitä tammashuoncsen / > uft me si>
nunjz si«»nhywit lyös oikein tunteman oppisnn.
Mutta wariele meitä ryöwareildä ja
Sielun murhailda/ iotca sinun wähän lammas/

hajo tawatja häridzewat / «>mameille armoS«ä
me cupisi n jissinua sturaiM/ et>
ta meillä sinun cauttas elämä iayldäkyllä olis/ ia
cham<uck:sen autunlccn pääs-sin/ ?lmen,

iv. Hcllmrampäiwänä.
Cpistolan kirioitta P.iueatApo!)olein

tegois/Cap,z,
»tÄ ABpostoiine cMt«rchlin msnd<i n«rc<

ki«



m iailimettZCanst» seas»3a he olit caicki>ft>
,„ielistcGalomomuEfihuonesa.HNuttaeimZ«
sta myistä useaidanm
dän »aan Canssäpitipolio heistä. Jo
,ouclsenant mtehWia
ran päällevsioit. Ia cannonit sairaitacamU<
ie/so panit nqca wuoteli e iapaarille/ ett<l pe«tt
rin mlles ainoastans häne»warions>ongun
heifm olts warionm. Ia tule myös suur»
zoucto cocoon lähimmäisistä Caupnngeista
Icrusälenm,/ ,a toit sairaita/ jasaastaisiltx»
hengild.lrfiwmuita/ iocca caicki par«thn.

Iloitutnyt tähän aic«n/ pag. >: 2.
lkwangelluminkiriHitt«>p. Johannes

Ewang«l. «r«p. 6.

Ei t«id«kengän nunun tygönitull«/ el-
lei Iscl joea minun lähetti/ wcdä Händel / i«
minä herätän hänen wijmcisnä päiwälick.
Se on Prophetaiskirioilem,.- Heidän pilä
cmckilmnalaldaopttttuxi tul«nan. Sen-
tchdcnioeamcn cuinfcnonlsäldä tuullut
ja oppewlt/ hän tule minun tygsni. Einijn
tttä joen on Isännähnyt/ waan jota on
Jumalasi/ se on Isännähnyt.

Tonsesi/ totisesi sanon minä teille: locavsco minun päälleni/ hänellä on ijancaicki-
nm elämä- Minä olen elämän Kipö Tei-

E h sän



dän IstnnHsttt Mmma corwes/ia cuolit.'
Tammen sc leipä / ioca tuli Taiwast alas/ ja
ioca siftäsys / ci hänenpMcuoleman, Mi-
nä olen se clclwä leipä > ioca mli Tajwasi a-
las/ se cuin tästä leiwästä syö/hän elähän-
taickiscst. Ia se lcipäiongaminä annan/sn
minnn lchan / ionga minnn pitä audaman
«Mnan elämän edestä-

kEäm sinuaHkrra Jumala laiwaline»
Ä^lsa/ettäs sen totisen elämän leiwän/mei>
dan HErran lEfilren Ehristuren/ tännc meidän
tygöm lähettänyt/ että me hänen päällens «stoi
sim ja mj» tjancaicklsest autuaxi tulisim. laru
ooil mma sinua nöyrästi/ etten me meidän suuxe«
heictouden tähden ilman finuta taida hänen tygöns
tulla/ ettäs meitä »valaisisit Pyhällä Hengelläs/
hänen cauttons/ jaSanan «eitä tygöns wedäisit/
ja meidän vscoam nijden Pyhäin Sacramentein
cautta wahwistaisit/ ettämewrjmeisnäPöiwänn
Hancaickisen elämän herätetyxi tulifim / lesuxen
khristuxen meidänHerran cautta/ Amcn.

fhhän Colminaisuden
PÄwättH.

Hancaickiwen Ium«l« / j»c«
meille sii,unköyhillep«ll»elisillesoletandanut

ftn vjcon/etl« «etaidammetunnusta/ sinun ole
ftanPersona puolesta wt<stn Eslm!i,«ift»den / ja

lMten»



niittngin Ilimallstsolemists yhden/metuco<llem«
ma sinua/ että me sen vs on coutta / olisim calkisia.nijstawarjelut/cum melllewahingollsttollataitai'
sit. Sinunrackan PoikaslEsuxenChristuxcn mci»
dan HERran cautta / ynnä sinun
Pyhän Hengen yhteydes elaja hallidzcyxi totinen
Jumala/,on a-ckisestrjan, aickisen/ Amcn.

Epiilolan kirioilla P. Pawali Apofk.
Romareintygö/Cap.il.

Sna JumalanrickMden/ wHsiMdenfa<, tu !on s^VVttä: Cui>,Za rutkim<mo„mt
owet hänen Duomions/ ,a kasittamättoinälhänen
wn/ <uc<: on HZnen Neumollandsians ollut?jltl,/ c»l<, sn hänelle ennen sotain andamll/
jot.iHZvelle pidZis mllens marc^aman? Sillähancft"/ lahän.ncalmans/ fthänesa/owstcaickl: loneolco!,cnnni<:/lZane<,i<flseji/ A.O laupiaslsilHErralumala/pag. zi.HErraChnjiustulilordanill/pag.66.

lLwangeliumil,kirjoitta p IHhatt-
nesKwangel. Cap,;.

"

aican/ oli yxi MicePhariftu-Nicodcnills nimeldä/ludalai-sienylimclmen. Se tulipMlesureniygö/
M sanoi Mesiari/me tiedännnc/ ettHltnäolctlumalasiOptttajaxitlillut: Sillä >
ei taida tengän nijtä lunnlls tähliätchdä/

»tuin sinä tece/ zMsi Jumala olchänen can<
E vi sims:



jans. ICsus wasiais/ jasanoi hänelle: To-
tisesi / totisesi ftnoil minä siuullel: Ellei joen
wasiudcsisyny/ei hän taida lumalanWal'
dacundanchdä. Nieodemussanoihänelle:
Cuinga mitä ihminen wanhana syndy/ t<n-
taeo hän Htins cohmn jätlens mennä / ja
syndyä?ICsus wasiais. Toii'sesi/totiftsi sa-
non minä sinulle: Ellei joen synny wedesi ja

dan mKa.Mitä lihasi syndynyt on/se on liha
Ia mitä Hmgesisyndynyt on/seon Hengi.
Hllä ihmettele/että minä sanoin sinulle. Tei-
dänpitä vdesi sylldyman.Tllulipuhaldaeusa

, häntahto/ja sinä cuulcthänen hlimnns/jaet
tiedä ensla häntulc taicka clchlinga hän meilc
Mäin onjocainen cuin hengesi syndynyt on.

Nicod enuls sanoihäliclle: Cuinga setai-
ta tapaytlla? lEsuswastais/ jaftnoi
nelle.-Öl-ctesMesianlsraetis/ ja et näitä
tiedä i Totisesi / totisesi sanon minä sinulle:
Me puhumme mitä mc ticämme/ ja lodi»
siammemitämenäimmä/ ja et teota wasian
meidän todisinsiam. Jos minä maalisia
teille sanoin /ja et t< vsi o eziinga levseoisitta
josminä tgiwqllisia ttille sanoisin? Ei astu

kengän



kengän ylss taiwasen / waanjoca laiwasi
alasasiui/ ihmisen Porca / joca ontaiwas.
Ia nijncuin Moses ylsnsi tärmen csrwes:
Niin myss ihmisen Poica yletän että >oeai«
ncncmnvsto HHncnpäDcns/ eipidähuc-
tuman/mntta izancoictiscn elämän saaman.

Nn.ous.
Jumala taiwalinen Isa/ mewaiwaisetM.) spudiset tunnustam/ ettei meisä ole mi an hy»

w«!ä/ja että meidän pidäis/min pckio liiin meihi»
tule/ cnoleman synmsja aickistsicadotettawä:
.Sillä mitälchastafnndynyton/stonlcha »aeilal»
da taiwanWalta.undan tulla.?7!utla mermoilem»
ma sinus olemcillearmolmenia laupias jaläheti
PyhaHengcs/ Poicas lEsuxlACdrifmien
tähden/ meidän sydämihlm ja teemcitä vsixi lhmisi»
xi eitäme totisesi vscois>m syndein andexi saamisen /

tninmeillecastes Chvistuxen cautta luwattu on / ja
rackaudes meidcn lähimäistm ti gö, nnnmyös caic«
tmuisis swuispäiwäpämäld» wahui»
stulsim / ja llanlaictismauiuude!, periä s. ,M/A.

i. SunnuntainaColtmnaijuym
p«iw^sta.

>Alumala Caictiwaldias/josa olet nilten waf«s
sinunturwawat/ suulearmollisestWc.dänrucouxem : Silläpaidjlfinuata eiiichimil!!»

ne»helckouSwo!niitän/<>n«eu!«llearWos/tchdä'
xe»sinun kästyS; Ia että «e sinulle sefa «jalwllla
ztt«ts!l<äfelp»isim.S<monPoj»as/ttf.

.E VH Efp



Cpisiolcm kirjoittaP. Johannes
Apostoli/

jocar.zcka»despys / liänpysy lun»«is<
fä/ia JunllUahänes». S«inä oyrackaus meisz
täydellinen/ että »neille olis mrn»ar u 'nnopA'

Sillä nqneuin hau on/
me myös
t»csa racktms aiapsis pelgon
Sillä pe!Zoll« on Muna jocapeA/
ei hau olettäydciinen rackmd^si',

Racastacan,h°md<l: Sillä hanra.assi mei-
tä ensin. los,ocu simo: iNinaracastftnlu-
mnlam/ ja wil)<?welicns / l)«no» woleht.l <f.
GiUajoca ci racastaweiiens/ iongs h>'nn ke/
cumga h taim lum;lat« r.,c.'.' lV »«a ei hän

kä!l>onmn!l
r«casiam«n.

Weiftt.amnytnckaft michcst/pag.;6.
Nqncauwancmnmeelämtääll/pag. o<3.

lLwattgeliumin kirjoma PK.ucas
EwanZelista/ Cap. z6.

/c 3 Ichmaican/sanoi lEsttsPhariseuxil-
zc: Dli ricas nms/zoca waatttti HH»

nenspurpuralla/ia calleillalqnawaatttilla/
ia eli iocapäiwä ilosherMisch. Oli myös
terjäjH/ nimeldcl iazarus/joeamacaishä-!
ncn pornns edes/ täynäns paisumita: I«
pppsi rawim nGH mmuisia / jottarickat»

«il»



miehen psydäldel pmoisit. Mutta eoirae
tulit / ja nuolithänen paisumans. Ni!N ta-
pahdui että kerjäia euoli/ wietin EngclcildH
Abrahamin helman: Cuoli myös ricas / ja
halibattin. Costahän helwens waiwas oli/
nosii hän silmans / janäki Abrahamin taam.
bana / jaiazciruxen hänen helmasans/ huusi
hän /jasanoi:ljä Abraham / armada n,i-
«Utn päälleni/ja casiamansor-mens pää wetcen/ että hän jähdytäisminlin
kieleni -. Sillä minä waiwatan täsä liekisä-
Nun sanoi Abraham: Poiean/muifia ettäs
sait hywäcläisäs/^jaiazarussitäwasianpa»
ha. Mutta nyt hän lohduteta»/ja sinä nM
watan. IapÄidzi caickia näsiä /on meidän
jateidän wälillän suurimopa kchmittrty/
täne/jslca tshtowat taäldä ftnne teidän ly-
gsnnemennä/ eihewoi/eikäsiclda lännck 'n
inlla. Nhn hän sanoi: Mmä rucoilcn fqs
sinusIsä/ettäs lähetät hänen minunlsäni
cotoon: Sillä mi««lla on whsi wclie/todi-
staman heille/ettei tulis tähänwaiwansiaan. Sanoi HHyelle Abraham.-Heillä on
MosesjaProphetat/ Mutta
hänsanoi-Eilsä Abraham/josjocu cuol-

luisia



)cen tekisit. Hän sanoi hänelle: ElleiheMo.
stsijit Prsphetaila eunle nijn ei
psco/jos iocn cuolluista nousis.

r» oilem sinua HERra Jumalataiwali-
sinunPyhänHenges cautta mci»

dän sydämen wa!alsc«an/ etten me jinun
ncjn uin ricaS mies/ilman että
jnenqn tämän ajaltsenhywyden täyttäisim/ etten
me se cautta sitä tjancaicklsta unhotais/waanmie»
lellam meidän waramperäst w.uwaisia auttai,im/
jaylpeyttä ja ylimpaldisutto lartaisim/ enepäiliS
sinun arwosiasja laupiude las/ jos jo u ahdistus /
tusca ja waiwapäälletulis waan calckl smunawul»
laskärsiwäkstftwsitatsim/ lEsuxe» CHrlstuxm
«utta/Amen.

ii. Sunnuntaixa Colniinaisn!!
den paiwästä.

Jumala/«nnaineillearmos/ettäme
<>pelkä!sim/ ja raiastaisim sinun pyhäNtmes:
Silläsinä hallidzet meilälackamat/ja sinunrackau-
bes wahwulen rchunltät. Sinun r«ck<m PoKas
lEsuxen etc.

Eplstolan NrioittsP. lohanes Apost.
»Johan.;.

»jAmo teitä wchs. ttlcnedänm»e/ e«Z mco<



cast.lmmeVclijZmme. ?oca ei wclens
st«/ stpvsy cuoleinnft; Jocaincn cumu?r.>icns
»iho / HZn «m inuxhma: ?>:terie dattee«ei
mmchans oleljancaictmcn cuZ»napys,wa.

Sytä mc «msinlNieuncrnuden/ cttö y<n o>«
mcidlln pannut, «HnpitH

edcstä nwidÄ: Hen><
gcnpanen«n tMma/os »ollakin on t3n<Z»

lsnakis wclicns torwidz»
wm» t» snlke sydämenshanelVZ/ cuingast Iu«
Malm, öl"
käm ftnall<leii kielellä /

»a «tuVella.
rtc«S Mies wstewa tyis/pag.47»

Mitä silloin taita puuttu/pag >o.
lkwangchuwin kirjHitta p Hucas

Kwangt lista/ Cap.;4..

tauxen: Wihminen oli walmisianntsuuren Ehtollistn/ja cudzuimenda. Ia lH<
hettipalwcliansehtolistnhetkclla/sanolmn
eudzlltuille: Tulcat/sillä eaicki owatwalmi-
sictu. Ia herupeisit järiesiäns caicki
täns csielemän. Ensiluäinen sanoi: Minä
osiin pellon/ sa niinun pnä mencmän sicä
cadzoma/mins rllcoilem sinua / sano minun
esieni. Toinen sanoi: Minä osiiil wijsi p<lria
härkiä/ jamenen nijtä coetteleman/minärlt-
toilen sinuasano minun esten. Colmas sa-

ne»:



noi: Minä olen Emännän namm/j a m tai-
da tulla. Ia palwelja palais/ ja
sanoi caicki nämät HerraUcns. Mjn per-
henisandä wihallui/ ja sanoipalweljallms:
Mene nopiasi Caupiingincatuillejacnrjlle/

saata tane waiuaiswet ja sairat/ onduwat/
jasokiae. Ia palwclia sanoi: HErra/miim
olentchnyt/ lchncmnskastit/ ja wielänytsia
on. HErrasanoipalwclialK: Mene maan-
teille ia aidoille/ ia waadi heitä tuleman/että
minnn husneni täytetaisin.Mutta minäsa-
non teille: Ettei yMnmjfiH miehistel / enin
cndzuttin/pid«i msisianlanminun
flanl.

Rncous.

ettäs meidän s nun armoos/isca on yancaicki»
«en eläum/sinunPyhän SanaS caucta cudzunut
olet jaru.oilemmasinu»/ Pyhällä HenZelläs wa<
laiseman meidän sydämen / «tcn me huckan sinun
Sauas cuulis waan oikein sinunEhtolliscllaS m«l<
tam tayttälsim/enga mingän catowalsen cappalen
sijtä tdziälu estä salleis / Amen.

Sunnuntaina ColminaisNl»

Jumala/ calkcnlindenwarjelus/j»t-
sinun luottawat/ilman smmaei »le mitan tel-

wolli°



woWa/ eikä pnhytta/ lewitäsinun laupiudes me««
dän pääNem/hallidze ja johdatameitä / että mc nijl»
tasa nykyises lncnos waeNaiim/etten ijan.aickl<
sitä cado.ais, SinunPoicas / :c.

' Episiolm kirjoitta P.PcmriAposi.
i.Pet,>.'

, Inun rahahan /

. »
° malan i!äden alK / ettehän tei,

«ä a>M«ns ccl,got.;is /es.lcki i^!dän«N!rhenne
pangMt)lmenpäiicn2:Slllnl)>:n pisä murden
teistä. cDiratraimfawalwocsr: EiUät«d>^n
wihsllisei
Nlwa L eion/ i»7 edji öenen hän mciis. Stäre

,
w«st»,nstisöcm, vstost latieckt/et-«
tänewanVMtapahmwat teidänwellzllengin
mailmast

Mnna Ilmiala/lolda coictt«rmo mle/,oca
meitä oncuyjmu» «jancaicl/lstn, cunnmhans /

thrifiuxes IGsures/ teitä/ >otca wäh<°« aica
kärsitte/ walmifta/ w>chwist«?ioperusta. Oille
«lconcnnuiaiawalds chanc,mct»ftsttj<mcaictt<
sen/ 2lme«.

, Jumal onwedetmielMwerrax/pag. 5;.
Minun sielunkijtä

AwalfZchmmnkirjoitta f),
Gwangelista / Cap.,L.

Pliblicamtjaftndistt/cmtlemanhän->
Nijn Pharistlixct ia Mianoppcnet na-

pisit/ja sanoit: Mmä syltdijul wasianotta/



ia syö heiden cansans. Nffn hän sanoifeille
tämän Wertmlxen/sanoden. Cuca on teisiäse ihmmen/iolla on sata lammafia/ia joshän
phdcnginnissiä cadotta/ ciko hän iätäyhd<s
xmkymmendä iayhdexän corpeen / ia mene
sen Men/ joca cadonnm on / siihenasti «ta
hän sen löyeä? Ia cmn hän scn löytä/ nyn
hän pane scn olallcns/ iloiten. Ia cosca hän
Nllecotians/nhnhäncoconcudzllysiäwMs
jakyläns miehet/ ia sanot heille: Iloitcat
minuncansanisillä minä löysin miminlam-
bani/ joteacadomtt oli. Minä sanonteille:
Nchl myös ilopitä oleman Taiwas phdcfi
syndisesi / ioca häncns paranda / enämmin
t'M ydeMkymmcnesi iayhdexcsi hnrscasi/
ioecaci parsnnosia tarwidze.

Taicka mca Woimo on/jolla on kymme-
nen pminngttä/joshinyhdengin mM
dotta / tlkö hän fttytä kyntilätä / m laeaist
hnonchta / iacdziwisusii nyncanwancutn
hän sen lsyrch Ia coscahan sen löytänyt on
<ocon eudzu hän ystäwänsia Kylsnswai-
mol/ia sano: Iloiccatminun canftfti/sillä

, minä löysin penningini/ionga minäcsdonn.
Vijn mpös sanen minä teille / pitä ilo ole<

man



man humalan Engel<illz yhdesispndifcj?/
jocahchiensxaranda.

Ru ouS.
Jumalatalwalinen Isa/m> «lem cslck»

V/sen pahembl/nlzn u>n exrMuset lanibat/ja oi-
cciieä/Perkclcltä/ja ineioänlihaldamppis

wietellyt ja haucufellut/ Me ru. »ilem luittngm, et»
las olljit meille armolinen/jacaicki«e!dänsyftdj««
sinunPollnslEsuienChristuxentähden/ anbert
«ndaisit/u>l'latse myös incidänsytanen»!»un^y«
hällä HenZelläs/sinun SanasaS meitä lujana pn»
symän/ja että me catumufen japorannuren <,o»lta/
olki«svsoa aina lappnn «sti salsim ollalammas<
huones/nljnljancaicklsen/antumen lyqmein
sim/^»en.

Sunnuntaina ColminaW
Vcn pZiwäftä.

A/Nna meille/ O HEeralllmala/mailmaline»
»pAmenorauhallinen olla/ «ta sinun Christlllmen
Eeur«cun»«s ranhollises lumalislldes MbziS.Ginunracka» Po», as/«tc.

Cpislolan/tirwtttaP.PawallAposi.
Romarein tygö/Cap.z.

Ackar weliet/sixi nuu« stn pip«n/ettei ttz
Mnwcrra/ cmnmcllleilinoitett!»: SilDiblV

WlpoidZnnys odotts

jpi,lel.on><lt.tVyneKven



ma
laand.mmo:7 «lwori. eappalee
pirä wapari rnie-
man'll»Ml»lanlait<.'Nl,lln!U«listllu,'>:paucccn
Gil läm.: nevamme / c«a luondoc ap.
p.i!elmocaia ikäwoid;e aina tadiinasti / mei-
dän c.mstm. !Nu«a ei ainoa»?ans ne/ w,?an-

meiv).'ll,lm sicalastenV ilid^enu^a/><, odo,
t<«,n>ne n,eid«nrmnnistent lmmstiilla.

Sc cuin tavto Chvistitt ol!a/pag 6).
Mxkersaatwakewasangar/pag.K?.

EwanZelfumi!» kiljoirra p. l!.ucas
aican / sanoi ICsushänen O-

lanpmt llijlnllin
teidänlsangin laupias on, Älkätduomit»
co / ettei teitä^llomitais.' Äikat sadattlco/ct-
tci teitä ftldatellais: Andexiandacat/n'fn
'tcillengin
lc<lnnctan. Hywän mitan/ llklsiemn/sullo-
tun/ jaylidzewuotawanhcandawat teidän
helmanne: Sillämurisillä mitalla / iolla «

mittatte/ pita mullttinteille mittaman.
Ia hän sanoi heille Wertmlxcn: Taita»

<o sotia toisiasokiata talutta? EWHemo«>
lemmat hautaan langc?Ei oleOpttuslap<>
parambi Meliaritans/mutta coscaOpems-



l.n>si on nsincziin hänen Mcsiarins/ium hän
on täydcllincn. Wai cuingasraiscannact
wclics silmäs / mutta et hawaidzcmalca o-
mas silmäsäs ? Eli cuingas taidat sanoa
wtlielles? Wclien pidä/minä otanrmftan
sllmäsias / ia et näe malca omas silmäM ?

Sinä rlcocullattl!/ otta ensin malcnomasi
silmäsias/ ia cadzo si/ttc / jos laidat«tm
raifcali wciies silmasiä-

C< rlst xencantta meilleluwanut/
etteö meitä duomitla eitä cadetta tahdo/waanar'
mollistst meidän srndimandexl«nda>aca!ck!nalset
tarpcc runsasii suoda/ Mc rucoilemma sinua/
tee sml.alc.imm tottvo/ sinunanr.csja laupmdeS
päälle/ Pyhän Hengen c-auttl /wahuar j,i wilpit»
tömäi meidän si-ndämisim ; ja myös että me
fitäsamameidän l.hnnalsemgm lekli.m/en häntä
diionildzis engä tnitattomutes nuhtells / waan
mielelläni hänellelaicksh^tnnuhtcsandeftatidc»»
sim 'DuowldMm m»ös!dzc mett m /jasinu»pel'
goftsaina Chrisliltlst elHmäl lfim/Amcn.

v. Sunnuntaina CoKninaisu^
dcn PZlwästZ.

walmistanut sanomattoman rickanden/
w«o,dat« meidänsyndämihnn sinunracfaudcs halu

että^



m? ssnua/ysidM caickia
n^a/iaiasit.NsimMunpyhatlupau es/ jot.acaic.
kein ihinistm halun tvoiitawat, SinunPoicaS/ ttc.

Cpisiola« kmoitta P. PctHti Äposi.
<>l« <?t c«ict'i yxm,iejilet/

pitäin weiieliifta rac<
bV-ften'»/ csstain

pahapnhalis/eir.i t/xourelta siroujta/waan
paremnunsiimatear/ tieten että ee olatta cu<
yumtsimpusta peri»nä«. Oittä / »sca eiatahto
ladywiapaiwlZn.Hdä/ hänhi«litkänkielens
pal>«Pl,h,m»«st/,a huniens sta. -HZn

paha/ j,»tehkw Han cdjlkän
rauha/ M: Sillä-Herran

ja HZnen

saswson paliamckiZn p«Zllc<
Ia cucawaliingoitta / >os te hywZ py?<

ftatte? la/ fos te »jeiä oiteudengin «hden
f«rsisttte/ntznre cuitengin autuarotetta.M«,
M pellotko heidän waalinlljfans/ öttät

Jumalateidän sydömijan.
Mikä silloin taltaj)uuttu/.pag. ia.

Ewiwgchumin kirjoitta P.Aucne !
Ew mgclista / Cap.s.

A>ch: mpahdlll / cosca Cansst nmgi hä-
' hau MiHmciarclhin mfrmty-

ksgs



gsnä. Ia näki caxiwenhettäolewan meren
tykönö/joista ealamiehet olit lHtenel/ jape-
sit heidän werckoians. Mjn hän meni yhten
wenhescn/ joea oli Simonin/jä käffi hänen
wähämaasia vloslafte -. la hän isilii wcnhcs
jaopetti Canssa. Ia cuin hKUackais plchtl-
masi/sanoihänSimonille: WiejywälleM
heittäkätwerckon apaialle. IaSimon wa-
siaten sanoi hänelle olemma

- <aiken yön tystH-tehnet / jaenmttän saanet/
»Mlltasinunkästystäsminätliitengin heitän
vlos werckon. Ia min he sen teit/sulch hesuuren ealainpaliouden/iaheidän werckous
repcisit. Iahe wittaisit cllmpanillens/istca
oli toiscswenhes/ tuleman za auttaman hei-
Ms. Ia he mlit/ia täytit molemmatwen-
het/ ntzncttäherupeisit wajoman-

Costa SjmonPetarisennäki / langeis
' hän lesuxenpolweintygo simoden-HEnra / mene pois minun tyköni/M minä olen

nm täsiltänyc/jaeaickiiotka hänenc^nsans
olit/calansaalin tähden / jongahesaaneto-
lit. Mjn myös Jacobin ja lohannexen/ZebedWenpoiat/jotca olitSimonincmns

F pantt



panit. Ia lesus sanoi SimonilleMpeltäf
tästedes sinä saatihmisiä. Iahe wcditwen-
hcns maalle/za ylsnannoit catcki//a stllrai-
sithanda.

Rucous
t? Erra lesu Christe / elawan lumalanPoica/

jocomeille olet andanut smun Pyhän Sanas/
ta meitä aickinatsella ruumlltsella siunauxella lah<
joittanutMemnnustam idzem caickin nijhin kelwot»
tomaxi / jacaicka pahaa ansainnem: Muttame
rucoilemma sinua/wariele meitä suruttomudest ia
ylpendest / paranna meidän sielun haawat/ jaanna
onni ja menestys meidän wirasam / että me sinun
cauttaSruumillsest jaHengelisestautetut jawarie!«
tutolisimma/Amen,

vi. Sunnuntaina Colminai^
sudenpäiwastA

/"> Autuuden Jumala/»oldacaicki hywliys tule
wuodata.rackaudes m<ldäl!s»dämil>!U/jalis»

millevsto / pitäinmeisä tallella se hywyyS lUins
metle andanut olet Smuu Poicas etc.

Epistolan kiroitta P. Pawali Apoft.
Romarelntygö/Cap 6.

Cavzs Ounnnntaina
-Vdestwuovest.

Jumal» s»urcsthyw«dcst pag. «y.
Ewangeliu»«in kinoitta p. Matth,

SiehtN



sanoi lEsus Opetuslap-
! >3sillens: Ellei «idän wanhurstaudennc

olepalio euHmbi cliinKirianoppenuitten ia
!° Phariscusten / uqnettetuletaiwanwaidas
- cundan. Tccuulitttamitäsanottli oliwan-
- hoille: Ei sinun pidä lappaman.Mutta jo-

caincn joca tappa / hänen pnä duomiohon
wicapää oleman. Waanminä sano teille.-
Että jocainen soca wihasill weliellens/ hä>

> ne», ptiä duomiohon wicapää oleman. Ia
iocamcn cilin sano wcliellensRacha / hänen
pitancuwon ala wicapää oleman. lajo-
täinen foca sano: Sinä Tyhmä/Hänen pilcl

/helwenn tuleen wicapää oleman. Jossinä
lahias Altarille / ja siellä muisiat/ettH

' wclielläson jotakinsinua wastan / nqnjätH
' lahjasAilarin eteen / ia mene ensin sopiman

weliescausa / iatulcsittelahiasuhraman.
Sowinopiastrijtawelies cansa/coseas wicl<l
hänen cansans tielle olet/etteirtltawehes st-

'Maannajoseusduomarille jadllomarian-
Mfinul,palwelialle/sa sinäheitttän tornftn.

Totisesi sanon minä sinulle: Etsinä pääse
weldävlos Menasii cuins maxat wqmmei»
>senropoin.

R»cous



Jumala taiwalinen Isa/me tunnustam.
A)me/ että me olemma / sen pahembl /waiwai.
setlyndiset/jaettelmets,/ ole
dänsydämen/lihamjaweremon synnin lauttasaa.
siaisexi joutunut / engä saa ikänäns sildä pahald,
himolda täällä wapaat olla. Sentähden as Isä/
merucoilemma sinua ettäs meille anoexi'andaisit
sencaltaisetsynnit/iameidänsydämenPyhänHen.
ges «utta puhdistaisit/ että meillä olis himo jara<>
kans sinun Sanaas/ettäme jen jällen el«isim/j«
lEsuxen Christuxen cautta sinun armosas ijancatl»
«sestpysyisim/Amm.

VII. Sunnuntaina Lolmllialsui
den paiwästZ.

<"> HErra Jumala/ jonga «seluxestja saannöst
<> «i mitan puutu sinua me noylästrucoilemma/
«ta meildä caicki wahlngelijetpois/ja caicki tarpel'
lisetmeille laina. SinunrackanPoicas etc.

Epistolan kirjoitta P. PawaliApost.
Romareintygö/Cap.6.
weliet / mmä puhun näistä ihmi<

stentawalla/teidän lihallisenheicoudcn»
ne tähden. NHncuin te ennen annoitta «i<
dän jäsenen laastaistma,a wääryttä palwele<
man/yhdestä waärydestZ nhntoiseen/ «fin an>
daeatmyssnvtteidän jäsenenwanhurjcaude
palweluxeen / että te pyhäxi tulisttm. Sillä
cosea te olitto lunnin palweliat / nfinteolitta
taambanawanhurscandesta; mitä hedelmala
»eidän silloin nWäoli / cuinteinythäpetta?

OM



GllM-ncaltMenloppu on cnolema. Mutt<»
eeea « nyt olena synnistä wapam, ,a ölctta
Jumslan paweliaxi tullet / nijn teillä on
teidZnhedelmänne/ettate pyhZxiruletmimm-
t« lipufi qancaictinen elämä: Silla cuole-
maon ftnninpalcra/ muttaqancmMnene!Z<
«« on I»mal.,n lahja/liksuxcs Christuxts
meidänHErrasamme.

O ihminen awtttt ama/pag. »o.
Jumala c,j«ä,lt oica m»hban/pag. "?^

Ewangcllumin kiriHttta p, Marcus
Ewangel.Cap 8.

6>>ljnä päiwinä/costa sangenpalioCans-
»sa oli/ eikä ollutheillä mitän syömist/

llldzllilEsus Opemslapstt tygöns / jasa-
noi hcllle: Minä armahdan Canssa: Sillä
he owatjo colmepäiwäwWynct mimm ty-
könäni/a ei ole heillä mitan stömisi /jaios
minä päästän hcidänwinun tyköni cotians
j!)ömätä/Nljnhewaiptlwaltielle:Sillämutt<

tamae olitheistä caucamllet. Wastaisi hän-
l>äOpelllslapstt:C»lstajocllwoinMrawi-

taleiwillä täsäcrämaas? lahan kysyi heil-
tc:Mondaco leipä teillä on ? He Sanoit:
Eeidzemen. Ia hän kasti Canssan isiltä
amoidzcmanmaan päälle. Iahän otti ne
Mdzemenlcipä/ cuin hanktMnylolimurft
la andoi Opemslasicns/ja hepanirCanssan

F «j ette»



«teen.. Is heillä olimss wähä calaisita/
jahänksttti / jatästi ne myös panda eteen.
Nijnhessit/mrawitliu. Ia he corjaisit tat>
letcmnMnet o!it/scid;emän coria Mlnuia.
lantztä cuinMt/oli liki neliä tuhatta. Ia
hän pääsiti hcjdän.

cautta/ corwesa/ nellä tuhatta/ miestä/
ilmanwalmoita/ja lapsia setdzemelläleiwälläjahar
woilla calaisillarunftsii ruockinut olet:merucoilem»
wasinua/meldängin tykönäm aina sinun siunouxes
cansaolemania warieleman meitä ahneudest ia tä<
wän elämän ylönpaltisefi murhest / että me ensist l«

iälkeedzisim ta nijn calctis/cnin me sielun iaruumin
puolesitarwibzem / sinuloaaute.uxitulisin,/suxen Christuxen meidän Herran cautta/Amen.

Chrisiuxen Rircastamisest.
colleHa onnlsncuinedclllsnäkln

Sunnuntaina.
Epistolan kirjoitta P. Petari

Apostoli/l. P«.i.
Ackat welier / cmbä me olecawalim jiw

noudatellet/teille tiettäwaxi rclive,
fä,n meidän HErran lEsuxen
woima jatulemista. Xvaan me alemma/
id;e nähnet hänen cunnians/colca hän IfälVa
Jumalaldafti cunnian jaylistyxen anene<iuc<!
ttt/ioca hänelle näin sildä »äkewäldä Herra»del»



da wpahdui: on minunracas poi»
can /johon minän«ell>>yn. Ia tämän Znen
me me'p/HÄi« »NS»
rellahZnencanftns olimma.

, Christu» Jumalan Poica/pag.ys.
Sanoi asiiwo ta»wa«/pag,;;.

jLrvangelulnin kirjoitta P Match.
G»»;ligelist<?/Cap, )7.

ia wei heidän erinans corkiallc Mlorcllc/ja
tircastettin heidän edesäns. Ia hänen eas-
wonspaisiilnincumAunngo/jtthämnwat-
tms tulitwalkiaxiniincuin walkcus.lacad-
zo/heillcilmestyitMosesja Elias ia puhuit
hänencansaus.Ni!» sanoiPetmlEsuxct-
lc:HErra / 'meidän ontäsähywäoVq/IoK
smä tahdot / nhn meteemc tähcklr colme
lnelia/sinulle phden/Mostreile yhden jaTlM'
zellephden, Wiclä
walkiapilwi ymbäriwarjots heiden. Ia tads
zo/ änipilwest sanoi: tämä on mimmracas
Poican / iohonga minä mielistyn / cuuleat
handä. Ia cuin Opetuslap>et senelmlit/lan-

wm- Ia lesus tlili /ja rupcis heihin / jasa-
noi : nojeat ja ältätpclMö. Costa he sils

F mi mau»



melns nostit / nifn ei h ekeM n«hn«/ mucta
lEs«xenyxin6ns.

Rttc-ous.
3Esu Christe/jo a sinun siunatunrun-

kircastamisella / j:llä Pyhäilä wnorella/
tahdoit anda meidän tietä/stkä sinunsuuren woi»
mas ja cunnias ihmisen luonon puolesta n ui myös
meidänruumisten kirckauren tulewaisesa elämäsi/
että me siellä niin,uinMoses jaElias näyitsiimn
tyköuäskirckaudes/paisiain nymuin tähdet yan-
caickisest / sa sinunfirc astelunRuumis ja Engelein
taldaiseli tulem. Merucoilemma sinua nyörästi
anna metle armoias/että me aina sitä aiattelt, m/
jasillämeitäm caickmaises murhes lohdutaisim/ A.

Vili. Sunnuntaina Colminai^
sudenpäiwastä»

ColleHH,

HErra Jumala/anna meille armos/että me
itä taidaisim ajatella >a tehdä cuin fo weliat

jaoifiatolisit / eläisimme myös aina sinun pyhän
«ahtoS jälkenSinunrackan PoicaS/etl.

Epistolan knioilta P.Pawali Apost.
Romarnn tygö/Cap. 8.

Ackatweiict / ntsne» me,:>»to!e welca»
lihalle/että me lihan ,älke» el«sim«

me: silla jos ie lihanM'en elätte / nqn te cuo-
letra: mutta joste lihan sisun»Hengen camm
cuolecatte/NljNteftateelZ. Sillä caickiiorea
I imalan Hengellä waicutemn/ «e owatlu»

Gilläetteolesaanetoriudcn
Henge / että teidän wiela pidais pelkämän:

MUt«



Ml»tt<jte olettasaanetwalittuinlastensengen
1ost mehl»»)amme: Abbaracas?s«. GeHen»
gi / tovilta mcidan hengellemme / ettame
olemma Jumalanlapset. Jos mc olemma
lapset / nyn me olemma myös perillisetnimit»
tatn/lumal an perilliset / jaChristuxen can»

O HErra I. taiwasi/me tyllä/vag. »is.
Isä Jumalat tijttätäm/paa.iss.

Ewangeliuminkirioitttt P. March
iLwangcl.<sap.?.

Miehen aican/ sanot lEsusOp«uslap<
: eawahtacat teitän wäärisiä

Prophetaista/ioeca teidän lammasten
waalteilla tulewat: Mlltta sisaldä he owat
raatelewaistt sudet, heidän hedelmisiäns
te tlinnctla heidän. Hakeco iocll W»ma<
marioia Oriantappuroist ? laicka ficuni-
la ohdackeisia : Nijn ioccknen hywä puu
caswa hywät hedelmät/mutta mädännyt
puhu HMythedelmät. Hywä puu ei taida
häiiyiä hedelmitäcaswa / eikä
hywiähedelmitä. loccainellpliu cuin eicas-
»a hywä hedelmät/hacatan pois ia tuuleen
heicelän, Seiuähden tuteat heitähedelmi-siäns. Ei iocainencuin sano minulle, Her«
ta/HErrg/pidatulcman Taiwan Walda-



cnndcm / mutta iocatckc minun Ifilnilah,
dsn/(lunonTaiwais.

Rucous.
kHtöm sinua HErra Jumala taiwalinen

sydamestän/ettäs meitä
olet sinun Pyhän SanaS tundon andanut tulla:
Meru oilemmasinua/eitäs myös armolisestmeitä
tjnapidäisit/wielä cuolemangin hetkellä/wariele
nawat/caikest pahenncxestla waarast/anna myös
heillepitkä ikä : Mutta rangaise japois aja caicki
«e jotca uscottomast sinun Sanasas palwelewat/
ja idzens siweixi lambairi teejkelewät / mutta owat
cuitcnginraatelewaisetSudet/näiloä wariele sinun
köyhä Chrisiicundas/Smun Poicas lesuren/etc.

»IX. Sunnuntaina Colminai<
suden paiwZstä.

sinun laupwtcorwas/
sinun palweliqis rueouxHn / andaman heille

mitä he ru oilewat/suo »yis armos/ että herucoi
lisit sitä cui» sinu mieles jälken olis.Sinu rackä/ic,

Episiolan kirjoitta P, PawaliAposi.
Corinth. tygö i.Cor.x?»
»cliet tämäon meille Eficuwaxi<<V tapahtunut / ettenme paha himoidzis/,

he himoidzu. olco
Ven palweliat/nHncuin heistä muutamat olit,

kir,oitenu on: CaMa istui sijsmä»
»i, uoman/janousitmaMman. HlkZmme hn<>
rltl cehks / ntsncnin muutamat idzens heisti



husrudella saastutit / jalangeisitvhtenZpätt
wana / colme colnmtta kv»nmeuda tuhana.
?llkZn,»ne Christusta kiusatco / nfincuin muu,
tamat heistä händZ
kärmeildä.Älkätnapisco/ nhncuin
heistä napisit/ >a mcstani« cadonaialda.

Caicki sencalmisit miit heidän cohtans
Osicuwari mutta se on kirjoitettu meille car,
tamiseri / joidenkapanllc mailman loputtul-
let owat. Sentahen ,oca luule seisowans/
cadjocanetteihanlangeMipäyrikänkinstus
ole teitä käsittänyt/waan inliimillinentNnna
lumala sn waka / ,c»ca ei salli teitä'kiusana/
ylidje teidän woimon / waan hän teke kiusa»
Urest lopun/enä sen woisittakyrsiä.

Hcrra cuea sun maiafts/pog. 7.
NijnlEsus puhmwertouxtll/ss.

Ewangelinmin kirioitta p Lucas
Ewangel'Cap-16.

tämän werla»lxen:Oli yxiricas
Mies/jolla oliHuonenhaldio/iahclnen edc-
sänscanncttin/ että hän olihucuttanltthäi
ncn hywydcns. Iahän cudzui hänen /ja
sano, henälle : Miniminä sinusta sen«lN"
len?Tec llicu hallitus wirastas:Sillä et sinäsaa tästedes hallita. Nhn Huonenhaldia
sanoi idzelläns : Mitä minä teen ? SM

ompois minulda wiran /eli
F minä



wmäwoieaiwa/häpen minä keriatä. Minä
mitä minäteen-Costa minä wiralda

poispannannijn he (oriawatmilnln heidän
hnoncscns.

Ia bäncudzui tygsns caicki Herrans
wclgoliscrija sanoi ensimäiseUc: Cllinga pal-
jo sinä olet minun Herralleni welca ? Se
sanoi? SatatynncritäöliyäHäu sanoi hä-
nelle. Otakirjasiaistu pian/jakirjoita wij<
fikymmendä. Sitte hän sanoi loiselle.- Pal>
ioco sinä olet welca ? Hän sanoi:Sata pun-
daNisuia. Hänsanoi hänelle-Ota kirias/
iakirjoita cahderankymmendH. Ia Herra
kijtti sitä waärä hnonenhaldiata / että hän
«oimelisesi teki. Sillä tämän mailman iav-
sil owctt ioimellisemmHt / enin waikelldcn
iapsee/ heidän sugusans. Ia minä myös
sanon teille: tehkät teillen y stäwitä määrästä
Mammonasta/että costa te tarwidzelta/nijn
he coriawatteitä ijancaickisin msiohin.

Rucous.ittlErra lumall, taiwalinenlsä,oca meitärun<
V-vsast<siunannut/»a mci lemetdan lo.apäiwäi'
smlelpäm yldäkylläijest aneaunt olet / Mermot»
lemmasiuna/wai,ele,meitäahneudest / jakchoitt

jydamen/Miellllämsinun siunourestas k^y-



«ousicolmandenapZiwänä / RawattuinM
ken- laettZhännal)tinCepharelda/,a sijue
ntjldä cahveldatoistakymmeneldä Senial,
kcnhannähtin vfiammalda cuin wijdeldäsa-
daldaweljeldä yhdellähaawaila /joistamon«
dawieläeläwät/mmm muutamatowatnucku»
«et. Gi> tälähin nnhtin hän lacobilda/ja fen<
jälken caikilda Apojioleilda Wljmeiselvä
caickein jältin/snhän minnlda nähty,nljncuin
kestin syndyneldä. Sillä minä olen caicken
huonoin2lposto!itten seas / engä olekclwoll'

ettäminH olen Geu,
»icunda waiwonuc. iNmea Jumalanarmo-
sta mmZ olen stcninminäoolen/ ja hänen ar»
mons ei ole minun coht.mi tyhjä ollut.

Jumala suuresi hywybcsi/pag, ny.
HE>'r» cucka sunniaiafts/png, 7.

ikwangeliumin tirsoitta P.Lucas.
aican sanoilEsus muutamil-
idzcpäallens vstallsit / että he

lithnrscat/ja mnnaylsn cadzoit/tämänwer-
ta.yen: Caxi ihmistäinenit Templinrlicoi»
leman/yxi Phariseus jatoinen Pndlicani.
Phariseus seisoi ja Nleoili nain idzctläns:
Minä kqtän sinila Inmala/etten minä ole
n'ncuin mnut ihmiset/ Ryiwäri/Waarä/
Huorimekia/taicfanljncnin tämäPllblica
«i. Cahdesii wtzctos mins paaston/ja an^

nan»



soiselle lahiatterweri tchd<!/sls«zyhdes.Hen
ges: Toiselle ihimelisk:toitatehda, Tolsille
prophetia. Toiselle henget eroitta. Toiselle
moninaisetkielet Toisellenwmnaiftenkielden
selitys. Jotcacaicdi se yxi hengi watc»tta/sa<
caincnllengin oman» / nljneuin häntahto.

F HErra sun pyhä Sanas/ pog. i!;.
Icrnftlcm pyhä Ca>ipung/p«g. 41.
Historia on tosi» idzcstäns/Hicr. Hist. Fine.

Ewangeliumin kinHitta p. Lucas.
Ewang.Cap.l9.

IEsilSlähcsiyile-

ickihändä/ jasanoi: Jossinäkin tiedäisit/
nijns ajattelisit tosin tällä sinl,n ajallas/mitä
sinunrauhassopis. Mutta nyt owatneket»
ketyt sinun silmäis edestä- Silläne päiwät
pitä llllemÄtsinllNylidzes/että sinun wihol-
lifes stantzawat sinun/ sa pqrittäwät sinun:
Iaahdistamat sinunjocaculmalda/ja maa-
han tasoittamat sinun/ jasinun lapses>sotca
sinus owqt/ja ei jätä simlskiwe kiwen päälle/
ettts edzickos aica mdenut.

Ia hän meni TemMn/rupeis ajamanv«
los ostaita ja sanoden:Kirjoitettu
on: Minun huonen on rucollshuom/ mut-
tgte olettasen tehneeryswsrittelUuolari.la
hän opetti jocapäiwäTcmplis.



Rucous?
>l7>Aickiwaldiasyancatckinmlumala/joca sinun

ja sinun Poicas lEsuxenChlistuxen
pyhän Hengen cautta meille ilmoittanut olet / Me
rucoilemma sinua/walaise meidän sydämen/että me
wilpittömästsen wastan otamme / jaensitäylön-
cadzo engä hyljänljncuin sinun Canssas ne vstotto<
mat ludalaisttteit/että me sinunpelgofts eläisim/
päiwäpäiwalda VscoS wahwistuisimv jatjancaicki'
sen autuuden saisin» / ICsuxen Christuxen meidän
HErra»cautta/Amen.

Xi. Sunnuntaina Colminai/
suven pairvasta.

coUeÄH.
CaickiwaldiaS yancaickinen Jumala/jonga

on paljo suurembinhdeansiota jaha»
lua/jotca sinuarucoilewat / wuodata sinun annos
meidgn paälem / jaandexi anna meidänriconm.
Sinun PoicaslEsiixen/lc.

Epistolan/ kirjoilta P. PawaliApost.
Connth.tyghö/iCor 15.

minä teen teille uettawZxi
minäteille ilmoi-

tin/ jongate ottanetoletta/ joAtem^ospylV"
le/jongacautta te «utuanimlctta/cuinga minäsenteille olen ilMoittnm/ jos le sen o!e«a pitä<
net/ellcinfin ole/ että te huckan oletta vsconet.Sillä minäoien sen algusta teillä andanutson-
ga mina mxös saanut olen / että ChristM on
cuollut meidän syndeimmetähden/ Ramat-
tuinMen. I<, efta hän oli lMdattu/ ja>.lss«

nousi



M tarwidzepiaauttaman'/ että me olisim sinun lah»
fais vscollstt Majat/etteimeildä puutniS
kisest cosca me tästä wuasta poispannan ja meidän
Mun duomiös eteen tuleman pitä/Amen.

x, SunnuntMa CHlminmsuden
paiwastZ.
QÄleHa,

/->lumala / sinajocasinunwoimasosttat/ar<
sn/ anna wieläkin sinun laupiudesrunsast paista,
meidän päällem / että me sqtä taiwallisest hywydest
osalli<eri tulisim. Sinunrackan Po-icas en
Christuxen meidän HSrran cautta/Amen

Epistolan kinotta P. Pawali Aposi.
Cottnth. tygö. i.Cor. 11.

te tiedätte/että te olettapsF
ollet/ jaLaynet myckäin epajumal-

dentygs/nyncumtewiedytolitta. Sentah?
den teen minateiile
ca lumalanHengen cauttapnhu/lEsustaki-
roile. Is eiMkan taida lEjustacudMHEr,
raxi/waan pyhän Hengencamm.

Lahjatowatmoninmlet/nmtta yr>
gi. Ia wirgat owat moninaiset / mutta)»xi on
HErra. Ia woimatowm Moninaisetmuttay»
xio?rlumalajoca caMa caicdinaiset waicutta
HNutta Hengen lahjat osottawatheidZnsjo-
caidZesMelstji tarpcn. Gil,« yhdelle
tan Hengen cauttapuhcia wqftudesta: Eoiscl"
le annemn puhu» tiedosta/sen yhden Hengen
eamtg; Toiselle psco/ftjtss yhvästä Hengestä:

T«»



nan kymmenexet caikista cinn mjnulla on.
laPublicani stissi taambana/cika tahtonut
sibniäns nosta taiwafcn päin/ mutta loirin-
doms ja sanoi : Jumala armadaminun
ftndiscn päälleni. Minä sanon tttlle: Tä-
mä meni conans hurscambana cuin toin-
nen: Sillä iocainencuinidzcns
alcmn/ia ioca hänens alenda/st ylötän.

R»cous.
taiwalinen Isä/mem oilcmma

meitä hallidzisit/etten me meidän jyndejän unhoda/«ngäsuruttomaxi tule/waan teemmä oikian catumu
xen/paraten meidän elämän/ »asencansa mcitäm
lohdutam / että sinä sinun PoicaslEsurenChn<
stuxen tähden oletmeille armollinen / annat meidän
syndim andeft/,a meitä hänen cauttans
stn autuuten saatat/Amen»

xii. Sunnuntaina Colniinai,
sudenpNwZstZ.

ja laupiaslumalaiongaarmo-ista sinnn vscollises sinua otoltsestpalwelewatsuo armollisest/cttä me ilman estetä sen saisin, cums
meille luwannut olet. Sinunrackan

Epistolan kirjoitta p. Pawali Apost.
Corinth. tygö/l
weljet lcncalminsn vsc<i!ll,s on

meilläChristU/rcn cautta tygo/
et



li«fin että me olemma id;e meistäm ssweljac
jotakin ajatteleman / nHncuin idzemeistäm/
woan josme olemma johongunsöweljat/ nqn
onse lumalalda.Jocameitä soweharitehnyt
on / Vden Testamentin wirca pitämän/ ei
bookstawin/Va^n^cngen: Sillä bookiiawi
cuoietta/waan Hengi tekeeläri.

Mutta jos siliä wiralla joca bookstawin
eauttacuolotto/ja tiwtjn caiuttu oli/ oli sen»
calcainenkirckaus / ntjn ettei Israelin lapset
t.nnnet cad;oa Moseren caswoihin/hancn casi
wonskirckauden tähden joca cuitengin
Mixei siis paljo enämmw silläwirgalla/joca
«Hengenanva/pidäis kirckans oleman: Sillä/
jos wiralla/ locacaootuxestsaarna/kirckaus
oli/ paljo enämmin sillä wiralla /joca wan«
kurscaudest saarna/onylsnpaldinen lircraus.
Sillase toinen/joca kircrastettuoli / eioleen»
singän kircrauderiluettapa/
tircrauven suhten. SemZhden jos silläoli
kirckaus jocacato/paljo enämmin on sillä k«rc<
kausloeapysi'.

Että meillä sencaltainentoiwo 0n,..... mc
puhummerohkiast/jaenmeleentjncmnMo<
ses joca caswoillen»peitten pani/ettei?sraelin
läpsittainnee sen löppucadzo joca cato / waa»!
heidän mitons oli paadutettu. Sillä hmnan
tähän pniwan asti/pyjyst peiteottamata cosca
wanhaTestamentiä luetan / jocaChristures
lacra. tNmtahaman tähänpZiwän asti/ cosca
Mostli luetan/rippu se peiteheidän s> dämcns
evejä. Mutta cosca he HErra»

puo>



puo!een/nHn peite poisoretan: SillZHHrra
onHengi. Mutta cusi;
syN6 on wapaus. tNntti, me eadzelemma
-HErranrirckautm / »lsneuinSpeilisa/awoi»
meliacvswolla j>:me mureran sijden cuwaan/
kirckn,dest« nqnkircdauten°n«in<
Hengestä.

O Imnol annaminnll <nnw« pag,i!y.

ikwanZalinmin kinoitta p Marcus
Ewangelista Cap. 7,

aican / coscalEslls läxi Tyrin
Sidonin maanänsia/ t»il! hänGa»

lileanmeren
maan ärten kestitze.la he toit hänen tygöns
Cuuroin / joca mss mijckä oli/ja hcrucoilit
händä panemankätcnshäneu pällcns. Ia
hän otti hänen erinäns Canssasia/japisiisor-
mens hänen corwijns / sylki ia rupeis hänen
kieleens/ eadzahtaintaiwascn/ hnokais/ia
sanoihäuelle.-Hcphelah/se on/aukene. Ia
cohta alltenithänen corwans ia häne kieleus
side pääsi waßallens/ia puhui selkiäsi. Ia
hän haasii hcidän kellengän sanomasi Mltt-
m ioca enckmmin hänhaasii/snä enamminhe
ilmoitit. lahcsuurcsi ihmettelit / simoden:
Hywäsiihäncaickiteki/enuroithan ttki cnui
leman/iamiM puhuman.



Rucsus.
Jumala / caickeln

amolinen luoja minäkijtan sinua/
ettäsminun terwenruumin andanut /i'a minun tie<
len/»orwat jacaicli jäsenetsen pahan wiholisenpääl
le carcauxesiawartellut olettlarucoilensinua/suo
minulle pyhäorwos että minäerinomattain minun
corwan jakielen oikeinkäytäiim/corwillan ahkerasi
sinunpichäSanaas cuulisin jawistist tutki «7NM>
län myös sinun armoaZ n isiäisin ettci yxikän misan
minun kieleni cautt« pahenis/ waan jocainenpara»
niS/Amen.

xiii. Sunnuntaina ColminaK
sudenpäiwastä.

Caickiwaldiag ijancaickiuen Jumala/lisämeil»
le vsco / toovo jarackautta että me sinuldanh»

»ä lahjoja sai,sim/cuinS meille luwanut olet/raca<
ftatstmnytätuinstahdotjakäsket. SinnnPoicaK
lEsuxen/ic.

CpiskolanftrioiltaP. Pawali Aposi.
Galat,tygo/Cap,;.

A>AckatVei,et/wpauret ow«r tosin Abra<
hamil ejahänen siemcnellcns annetut:

Ei ha» >ono.' Giemenille/nfincuin monelle/
»aan minculnyhdencamm: Sinun siemene-

on Christus. N?u«a minä «anon:
joeaJumalalda oliwaliwistettu

Christuxen päälle/ ei ricota/ ettei ll»pau« lain
caurta turhanraukeis/joca sijtteneljän stdaicha
colmenkymmenen wuodenperään «nnctmo»



li Silla josperindslain caueca aniaitaisin/nyn
seolislupauxen cauttaannttu/nn,t« Jumala
on caurta i<,hioltta>
nm. Mlhingä
käymisten tHden / siihcnajii cuin Sienienoli,
«lewa/ jollelupaustapahtunut oli/jaonKw
geleildaaseteltu wälnmiehen kätten cautta.
Mutta ei walimics ole yhdhen ainoan wali«
mies/ »aan Jumalaon ainoa. <l>ngo sij« iaki
3un»alan lupausta wastan? pois se. Jo» laki
olls anett» elewöxi tekemän / nH'n tosin wa«<
hurscaua tulis laista, Muttaßamactuoncaic-
ki sulkenut synninala /että lupausannettaisi!»vsco cauea lEsuxen Chriftuxen paällevsio»
waisille.

Plp«y« on wicasangcusiiur/pag, si.

ikwangeliumin ttriHitta p. Lucas.
Ewangel.C«p.?c>.

sanoi ICsusOpettlslap-

näkemät / jolca te nä ett«l:Silläminä sanon
teille-Monoa Prophctatja Cuningasi tah-
doit nähdä / jom te näeltä ja ei nähnet / ja

'lmllajotatetllllletla/ja eicuulet. lacad.
zo/iainoppenut nollsi/ja tilisais händä/sano»
dei,:Mesiari/mitä minllttpitä tekemän/me
minä ijancaickisen elämän perisin ?Hänja-
noi hänelle: Mitä 4ais tirjoitetlli on? Cnin-
ggsluet! Hän waM/ jasanoi; Rakasta

sinun



simm HTrraslumalalaseaikcsiäsinnli sy.
dämestäs/ja eaikesia sinii siclusias/jacaikesia
sinun woimastns/ja caikesta sinunmiclesiäs/
ja sillnn nqnculn idziäs-Nhn
hän.sanoihänelle: Oikein siitä wastaisit/tee
se/mins saat elä. Mutta hän tahdoi idzens
wanhurscaxi tehdä/ja sanoi lEsuxelle: Cu<
casta minun lähimäisen on?

lEsuswastais/ i» sanoi: Pxi Ihminen
waelsi Icrllsalemisi lerichoon/ ian«li rys-
wäcittenkäsin /iotka hännn alasti rijsuit/ m
haawoitit/ psismenit ia iätit hänen puoli-
clwllllxi Nilntapahtui/ ettäyxi Pappi sitä
tietäwaeisi/iaeuinhänhänen näki/menihän
ohidze. Niin myös iewita/c»lin hän mli D
le paicalle käwi hän ia näkihänen / ia meni
ohidze. Muttayxi Samaritauus waelsi ia
mli hänentygöns / la cuin hännätihäncn/
armahti hän händä. Ia tuli ia sidoi hänen
haawans/ia wuoöattisijhen stiyäiamijna/
iapani juhlanspäälle/ ia wci hänenmajan/
iaroriais händä. Ia loijnapäinxlnä m«t->
custi hän jaom caxipenningitä/ja andoi Iz
sänälle/ jasanoi hänelle : Eoria händä/m
lössillä enämmän <ulutat/ niin minäpalaj-

leftn-



ttsanmaxansinulle. Cuca näistäcolmcstaoli sinun nähdäxcs hänen lähimmäisens/
jocaryswäritten käsijn olitulllit?Hän sanoi:
loca laupiudenteki hänen cohtans. Nijn
sanoilesushenMe: Meuejatcc mMmjn.

Rucous.
kitäm sinua Herra Jumala taiwalinen

meidän sydämestäm että me sen
autuan aian nähnet olem jolla sinun suloinenEwangeliumis saarnatan/josta me finnn pyhän tahtosymmärräm/ja näem snun rackan Poicas lEsuxenChristuxen: Me rucoilemma sinun sanomaloindalaupmttas/ että mc sinunarmostas saisimmepitaa
sinunSanas walteuden < jaettä sinäPyhän Hen«ges cautta walaiiint meidän sydämen etten me cun»
ganikänäns si,<apoikeis / waansijnäluiastpnsyi-
sim jai, ancaickisenautuude sen cauntakäsitaisim/A.

XIV. Sunnuntaina Colminai,
suden paiwästa.

colleHg.
HErra Jumala/warlele aina Seuracundas:Silla jos et sinä händä tuk nqn ei hän taid»heickoudentähden pysywämen olla/ <uc>j!,S armollisesi / että hantaidais wältäsitäcum»ahmgolmen on / ja seurata sitä cuin terwelinen.Viis, Sinun Poias/etc.

.
Epistolan kinoitta P.Pawali Aposs.

Galateremtygö Cav,;,
WAck« wehct/wacwacat Hengeft/ nftw

»Hcn»



Hengew«stan/,'« Hengi lihawastan. NZm.lc
owat wastansoinen toistan» /nyn ettette tee/
mira tetahdotta. Muua >os te Hengctdä Hal-lilan/ nyn et te o le lain alla.

Mutta lihan t)»ot owatjulkiset/cumon
Huorus/Ga!awuoceus/laastaisi,s/H«ureus
Mpchutnalven palwclus Noituus / waino/
Rfita / Cateus /tviha/ Torat /Eripuraisus/
Oriseura/pahansuomisus / Murha/Juopm
mus/ IZlonsyomys/ ia mnutsencaltaisct/ioistaminiolen teilleteiienginsanonuc/ja wiel° nyt-
kin edellä sanon/ että ne/otca stncaltaisiateöe»
wal/ ei pidälumÄan walvacunda perimsn.
Muna Hengen hedelmZon:Rack<lns 110/
Rauha / pukbnielisys / Rstawys /Hywys/
Isto/ HilMsus / puhtaus/Senkaltaisia wa<
stan ei ole H.al?is. Mutta »oeea Christnre»
omat owat / ne rifiinnaulidjeW«t lihans/hi-
moin» ,a haluins/cansä.

Ihmisin luondokurmclduon/». 118.
ikwangeliumin kirjsitmp Lucas.

Gwangcl.Cap.)?.
»«Atapchlm/ettcl hän meni Jerusalemi-ltapäin / ia matensti kestcldä Samarian
ia Galilean. Ia cmn häntnli yhten kylän/
cohtaisithändä tymenen Spjtalista miestä/
zoe a taambana seisoit/ia eorgstit äl»es/ sa<
noden : lEsu / racas Mestari/ armahda
mädän päällem. lacoscahännenäti/sa-
noihänheille: mngät / ia osottacatteitänPap«<



Papeille. Ia lapahdm/ cltähe meennesäns
lttlit:p>ihtaxi, Nijn yri heisiä/ cosca hän näki
ettähän parattu o!i/palais jälleus/iaellnioit»
tillimalata suurella änellä/ia langciscasi'
woillens hänen jalcains juuren/iakijlti hän-
dä.last oliSamaritanus. Mltltalesus
sanoi-Eits kymmenen puhdisiettu? Cusa.
sia yhdexän owat? Ei ole muitapalainnut
lumalata cunnioidzeman tuin tämä mu-
ucalainen ? Ia hän sanoi hänelle ? Nonse ja
mene/sinun vscos on silum «vapahtanut.

Rucous.
Jumala taiwalinen Isä>/ sinä joeasinun

Sanas,a Pyhän Castes cautta/ meitä caicki«
jscavscomme/sijtätauhiafta synnin spitalista al«
molisest autanutlolet ja wielakinl.ukis meidän tar»
pnsam meitä autat. Me räcotlemma sinua/walai«se meidän sydämen Pyhän Henges cautta ettenme
«känäns sen «altaista!simm hywätyöläs vnhotaiS/waan aina Jumalanpelgos eläisim/>a sydämelisel»
lalawalla sinun laupiuteeS/tlossellameilellä sinu«
«inatqtäisimjayUstäisim/Amen.xv. Sunnuntaina Colminaisuden

pajwaftZ.

F^HErralumal^ /walieleainatapuhdisia fi»
SeoraundaS / ia hallldze handä sinun

woimallas: Silla e» hän ilman sinuta taida pysy°
lväinmollg,Smun lsffgnPoicas/etl.G Ep!si«"



.Epistolan,kinoilta P.Pawali Aposi.
Galat»eintygö/Cav,6.
weliec/jos rnc -HcngesZ elemms/

waclvacam n,yos jengejä. HlLam
turha <?unniat» pyytäkö/ wihoitta enia cadehs
tien toinentoistam. Rackar weliet/ josihmi<
ncn osaojohongunwicaan tnlla/nfintejotta
hengelliset oletta / oictcm sencaltaisiasiwey,
denHengesä/ja cadzo.idziäs/ ettcemyäs
l«ais. Candamt toinen toisenne euonna /ia
nqn leChristien lai«» tnyiätte. Silla jos jo»
cu luule id)ens jotakinolcwan/ jocaeicmtcn:
ganmitan ole/hän wicttelc idzens.Ns«tta coe«
telcan cutin omat tecon» / ja stjrte dän taita
«inoast«nsid;estanskerstata / ia.ciyhdelakän
muusa : Sills cungin pita oman cl»rma»«<s
eandaman.

loca sanalla neuwotan sejaeacan caicke
hywa silte/jocahaudnmuVo., Hlkatexyko/
ei Jumala anna lv;en3pilcata : Silla mitä
ihmincnrylwa/sltälilmmyosnchtta. Jocali»
l>a<<v»s selihastansmrMellnxen«Htta!
ÄluUss jocaHengcsäkylwa/ seHengestZ chan-
«aickijeu elämännfittä. lacoccamcliywate'
emme / nsin älkäm fuuttuco: Sillä aicanans
mekin saamme nfitta iln»anlackamat. Cosca
jijsmeillatilasn /nfintehkam jocaidzellehy<
wa/m»tta enimnitten nylle / jotca meidäncansa welien»uscosa owat.

M«!cn mixfurct mnilman pääll/ pa, yl.
Oitimimu aintttl c>>n«/png, no^

Ewangelinminkirioitta p Match



aican sanoi lEsiis Opemslap-
' >2>sillens: Cikangan woi palwclla cahta
- Herra.-Sillä tairkahän täläwiha /za loisia

mcasia : Taicka häntähän ftiostu/jatoiscn
Mieadzo: Et te woi palwclla Jumalala ia
Mammonat. Scmchben sanon minä teille:
älkät nmrhettico teidän helnzennetähdeil/
mitäle syoltä cli jnotla:eikäteidän rnnmin-
ne tähd en/millä waacellate teidän werhotta.
Eikö hengi enämbiolc cllinniosa?janlumis
parembicnin waate? Cadzocat miwan lin-
öuia/eihskplwä/MniD/cimyöscocoo
ttjhen / ia tcjdäll taiwallinen Isän rnocki
hcjdun. Ettäkstepalio cnämbi olecninhe:
Eli/ cuca teistä woifunillans lisätäkynärän
hänepitl,dcllens>la/miläte surettawaattei»
sia iCadzocat cllckaisitakedolla / cningahe
easwawat/eihetyötä lee/ejkatehrä/cniten-
gin sai,on minä teille / ettei Salomon cai-
kescunniasan6olllttntjnwaattetti/<mnl))cl
heisiä. loslnmala näin waalctta pellon
mohon/jocatänäpän seiso / iahnomen
zi/n heitetän / elks hän palio enämmintei-
dän sitätce/lcwähävscoiset ? Älkätsijs su<
nilliset ollco / sanoden.- Mitä mchömme/

G ij taicko



taicka mitckme momme? eli / millä me mei-
tämwehoitam? Silläcaickia näitäpaeanat
edziwät. TeidäntaiwalinenIsänkyllä tietä/
«idän caickia näitä tarwidzewan. Edzikät
ensi» Jumalan waldac»nda/ia hänen wan<
hursccmttans/ia nijn caicki nämät teille annej
tan. Hkäi, semähden sureco huomenisesia'
wäsiä: Sillä hnomenisella päiwMonfu<«
rnidjesiäns.TytMncukinpäiwäsmullens.i

Rueous.
VL?>EkHtäm si»ma HErra Jumala talwalinen

/ caickein sinun hywäin tecoeS edestä/
«ttas meille olet andanut ruumin ia sielun/ ,a caic<
kt cuin me meidän elätuxenkalpexitalwidzem:la>
rulcoilemma sinua/äläsiunaustaSmctlda pois ota/
waanwariele mettä ahneudestettä me sinua ainoa»
ta palweltsim/sinnaracasialsim sinun meltäm luo»
taisim ia tunvaisim engä Epaiumalan palweluxella
»a siNä wahingoliscNa.Mammonalla meltäm saastu
tais/ waan sinunArmoos ia hywyliw turwaisim/
lEsuxen Christuxencautta/Amen.

XVI. Sunnuntaina Colmina^
sildenpäiwastä.

>AHE«a Jumala auta «ttä miemielellam sinua
meldäu mielem t« sydn°

mem sinuldaaina apu anoman. Sinun Poiiasle»
juxenChristuxen/ett.



Cpisiolan kinolla P. Pawali Aposi.
Epheftrnn tygö/ Cap. 3.

A>Ackat »eliet/minä rucoilen/ettettemi-
teidän edestä»kärsin/ teidän cunnian sn.
Gentähdencumarran n«nä polweni/meidän
Herran IKsuren Christuren Isan puoleen/
,oca caickei» oikiaI<ö on/cuin taiwaa» jomaß,
stlapsiricud)litan/ettähänannai« «ille wöi»
ma hänen cunnian»ricrauden «Zlken / että te
hänen Heugens caut» wäklwäritulisitta / si<
stlliiseg ihimises. Ia että Christus astlis vseon

teidänsydämifän, ,ateo isinäracruden
cauna krjnnitecyt iaperustetut. Että «ymniä<°
räisittä caickcin pyhäincanst/mikä leweys/
pinms/sywyys iacorkeus oli». Ia sen cautta
Lhristurenlracraudentnndisitta/ socacaire»
tundemisenlwoitta/cttäte oli sitra raickinssiscl'
la lum<?!antäydellysoellä täytetyt, !Nutt«

>oca caicri ylonpaloisest woi cehtä/
caiten see?gin ylidze cuin merucoilcnuna caic»
ka ymn«rtämn,e : sen woiman »älken joca
meijä waicutra) olcon cunniaSeuracunnasä/
jacaon Chrifiures lEsurcs / caikinaigom
ha«.aictlstjt nhnchancaickseenAmen.

Woi lncitä töyhiä symcisit/pag, »a.
Kyttt oicon lEsuxen nimi/pag. lu.

lkwangeliumkirjoitta P
Ewangel.Cap'7.

Naincutxllttin/ ia hänen
G ttj «m.



canstmsmeni pMhäncn Oxetuslapsians/
ia yllwpalio wckkee. Coscahan Canpungm
»oma cadzo/cuollut vluoscannet-
tUl/joca/oliAitinsamoÄpoica/ia st oli lesti.
Ia palio Caupungin Canjsast käwi hänen
<ansans. Costa HErra stn
hälthänen päällens ia sanoi itke.
lamem ia rupcis paarin- lacaudaiatsti-
sätit. Ia ha n sanoi: Nuonicainen /minä
sanon sinulle - nouse ylss. Ia niollll nonsi
istllalle. za rupcis pllhulnan. Iahän andoi
stnHtillens. Ia pclco mli caikille/iacun-
nioidzitlumalata/sanoden: sunriPrdphe-
la onnosmtt meidänstcaam/ m Jumala on
hänen Canssans edzinyt. Ia tämä sanoma
cnllllli hänestä caiken ludean pmbärins/
ia eaickein lchimaacundm.

Rucons.'F>E«>« Jumala taiwalinen Isii/ ,'oca sinunPo«
V«Sannoit chmisext tulla / cuolemallanS mch
tänsyndeim «best tekemän / ia meitä t,an>
t<!!ck><est> uolemast auttaman / Merucoilemma si<
nua/ pidämeitä ainafiinätolwos / eteen mesistä
«päiliS/ettinfincum meidän racaS Herran lEsns
ChrisiuS / <anallas lesken poian cuoluistylöshe.
ratti: Nqn hän on myös meidän lvHmeisnä päi>
wänä ylösherättäwä jatZancaickisen autuudenan.
P»wa/Amen. xvll.S^



XVI. Sunnuntaina Colminab
sudenpäiwastä,

HErra/totinen Jumala / anna sinun Cans-
armoö / että he Perkele» stastaisutat

waltäisit/ fa sinua puhtalla sydämellä seuraisit.Sinunrackan Potcas lEsuren/etc.
Epistolan kirjoltm p. PawaliAposi.
Acrac weliet / muin rangin»HORRaso/teitä / «täre sima cud;uniises/

johonte cndjUtut oletta/nyn waellaisitte cuin
kärsi»misellä />a kärsität towentoistan/ racr'a!»de«,

Ahkcroitcat myös pitämän Heugesyht«y«Z/
«auhan siteenc.mtta. I?ri rullmis /ayxi >Hen>
g! nijn<uintcklllaietta/ teidän c«d;uM!sest«/

cal«isientoiwoncud;umt.Rri -Herra/
fxi Vsto/vsn päällänne on / ia teiven talkein t<?m«/mteifäeaikisa.

Cofta murhe ia waiwapalle täy/pag. ;s.
Minun Sielun tijlä H. Monin/pag,;«,
Veeuin tahdo Chrisiitt 0110/pag 61

Ewangeliumin kir/Hina PHncas.
Vwangll.C^.l4.
aican tapchdlii/MlCsils tuli,
PhariseustcnPMmichcn h,w-ncscn Sabbalin nmlle / m he wamoidzithchidtl. Iacadzo/ sima oli Wesimlilinen

G iiij Hmi<



ihmitten hänen eöesäns. IalEsns sanoi
iainoppenuille ia Phariftuxille : Sopico
Sabbachina paranda ?

Mltttahän rupeis hänecn/paransi hänen ia!
päästi menemän. Ia hänftnoihejllc: jolM
nantaeliAsiputoo eaiwon / eitö häneohta
Sabbchtingan paiwänä händä ylösota?
Ia ei he tainnet händä tähän wastata.
Mutta hän sanoi wierahille Werlallxem

eostahänftmmarsi/cmnga hewalidzit ylim-
mäisiä istlumlta! Coseas ioldaeulda häihin
cudzlltan/nhn älä isiu/enei ioeu
cltnnialiftmbi sinlla ole häneldä tudzml»:
Ianqn ti-.le se jocasekä sinun että hänen on

v«lldzlmm /ia sano smnlle : Anua Mesiä/
Za lchn sinä häpiäilä menet alemmaisinman.
Mtllaparammln/coscas eudzutlu olet/nijn
znenc ia istu alcmmaiseen siaan / että se io«»

cnözmnlt on /tulls ia sanois sinulle:
Pstckwän/ noilse ylömmä/ silloin on sinulle
<nmn'a atrioidzewat<Sil<
lä. ioca idzens ylsndä / hän alttan: ia ioca
idzensatenda/scylstän.

sinua Herra Jumala taiwaline»

l!dz«



l<dzem.m että we>nnunpelogosaS pysylsim/i««nld'
zemsnnais ylpeyten/ wanncaikestsydämesi cuuli»
simja wasian ottaisim!.sinunSanaS / ja Sabba»
thin oikein pyhitäisim/ että me sinun
pyhitetyxltulisimma / ja caike» meldan turwam ia
toiwom sinun Poicos lEsuxen Christuxen päälle
panisim / joca ainoa on meidän,wanhurscauden ja
lunasturen: että me nsn caiten meidän elämän si-
nunSanas jältenkäytäis>m/,a meitäm «oickinaiseft
pahennoxest wältäisim / siehenosticuin me sinunar,

moScauttaChnstuxesautuaritulemma/Amen.
XVIII. Sunnuntaina Colminai-

sudenpaiwastZ.
HErra Jumala / anna silMpyhäHengeS
hallitta meidän sidämen / sillapoidzi sitä en me

l«ida sinullentelwata. Sinä-joca elät jahallidzet
ynnä sinunPo cas/ja PyhänHengan cansahan»
lOickist chvncaickisen/Amen'

Epistolan kirioilm P.Pawali Apost.
Corinth.tygö i.Cor.,.

teidän tähtenne / sen lumala» ar-
mon edestä/ cuin teille JOsurenChristien
canna annettu on / ettäteolettacaikisahänen
c»!Mtan«rickari tehdyt/ laikesaopisil,a wun-
demises. Silla saarna Christuxcsta teija
wätewaxitullm/mjn etteiteidän >os»c»sa lahi<
last mitan puun»/ «i»osta«!odottacat meidän
Herran IlLlnrenChristuren ilmoitusta.loea
Vlsstsstg inppynasti wahwista/etck te oli



sitmnuhtettomat/mejpZn HErran
Sc cui» tahto Christit oll«/p<ig. <5i.Tcinoi Hcrrc» osuwa t«iwa«/png,;;.

lkwangaliumm NriHitta p Mtltth.En>angeWn/5ap. 22.

»2'chen aiean/ cosca Pharisenxet amlic/
oli Saddncensien suun

lnkinnlit/ cocnnsil he pheen. Iayxi
eppettcna heisiä/kyspihäuelle/ killsatcn hän-t»ä/ia sanoi: MM/ enea onsunrinkäjfy
iaisi,?IEs,ls Moi hänelle:Ra<asta sinnnHarras Ilnnalatas/caikesia sinnnMia <aikesiaMnm sielusias / ia eaikcsla si4nnn mielcsiss. Tämä on siiurin ia ensimA»nen kästy. Toinen ontämän caldainen -Ra-'

- rasia Min lähim.Ms nimcinnidzesinnas.Nijsä kästys ia
lal nppnwat.

Costa Pharistnxel cogos olit/kys,), HM,
Iesussanoden:Mitättillenäky Chrjsi,l/esi/
kcncngä Poica hän on ? He sanoit: Bawi-
dm. Hän sanoi heille: Cuinga siisDawid'
eudzl! hänen HCrraxiHenFesä?Sanoden!HErra sanoiminun Herralleni/isin lninm»
oikiallekädellem/sihenasii cllmmmä panen
sinii wih ottises/alcms JosD



Dawideudzn hänen HCrran / cumgasi
hän on häne'Pvicans.'la ei tainm kengän
händänutclnwasials. Ia ei Wssyxikan
sog<nut sen päiwän peräsi hänelle
tä kysyä-

Rucou».
mcitämwaiwaisixi syndisixi / jame tcidam

kyllä sinun tahtos/ muttafitä tekemän olemma me
heicot/liha ja weri on meilläsuurna estenä jast paha
wiolinen Perkeleet anna ImeidZn myös olla alaK
lans / Sentähdenrucoilemmame sinua / Pyhä
HengeS wuodattaman meidän sydämihim/että me
wahwallavsialluxellaturwaisim sinunPoiras Ie»snrenChristnxentygo / hänen pynallansja cuole»
mallans meitäm lohdutaifim / hänencauttans fyn<
deinandcxi saamisentapahtuman vscoisim / j« tasamailmas jumalisesi siuun tahtos jälken eläisim/saisim myös sinun armostas lEsnren Chrisiuxen
eautta antualisen lopun jalähdennön/Amen.

xix. Sunnuntaina
sudenpaiwästs.

Jumala cuulelaupiastmeldän rucou.

tvilla/anna myös heidän saada mitä he sinuldaru<
tvilewat. SinunPoicas lEsuxen Christuxen/etc.

Epistolan kiroitta P. Pawali Aposi.
iepheserein tygö/Cap< 4.
»eltct / pangae tylynne pois st

Ovj ' »Ma



LMYH ihminen / ionga «nsa te ennen wael<
stt«/jotca hunoincaurm idzensrnrmel-
le. Muttä«distacat teilZNteioan mielenne
Henges päälle» vsi ihminen / joca
Jumalan»älken luomon/toi neliifts wanhu»
staudesfapyhydes.

Gentähdcn panMpois walhe/ia puh»,
egn zocainen ladimlnaisens cansa totnuttta:
sillä mc olemma jZcnät rcskenZtN / Lvihastu-
«tia «lkät syndlä tehkö: Akat andaco Aurin-
gon laskee ylidze leivän wihan: «ilkät andaco
laittaiAlesta. Jocasarastanut «n/älkZn fil<
len «paremmintehkän
»a toimittacan käfillans,otak,n hywä / euä
hänellä olis mrwidiewslle jacamist»

Mieu»n si«lun UjtläHTrr«/pag. ?o.TygösH. lEsu Chiistc pag. «4.
V Jumal tenenedcs w»ltt«n/ p«a. >4sEwangeliuminkirjoitta P. ttllatchiliwangel. Cap. 9.«2lchcnaicM/astlli lesilshahttn/mem

ylidzen/iatuli omaanCaupun-
shns. Ia cadzo/he toithalwatnn/ ioca ma-
<ais wuotella. Cosca IVsus heidäni,scöns/sanoi hän halwatulle: Pokan/ele
hywäs mrwas/finun chndis annttan andexi
slmulle. Iacadio/mnntamatKirianoppej
Nllisi sanoitkestenckns: lckmspilcka luma-w. CostalElMnWHMnaiamxens/

, , ftnoi



sanoihän: Mixittajatttlttttpahatcidänsy-
dämiscln? Cllmbi on keiwiämbissnoa?Syn- ,
»ut annecan sinulle/taicka sanoa:Nouse jakäy ? Mlltta että teidän pitH tietämän/
ihmisenpojalla olewan wallanmaasa synnit
andexi anda/sanoihän halwatnlle: Nnose
ia ola wuotes/samene cotias Ia hän no-!
~si jameni conans. Ia eosta Canssa sen nä-
ki/ ihmettelit he jacunioitit Inmalata/joea
oli ihmisille andanm sencaltaisen wallan.

Rucous
Jumala joca sinun
mauttaolet iätä s«i<

rafi.i ihmistäiuumin M sieiunpuolesiauttanut Me
rucoilemma sinun sanomaioinda laup<»tt!le ettäs
oliilt meille armolinen/ andex<and«isic meidän syn«
»im/ta sinunSanus caulia meidän vstom wahwi»
stoisit; Walaise myis meitä Pyhälle Hcngelläs/
»teen me synnin ,a pahanelämän tähden jairauteen
jouduis, waan eläijim sinun pelgosas /ta ny» stkä
«jal«sen eitä yancickisen rangaisiuxe» wäldäisim/'
Amen.

xx. Sunnuntaina Colminailu-
dcn paiwastZ,

Oolleilz,
«/Nno/0 HErxa Jumala/ sinunChrisiicunnal.><UltnS jalauha että hecaikistaricoxista puh
ttstelta,sin/iacait«stfydäm»stsinu«l«!lt»m<!tpall««
«sit.Vln»nPojl«S/»s.



Cpisiolan kinoitta P, PawaliApsst.
Epheserein

A> Ackatwcl,ecatd;oc«ttUtH te Visustiwack
tyhinäc/ waan nhncuin

wqftc. lah.mgltcatteit.,»aiallsns: Sillä oi<
«onpalia. ?AkZt ftnZdhdcnolco taitamatta
,„>,t/ waantaitawat/ mikä HErran tahto on.
Ia cklkat luopuco paha menotu
le. Xvaan ol«tttäytetyt pyhällä -Hengellä/fa
puhucac kestenän psaliucista / iaRycoswirsi-
M/iaHengellisista lauluista/»eistteniaso««
tain HVrralle teidän sydZme<an.RHttäinaina
lumalata ja 3<ä / jocaidzen edestä / meidän
HErmn lEsnxenChristuxen nimeen: Ia oi»
cat toinen lumal«npel«
Zoft,.

Pxrii«2 mi<« watcwä tyos/pag. 4?.
I HErraI. taiwost/me tyllä/png.i^s.

Ewangeliumw eiriyirmp, Match
Vwanael.Cap2:.

/sanoilTsus Illdalisille
tämän wertauxen : Taiwan Walda-

cllndaoilCllNmganwertainen/ioealckihäi-
tä pojallens. Ia lähettipalwchans cudzu-
man cujlttuitahäihin / ja ci he tahtonet ml-
la. TaaZhän lälMi toiset palwel,at/sano>
den: Sanocat tndzuttlille: Cadzo / minH
wnlmisiinminun atrian /mimmhärtsni ja
syöttien owat lapetltt-ia cgicki owatwalmi<

siem



siMll/tulcathachm. Muttahecadzoitylön.
Ia menit poiF/yxipcllollens/toincn
lcns- palwelj
jans/ia pilfaisit heitä/ja lapoit. Cosca Cn-
«ingassencmlli/wihasilllhän/ fa lähetti <o<
tawäkens/jahilcllltine murhamiehet/ia hei-
dän Caupungis polti.

Silloinhan sanoipalweljoillens: Häät
tosin owatwalmistetltt/nuttts llldzumt eiol-
let mahdolliset. Mengät sijs «idenhaaroin/
ja cascki jotca te löydätte/cudzncat häihin.
Ia hänen palwel/ans lpenit teillc/ ia co coisit
<aicki enin helöysit / pahat jahywät jahää
huonetäyttttinwicr chista. NijnClmingas
meni cadzoman wieraitans/ cosca hän näki
siellä yhden ihmisen /joca ei ollntwaaletettlt
hääwaatteilla. Iahän sanoi hänelle: Ps
siäwän/ cliingastännemlit/ ja el sinli lla ole
hääwaatteitta ? Nijnhän waikeni. Silloin
sanoi Cnningaspalweljoilleu: Sitoeahä-
ne kälens ja jalcans/oltoeatjahchtMt hän-
däulcoisecnpimeyteen siclläpitä oleman itkn
jahammastenkinsiys. Sillä monda on
eudzltttn/muttaharwatowalwalitut.

Rvcous.



Isä / sinunsuuren «rmos ta laupiudes tähden/
«tcäs meidän oletlandanuc :ulla sinun iloisin hai»
hiS / jasinu-i pyhästä S»nastasoftl>se,ri tehnyt/
caicki myös meidän syndim sinunPoicascauttaan»
defi anna - Mutta että jo.apäiwäinen kiusaus / pa>
hennuSjawaoraonsuuri / tameolemmaidzestäm
juuriheicot/niinrucoilemma me sinuaettäe ar nol»
lisestsinunPyhänhenges cautta meitä caickinoisest
pahudest warjelisit : Mntta iosime langemiane
waattetluin sinusPoicaSlEsnSCHrisius meidän
päällem pukenuton/ftastutam/niin auta meitä ar<
molisestylsS jällens/anna meidän tehdä oikia catu»
mus japorannuss/ ia pitä meilä wohwos «scos si-
nun laupiudespäälle/etten me Hancatckisesi <adote->
tuxituli/Amen.

XXI. Summntaina C«lmlnalsn<
denpaiwaftö,

Jumala/anna sinunarmos «<l<ft mtl<
sinuntyös melsä taytetälsin/ia

menlinhywina<n«töthlsoweljatja walmtt olisim»
ma. Sinun PsicoS/ett.

Epistolan kinoittaP. Pawali Apofi.
Ephesirein tygö/ Cap. 6.

wel,et / olcatväkeMatHjerrast/,0
wäkewyden» wsimasa. pnkecat

pnllen3»mal»n sorasset / ettätep«kclen ca<
«valirapaHllecalcamlfiowoisittawsstanseiioa:
Sillä eimeilleole sstaliha eikäwerta wastan/
»asnpZaruhunoimja »olvojo »astan/ston/
mMW herrojaMfian/i«i»tgmgn mmlmm,



pimevdcsw.ill<d;c»at/paho!'<» jengiäwnstZ
taiwanolla. Sennlhdcu ottacat Jumalanfo-
sta>» stifoa>a caik «astoispyfywMl«ii sirra.

Nlinscildeatwyotetyr totuudella/
/a lvanhurstiiudct» Rindaraudall« puetetut.
Jao cc:t walinixi kengitetyt/saarna manrau,
h«n Ewangelmmlta. N?utm eaikie/oltacat v<

kilpi »ollate woiltasammuttacaicrinai.u»
«mn tnlijet nuolcr. Ia ottacat päähänne t««
wexvenrautalacli: Iahengen Miecta/joca
on JumalanGana. I«rucoilcat aina caikes
waras / rucoilemiseila iaanomisclla/HengesH

MinunSiclun tiitä HErrnn/m«»m/p<ig. ;o.
TyzöeHErraITsu Chviste/p»g. 48.

Ewangeliuminkir/Hittap- Johan-
nesKwangelCap.4.

"

aiean oli siellä Cuningan

mis. Costahän cuuli/että lEsns olimllut
ludeasi/Galilean/mcni hän hänen tygöns/
jarucoili händä alas llllenianiaparanda-
man hänen poicans/ joca olicliolemallans.
Sanoisijs lEsils hänelle: Ellet« näe nm>
nllsiähliä ia ihmeitä/ nijn ette vsco. Sanoi
Clmingan Mies hänelle HErrs- / ttlle alas
ennen cuinminun Poican cl,ole.
noi hänelle: Mene/ sinun Poicas elä. Ia
Miesvscoi sanan / jongalCsue/anoihH.

nelle/


