
jaEpiMl. ?65
hchin/ jaei hetahtonet tulla. Taas hän lähetti

> tOtpalweliat/sanoden: Sanocatcudzutltil»
le- Cadzo/minä walmistinminun atrian/mi»
MlMani jasyöttiläniowattapetnt/ jacaicki
B«tValmistetut/tulcathäihin. Muttaheca'dzoitylön. lamenitpois/ yxipellollens/toinen
cWpallens.. Mutta muut otittijnni hänen pal*
»ttlians/ japilckaisit heitä/ jatapoit. Costa Cu»
Wgas sen cuuli/ wihastui hän / ja lähetti sota»
Mns/ jahucutti ne murhamiehet/ ja heidän
Cliupungispolti.

Silloinhän sanoipalweljoillens! Häät tosin
Mt»valmistetut / mutta cudzutut ei olletmah«
Mstt. Mengätsijsteiden haaroin / ja.caickh
Mte löydätte/cudzueat häihin. Ia hänen pal»
lveljans menit teille/ jacocoisit caickituin he ltzy-»
sitl pahat jahywät / jahaa huone täyttttin wie»
mWa. NijnCuningasmeni cadzoman witz»
rckans/ costa hän näki siellä yhden jhlnisen/ joca
eiellut waatetettuhääwaatteilla. Ia hänsanoihänelle: Vstäwän /cuingastänne tulit/ jaeifi»nulla ole hääwcttteitta?Nijn hän waikeni. Sil»
lei» sanoi Cunillgas palweljoillen: Sitocatha»
mlätensja jalcans/ ottacat jaheittätäthan»
liiVlcoistenpimeyteen / siellä pitä oleman itcu jc»
hmmastenkiristys. Sillä,nonda on cudzuttul»>Maharwatowat walitut.

lijtäm siima HERrK JumalaTolwalinenIfi/
jalaupiudes lahden/ettäsme<«

däu olet cmdanut lulla sinuu iloifin häihis / jasinu»
lwstä Sanastas osalists, tt>Myt/«i<fln,yöK «Mänftn»



«,66 Cvangei««mit
dim sinunPoicas cautta anuerianna: Mutta että
wäinen linftus/pahennus ja waara on suun/ja me olen,,
ma idzestam juuri heicot/ nijn rucoilemma me siima ettäz
OrMollistst sinun pyhän Hengts cautta meitä caickinaistst
pahudest warjellsit: Multa josme longem ja ne wacmet/
«uin sinun Paicasl«sus ChristuS meidän paällempute»
nut on/ ftastutam/ nijn auta mcitä armolisest ylös jallmz/
Onna Meidän tehdä oikia catuinus japarannus/ ja pitä mel>
tä wahwas vscossinun laupiudes päälle/ ttlen meijami»
chsest catzotcluxilulls/Amen.

2i. Sunnunr. L«lm:ttais. päiw.

<>HEna Jumala / anna sinun armos caitisa meitä ex»
että sinuntyös meisä täytetäisin / jame nijn al>

na hywm töchin soweljat jamalmit olisimma. SinunM
«as lEsurenChrisiuxen/:c.

Epistolan NrMra p. PawaKAposi.
Ephes./Ygö/Cap.6.

LHAckat welitt/ olcat wätewätHCrrasa/ j«l

len Jumalansotaastt / että tepcrkelen cawalita
päälle carcannfia woisitta wastanstisoa: Sillli
eimeille ole sota liha eikä werta wastan/ waan
HMruhtinoita jawaldoja wastan /ston/ mail»
»nauherroja wastan/ jotcatämänmailmanpi»
meydeswallidzewat/pahoja Hengici wastan M
wanalla. Sentähden ottacat JumalanstM
seet/että te woisitta pahana päiwänä wastan sei»soa jacaitis asioispysywäistt oli sitta.

Nijnseisocat wyötetyt cupeista totuudella/ ja
wanhurscaudenRindaraudalla puetetut. I<>
jalat walmixi kengitetyt / saargalnan rauha»
Evangeliumita. Mutta caitis / ottacat vM»
kilpi/jollatewojttasamnwttacaickistnrumal!



jaEpistolat. 76?t«liset nuolet. Ia ottacat päähänne terwellden
mttalacki: Ia Hengen Miecka/ jocaonluma»
l«» Sana. Iarucoilcat mnacaikes waaras/ru»
coilemiftlla jaanomisella/ Hengesä.

Mmm, sielunkijtä HErran/ monin/ pag. 408TygösHEnalEsuCH»<Mpag.;7s" ,
zLVangeliumln klrjHlttaP. Ichan.

Alehenaican/ oli siellä yxiCuningan mies/
poica sairasti Capernau,nis. Costahäncuuli / että lEsusolitullutludeast/ Gali«

ltan/ meni hän hänen tygons/ ja.rncoili handä a»
llistuleinan japaraudaman hänen poicans / jo»
c<,l>lituolemallans. Sanoi sijslEfttshänelle:Wt te näe tunnustähtiä jaihmeitä / nijn ettev»sw.Sanoi Cuningan mies hänelle: H«rra/tult«loiennen cmn «ninun poican cuole. lEsus sa«mtzänelle- Mene/ sinun poicas elä. lamiesWsanan/ jongalEsussanoihanelle/jameni.
Nijn hänen »nennesänscohtaifit hänen palwel.

i Mshänen/ilmoitithänelle/jasanoit: Sinun
> fckaselck Nijn hän tuM heildä hetkejolla hän
< sorani. Ia hesanoithänelle: Eiläin sedzemen.

< M hetkellä ylönandoiwilutauti Nijn
> Mymmärsi sen sixi hettexi/ jollalEsus sanoi

>< wlle: Sinul»poicas elä. Ia hänvscoi/ jacai««hnntnhuonens.
<l Rucous.
'' «jancaickinen Jumala/ sinä j«ca finuttl,> «"Poicas cauuta olet meille luwonutsynbein anoexi saa.
'" wanhurlcauden jaijancaickisenelämän/Meru«
'« «V l>"ua/ ettäs pyhän Henges nijn »alaisisil"M sOöujm/fttä Wf m«jh«n j«apäi»äiWfucouxil.



768 lEvangeliumlt
lam/ja «inomaltain caitis meidäntlltftnxiftm/ hänM
apuaanoisin»/ jawahwan vscon cautta/hänen lnpauxiM
ja sanoihins/ caickinaiset tarpet saisim/ Amen.

22. Sunmmt.Colmlttals.päiw.

Jumala/ sinä joca olet meidäntnrwam jo«,
cuuleSeurilcundas lucous/ jollas hänen siml.

das caickiatarpeita olet opettanut rucoileman/ jaannauit.
<Ue initä m«ft)dälnestäm/ siuulda anomme.Sinun/«.

iLI, istolankirjoitta P. ParvaliAposi.
Philip,tygö/Cap. i. ,

Jumalala»
ni/ nijnvseincuin minä teitä ajattelen(jota

minäcaitisa minunrucouxisani aina teenteidän
edestän / jarucoilen ilolla) etts teotetta Evange»
liumist ofallisexi tullet / hamast ensimäisestapäi»
wästct nim tähän asti. Sen minätotisesttietzänl
<ttä se jocateisäon hywäntyön alcanut / sen hän
myöslEsuxen Christuxen päilväu asti päättä.
mjncuinminulleon myös cohtullinen/ teWcai»
tista nijnajatella/ että minä ccncki teidän »ninun
sydämesällipidän / näisä nnnun cahleisani/ ( joi>
sa minäEvangeliumin puolesta wastan jawah»
lvistan) mjncuin netin caicki/ jotca minuncan»
saniarmosta osallisetowat.

SilläJumalaon minuntodistajan/ että mi»
nä sydäultnpohiasta caickia teitälEsuxes Chri<
sinxes halaja»/ jarucoilen/ että teidän mckm<
den enämmin jamämminhyöbyis/ caickinaises
tundnlnses jaylnmärryxes. Että te cpettelisittt
mits paras olis/ ja olisitta stlkiät/ eitellengä»
pahennoxexi/ Christuxen päiwänasti/ täytetyt
wanhurscaidenhtdelnmMjotcalEsuxtnChr!'



jaEpistotät.'
stuM cäutta teisä tapahtuwat/ lulNälanKjto»

Vx Cuningas lahböi lucu»laske/pag. 430
vl« armol!»en mull Jumal/pag^9;

jHvanneKljmlnkirjoitta p. Match.
Evang«l.Cap.iB.

jWlehmaitan / sanoi I«susOpetuslapsil»
DM lens/ tämän wertauxen: Taiwan Wal<
zWbtlrunda on Cuningahanwerxattu/ jota
tchoi lucua lastepalweliainscansa. Ia cuin
P,,mpeis lasteman / tuli yxihänni ettens/ joca
illihinelle wtlca tyMMenhy tuhatta leiwistM
111etteihänellä ollutwära Maxa / kasti H«tra
hinm myytä / jahänen Emändäns / ja lapsens/
joMimitä hänelläoli/ jamaxettä. Nijnse
pMlialangeis maahan/ jarucoilihänbä/ sa<
iioden - Hsrra olekärsiwäinen nlinuntänsanii
Mnsmaxancaicki sinulle. Nijnarmabti
Hlttasitäpalweliäta/ japäästi hänen/ jaaU«
Wllellewelauandexi.

Äijn se palwelm meni vtos/ja löysi yhdenmsa palwelioistans jota hänelle oli welca sa»
tllpenningitS. Ia hän tartuihäneen/ jaotti hä«
Mcaulasta/ sanoden -Maxa weltas. Nijli
«encansapalwelians langeis maahan/ jatucoi»
lihändcl/sanoden! L>lttärsiwäinenminUlltan»Ai /ja minä maxan caicki sinulle. Mutta ei
l)ä» tahtonut / waan mmi jaheitti hänen M-
nij»/schenastieuinhänwelanMaxais. Costa
lnuut hänencattsa palwelians sen näit/mitäteh»
t>« l murehdit he sange» cowin, tulit jailmoitit
Hilmllens caiten mitä tehty oli. SilloinM



EuanzeKumit
dzuiHEtmhänmcteens/ jasanoihänelle:
na paha palwelia/ minä annoin sinulle anden
cMen welan / ettäsminuarucoilit. Eitö mytzs
sinunpitänyt armahtaman sinuncansa palwel.
jatas/ nijncuin minäkin sinua armahdin ? H,
häuenHCrranswihastui/ ja andoi hänenßi»
weleille/ siehenasticuill hän maxaiscaickimitil
hän oli hänelle welca. Nijn»nytzs minuntaiwa«
linenlsäntete teille/ jollet te cutinanln jhdä'
mestän andexi wiliensncoxita.

Rucyus.
Jumala/me tunuusiame«.

me olemma waiwaiset syndiset / javsein sin»»»»'
sianrickonct/ mutta me tijläm sinua caitest sydimest/

«ttä sinä olet meidän lvelcam meilbä ottanut/ jasensmxu
PoicaslEsnxenChristuxe» meidän puolestani max»»».
danut. M«rucoilemma sijs sinua/ettäs meitä armoliststvscos pidäisit/ japyhän Hengescautta meitä täsä mailnil»»
nijn »valaisisit/ että me sinun tahloS perän elä taidailM/
meidän lähimmäistä!»ralastaisim jaautaisim/ «ihan/ p>>
caisuden jacoston poispanisim/etten me sinuawihanteh»,»,
tais / waau sinust aina armian Isän löydäisim/ lEftf«»
Christuren meidän HTrran cautta/ Amen.

2). Sunnunt.Colmlnais. paiw.
Oi7eZo.

anna O HErra Jumala/ sinunCanssas ricoxi!ajotta heheickoudesianstehnet owat/ joisin he sinuna
wydes tähden pyycäwät päästetyri tulla.SinunPolcos/il,

Epistolan kirjolta P. pawali Apost.
Philip, tygö. Cap. z.

93Ackatwiliet/ seurattatmillm/ jacadzsn!!
jotcanijnwaeldawat/ cuintemeidÄ

idze näitte. Silla monda waeldawat/ joista>n>'n 6 jovsein olen yille sanonut / janyttin ickn»



jaEpistolat. 77'l
Don /He owat Christuxen ristin lvihMset / joi»
Mga.oppu on catodus/ ja heidän wadzansonlumalans / jaheiden cuniansjoumheil»
lehäpiäxi/ jotca»nail»»»alisiaraastawat. Mnt»
laneidän »nenolnontaiwahis / josta »neluna»'
Ma H«rmlEsusta Christusta odotammes
M meidän heicon ruumin tircasta/ että sehs.Bitirckau ruuminscaltainenolis. Silläwoi-
>,M/ jolla hän»m)tzs woi caicki idzellensale,N'
misexi tehdä.

Minunrackat jaihanatwelieni / »nillun iloll
jaminunCnlunun/olcatnijnHErrasa/illinun
rMni. EvodiatMinä nouwon/ jaSyntichest
niinineuwon/ että heH«rrasa »ixjnlielisetoli»
fit. Ia minärucoile»» sinua »ninu,» toimellinen
cnmpanin/ olenijlleawllllinen/ jotca»ninutt
clinsaniEvangeliulnistilwoitellet owat / Cle»
Mttin ja»»»uiden minun auttajainicansa/joidtlt
MelämänArias on.

loseiHErra auta meitä/ pag,4i6
Jumalseiso Jumaltenseas/ pag. 405

UVangellunnn VirjHlttaP. Match.
Evangcl.Cop.ll.

l aican / menitPharistuxet pitämän
, / cuinga heIE suxen sanoisi» sol»nei«

sit. Ia helähetit hänen heidän Opetus»
lopsens Herodianein cansa / sanodn - Mestari/inetiedänllne sinun totisexi/ ja sinä opetat Iu»
malan tien totudes/ et myös tottele tetän sillä
tttsm» cadzo ihmisten muoto. Sano sijs »neillel
«nngas luulet? SopicoKeisarillenndaweroi

.! Wa ei? Costa lEsus ym«nasi heidsn'pahu«



77! EuangeKumlt
dens/sanoi hän: Mitä te vlcotullatuttlusattll
minua? Osottacatminullewerolnynti. Mjn heannoithänelle werorahan. Ia hän sanoi heille:
Kenengä on tämä cuwa japäällekirjoitus ? Hesanoit Keisarin. Nijn hän sanoi heille: Ma»
catKeisarille cuinKeisarin owat. lalu,nalal«
le cuinJumalanowat. Iacosca henälnät cuw
<it/ ihmettelith e / jaluowuit hänests/ japois M
«it.

Rucous.
<«AEiijiam sinua HERra Jumala Taltvalinenlsa/tähänasti olet meidän rauhaseläandanut/j«

meitä sodaloa ja muukalaisten julmudesta isilistsi
«ariellul: Merucoilem sinua/annameille wielätinarnios/
<ttä me sinunpelgosas jasinun mieles jalte»»elöisim/carulx
aina syndiä/joca luerenwuovaturen jamuihin rangaistu»
fiju suurin syy on: Hallidze ja wahwista meidän Estu>«!<
dam/ ettei häncuulialsuttasinun tygös/ estäis/ ivaanpa»

remmin tatck! asiat hywin jasinun mielesiälten loimilais/
«ttä me suuremmalla siunautella jaonnella heidän hallitu»
Mensalla «löisim ja sinua lackamat puhtaudesja wanhur»
scaudeepalweltsim/Amnl.

Sunnunt.Colminais.palw.
ijancaickinen Jumala/ ole meille löyhil»

syndisille laupias jotta en muuta cuin rangaistoxen
ansainnet olemma ftisim nijn sinun laupiudes cautla «l<
won/jaenrangaistoren. SinunPoicas/ tt.

Epistolan kirj<>ltra p.parvali Apofi.
Colos.tygö.Cav.i.

«<Ackat weliet / en me lacannerteidän edestäil
jaanonmst / etts te hänen tah»

tonstundemisella täytetäisin/ caickinaises hm<
gellises wijsaudes jatoilnes. Että te otollisesi
waellaisitta telwattncaitisaH«rratte. Ia he»

belmsl<



jaEpistolat. 77;
ltlinäidzisitte caikisa hywisä toift jacaswaisitte
Jumala»»tundemises / jawahwistetuxi tulisitte
caitella woimalla / hänen cunnianswäkewyden
jlMncaikeskärsimisesja pitkälnielichdes/ ilonmsa. lakijttäkätlsi/jocalneitäsoweliaxi
tehnyt on / osallisexi oleman pyhäin perimiseen/
mlteudes.

Sun tygös HErraChriste huudan/ pag. syt
Kijtet olcon lEsuxenNimi/pag. 556

iLvangelmmin kirjoitta P.Match.
Epangel.Eap.9.

aican / cosca lEsus näitä cansalle
oli/ cadzo / nij,»yxi Päämies tuli/

jttmnarsihändö/ sanoden - HErra/ nytcuoli
ininun Tyttären/ mutta tule ja pane kätesyä»
nenpäällens/ nijn hän tule eläwäxi. NijnlE»
fts nousi jaseurais händä / jahä»»enOpetuslap»
seos. Ia cadzo/ Waimo/ jocaolicaxitoistatym»
lnenda ajastaicapunaista tautia sairastanut/ta»
»vi hänen tacanans/ jarupcis hänen waattens
liepesen: SMhän oli idzellens sanonut: Jos
minä ainoastansrupeen hänen waattesens/ nijn
minä tulenterwexi. NijnlEsuskäänsi hänens/
näki hänen/ jasanoi: Olehywes turwas Tyttä»
«n/ sinun vscoson sinun terwexi tehnyt. IaWoimo tuli sillä hetkellä terwexi. Ia cosca IE»
suttuliPäämiehen huonesen / ja näki huiluin
siittäjät/ jaCanssa hymisewän/ sanoi hänheille:Mengätpois/ei pijca ole cuollm/mutta hän n»a»
co-Ia he nauroithänds. Cosca Canssa oli ajet»
tnlos/meni hän sisälle/ jarupeis hänenkäteens/
lYicanousi.lasesanomacuuluicaitenmaahä.



774 Evaugeliumtt
Rucous.

,'jancaickmen Jumala/ joca sinunPol»
olet luwannut meille syntzelnanderlftaml»

sen jaawnnijancaickistacuolemata wastan - Meru»
«oilemma sinua/ wahwista meitä pyhälle Henqelläs/ «ti
mesencaltaistsvscallures sinunapuus/ Chlistuxencautta/
alati wahwistuisim/ jasen toiwon lujana pidäisim/ etten me
cuolis/ maan matian vnen nuckuisim/ ja sinunPotcaslE.suren Lhristuren tautia / wijmäisnä pätwänä ijancaickseii
flamän herätettäisiin/Amen.

25, Sunnunt. Colmmaisu. päiw.
f>Erätä/ O HErra Jumala meidän sydämen jamielen/

cuin hywä olis/että me sinunpyhä tahtoos sem>
ta taidaisim/ ja nijn Me hedelmäti ll«s
nautidzisim.SinunPoicas/ ,c.

lLpisiolan kirjoitta P. pawaliApost.
MAckat weliet /enme tahdo teildä sajMinij<

jotcanuckunetowat/ ettet te murchdis
mjncuiumuut/ joillaei toiwo ole. Silla josme
vscomma / että I«sus o>l cuollut jaylös nosuut!
niju on Jumala myös ne/ jotcanuckunetowat!
lEsuxen cautta edestuopa hänen cansans. Sil<
la sen me sanoma teille nijncuin Herran sanan!
että me jotcaelämine jajälkenjäammeHEnan
tulelmsem / emme suingan ennätä nijtä jott»
nuckunetowat: Sillä HErra astu alas taimst
suurella hunmlla / jaylimmäjsenEngtlin anel'
lä/ jalulnalanßasunalla/ja cuolletensinChli<
siuxes ylösnousewat. Sijttelnejotcaelämmi
jajälkenjäällune/teckatan heidän cansans>M
Pilwihin/ HCrra wastantuulihin/ janijn meai'
na Herrancansa olemma. lohduttacat sijstej
WkesteuännäiWsiluyilla. 2>'



jaEpistolat 77;
Isa Jumalat .

EpangeUunntt/klrjHltta I. Mattl>.
Evangel.Cap.l4.

aican / sanoi I«susOpetusMsil'
: Costa te näettähäwituxencauhistu'

xtn i josta sanottu on DanielProphetalda / fti»
ftwan sijnäpyhassias/ jocatämän luke hän ym»
inärtäkön. Silloin ne cuinludeas owai/ paet<
mtWuorille. Ia jotcacatonpäällä owat/ ältsn
«stuco alasottaman mitänhuonestans. Iajo»
c« pellolla on/ älttznpalaitcowaatteitansotta» -
mn. Woirastaita ja imcttawMsis nijnäpäi-
>ma. Rucoilcat / emiteidän paconnatawb»
d,ns talwella eitä Sabbathina : Silla"silloin
M suuren waiwiinoleman / joiigacaltawen ei
l>le ollut maillnan algusta nijn Ohän asti / ei
myös tule. Iaelleine paiwät lyhetäis/ mjn ei
Mu liha tulisautuaxi / mutta walittmn tah»
hsn nepaiwät lyhetän.
.Sillmnjosjocuteillesanois:

Viristus, taicka siellä / nijnälkatvstoco: Sillä
»MrätChristuxet/ ja wäärätProphetat non»
swat/ jatekewatsuuria ihmeinä jaumckeis/nijn
M lnytzs jostaidaistapahtua / walituttin exy»
ttttäisin. Cadzo / minä olen teille ennen santz»
mt: Jos he sijsteille sanowat: Cavzo/ hän on
Wves/nijn ältätmengtz vlos: Cadzo/hän Cam»
mris/ älkät ascoco: Sillanijncujnpittäifen tu-
li leimahta idästä/ ja natyhaman länden/ mjn
tnmyösihinisenPojantulsmus, Mutta cusa
llltto on/ sicheu Cotcatkin coconduwat.

Rucous.
Clciiij. M



. Evangellumlt
«yElijtZmsinuaHErlalumalaTaiwalinenlszco!.
</(testsi,dämest/ettäs meitä Sanas cantta sijtäwahii,.

golisestaPawm erhe tyxestä vlosyttanut/ ja sin«,
«rmosoikian wattiutensqatanutolen: Iarucoilemmosi.
n«a/ettäs armolisest meitä sijnä walkiudes pidäisit/ j« coi,
»maiset «rhetyrest warielisit/ erinomattain sijtä/ ettenn,«
ple sinulleminkijttämättömät/ että me wamom jaylöma.
dzomsinunSmias/ nijnluin Juvalaiset/waan sen caickestsydZmestwastanytam/ sen jälten meidän elämän täytim/
yscaldaln ainoastans sinun apuus/ jasinunPyicas I«tsu<
fenChristufen ansioon/joca sinun japyhän Hengenconftfflä jqhyllidzeijancaickisest ijamalctiseen/Ameu.,

,6. Sunnunt. CHlmmais. päly).
HCrra lumala/hallidzesinun pyhälläHengelläsm,!»

sydämen ja ajatozem/ että mealna loppua/j»si>
pun duomiotas ajattellsim/ ja nijn tulisin, herättetyri aln«
täsZ mailmas Jumalisesi elämän.SinunPoicas/«.

zepistHlanMioltta P. ParvaK Apost.
TH«ssal.tygy/l,TH«s.i.

MAckat Wliet/ meidän pitä ainateidän edt'
tijttämän/ nijncuin cohtu»

linen on/ Mteidän vsconcaswa jalost / jaM»
tein teidän rackaudenne, lisayildy joca ista coh>
tan. etfä me meitam teistälumalan Seu>
racunnislerstamme/ teidän kärsiinisestän jav>
seostan / caites teidän waiwasan ja wainost»!
cuin tekärsitte. lotca osöttawatettä lumalx
onpitein dupnudzepa/ ja te JumalanWalw
fundaan ytollisexi tuletta/ jongatähden telnnls
kärsitte. Ettsston oikein Jumalanedes/ «ijt«
taaswaiwata/jotca teitäwaiwawat: MuM
teille/ jotcawaiwatan/ anhalewon «neidän can<
sam« EoscgH«rral«susTaiwast iwandul

hän«



jaEpistolat. ?7?Mnwoimans Engelitten cansa/ jatulen lei»
Myella / jocanijlle cosca jotca eiJumalala
tundenet / janijlle jotcaei meidänH«rran IE»
suxenChristuxenEvangeliumita tottele. Iot»
«waiwakärsimän pita / ijgllcaickisen cadotu»
fe»< HTrra caswosta jahänen cunmanswäte»
wydestci: Costahäntulewa onkirkastetta hänen
Pyhäins cansa/ ja ihmellisexi tuleman caickem
Pellisten cansai sillä meidän todistuxem/ teidän.
Wimsiitä päiwästa/ otetta tevstonet.

Te Christitytylöh herattät/ pag. 457
iLpanZellumltt kirjoitta P.Match.

Evangel.Cap,!f.
ihmisen Poicatule hänen cunniasansl

pyhätEngelit hänencansans. Sil»
!ch> hän istu cunians istuimella / ja
«otan caickiEanssat, Ia hän eroitta
Mns/ nijncuinpaimen eroitta lambatWuo»
W/ jaasetta lamhat oikialle puolellens: Mut»
wuohet wastnlallens, Silloinsanoi Ennin»
Mnijlle jotca hänen oitiallapuolellansowat:

, Tulc«t»ninulllsäni siunatut/ olnistacat st wal»
jocateille on »valmistettu mailman al»

Ba. Sillämillä isoisin jateruokitte minun:
Minä janoisin jäte juotitteminun - Minä olin,
W/ jate huonesen otitteminun: Minä olinU»vi/jg te wateitit nlinun- Sairasna/ ja teopit»
'Minua: Minnolinfangina/jatetnlittami»
mtygtzni. Silloinwanhurscathändäwasta"
w/ jasanolyat: HErra / cosca me näimme st»wisowan /ja ruokimme sinun: Taicka jano»
Wja qnnoilnme sinun juoda? Costa »nenäin,

tz««v l>n«n



f7tz Evaug«!ium«
sinun outona /ja huonest otiinme sinun? Taicka
alasioina/ ja waatetim sinun ? Eli coscanu
näilnme sinun sairasna taickafangina/ jatnlim,
«nesinuntygös? Nijn wastu Eningas/ja sanoiheille: Tonsest sano minäteille: Sencuintec>

, lettatehnet yhdelle näistä wähilnmist minun >ve»
lijstäm/ sen te teitte lninun.

Silloin hän myös sano nijlle/jotcahänen M.
semallans owat. Mengatpoislninun tytönitt
kirotut ijancaickisentuleen / jocawalmisttttu öi,
petkelelle/ jahänen Engeleillens: Sillaminäi»
soisiu/jaet te minuaruockilut. Minä janoisin/ja
et teminua/juottanet. Minä olin outo/ja ette

huonesen ottanet -. Alastoin/jatttemi'
'mm watettanet: Minä olin sairas/ jasangina/
jaet temmua oppinet. Silloin illyös netinhän»

Hä wastawat/ sanoden: H«rra / costa »ne uäim<
Mtsinun isowan / taicka janowan/ taicka outn»
na/elialastoinna/ elisairasna/ taickafanginal
jaenmesinuapalwellet? NijllhänwastahM
sanoden-. Totisesisanon minäteille: Mitatttt
tehnetyhdelle näistä wähimmist/sittä ette tehnet
minulle. Ia nijdenpitä silloin menemän ijan,
caickistenwaiwaan: Mutta wanhurscat iM
caickiseenelälnaä.,.

Rucous,
caickein elZwittcn ja':uo!I«!!<

duomari / me rucuilem sinuacattest syoämcst/ eiu

cssca sinä olet!tultwa Taiwan pilwisä/ suures nmnxi
jacunmas/ jaca<cki pyhät Engelit sinuncausas duomldz<>
man ja locoman caickiCanssac sinun «ttts: Ette jocalil»
sen perän sais cui» hän elaisans ansainnut on/ »oco se ol<

paha. MäspuhäuHeMscautta annaisic mch



jaEpistolat. 7?y«m« / etten me olis suruttomat / waan aina sitä ajatteli,
ft: Walwoisim jarucoillsim/ syödesam/juodesam/ylös,
»chsam jamaatapanneftm:Ettämestu cautta peljälet»
M<!,nsy»diä telemäst/ oManparannuxenhärätettälsin/ja,
«ijmäin autuuden jaijancaickisen elämän periä ftisim / A.

2?. Su»lnunt Colmlnals pälw.
Mrra Jumala Taiwalinen Isä / suo ja wariele /ette»
/me tyhmäin Neidzem cansa synnis nuckms mutta nij«

l<» lvljstsien canft ijancaickiseen cunmaan pääsisim. Si»
w„Po!cas/lEsuxen/:c.

Epistolan ktrjoltta p. PerariApost.
t.Pet.z.

' WWatweliet/tiettätft ensin / ettäwijmmei'
.

päiwänä tulewat pilckajat / jottaoman
/ himons jällenwaetdawat/ ja sanowat: Cllsa
, Wton lupaus hänen tulemisestans ? Sillä sijtä

Bwästa cuinIsät owat nuckunet/pysywät cai«
~ ti »ijncuin ne luonnon alg:zstatin ollet owat.

Mutta tietensei he tahdo tietä/ ettäTaiwas
«mmen oli /ja lnaa wedestä / joca wedesa luma«wsana» mutta seiso. Cuitenginonsiehenai'
t«n/ semailma nijdencautm / wedenpaisumisel»
<»tlnnleldu. Nijn myös ne taiwat ja»uaat cuin

~. Mowat/ hänen sanans mutta säästetän/tulen
wraxiDuomiopäiwäM pidettä/cosmluma»
l»ttomat ihmiset mdotetan. Mutta tätäei pidä

~». teildMattaman/minuurackani: Mpäiws
>,i «»HErran edes nijncuin tuhanen ajastaica ja

tuhanen ajastaica nijncuinyxipäiwä. Ei HEr<
ra wijwytä lupaustans/ nij ncuinmuutamat sen

!,« Wywän luulewat / waan hän on meidän can»samkärsiwäinett / jaei mhdo että jongunpidäis
huc«,
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huckllmau / waan että jocainenidzensparannu,
xentäänuäis. MuttaHErmupäiwäontlile»
wa nijncmnwarasyöllä/ jasilloin taiwatsuu.
Makijrulla poismenewat / mutta Elementit
pitä palawudesta sulaman/ jamaa/ jarackenn«<
xet/ jotta hänesä owatpitä palaman. Että cmc>
ti nämät pitä catoman / nijn teidän Alle silloin
pyhisä menoisa jalumalisudesa olla: Nijnet.
täteodotam jaitawöidzettelulnalan päiwän
tulemista. lonataiwat tulesta catowat/jaEll<
mentitpalawudestasulawat. Muttameodo»
tannnevsta taiwaita /ja vtta maata / hänen lu<
pauxellsjälten/ joisawanhurscans asu.

Ehristicund Chrjstuxelltihlatta/ pag< 4,5
kirjoitta P.Match.

Eoangel.Cap.2s.
MM Illonpitä Taiwanwaldacunda oleinan
DMkymmenen Neidzencaldainen - Jottao«

menityltä wastan. Mut»
ta wijsi heistä oli tyhmä / ja wijsi taitamta.
Tyhmät otit lampuns/ja eiöljy myötäns.Mut»
tataitatyat otitöliy astiansynna lampuin caw
sa. Costayltäwijwyi/ tulithecaickivneliaxija
macaisit. Mutta puoli yönä tuli huuto: Cadzei
yltätule/ mcngäthändäwastan. Nijnnousit
caicki uälnät Neidzet / ja walmistit lampuns.
Ia tyhmät sanoit taitamille: Andacat meille
teidän öljystän/ sillä meidän lampun, sanmwat.
Mjn wastaisit taitawat/ sanoden: Ei ftingani
ettei meildä jateilda puutu/ muttamengätpa»
xamminmjbentygö jotcamyywäti jaostocan»
pzellem .A
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M walmit olit/ ne menit häuencansanshai»

jaowi suliettin. Mimmeintulit netintot»
Meidzet/ jasanoit: HErra/H«rra/ awa mel«
län etten. Muttahän wastais/ja sanoi. Toti»
D sanon minä teille : En tunne minä teitä.
Wwowatsentähden /Ma et tetiedä Paiwä ei-
tchtte/ jonaihmisenPoica tule.

Rucous.
iliEttalEsuChriste/ meidän racas Yllän»/ sinä jocc»

sinillles/armos jalaupiudes/olet tihlannut/sij«
nä cuins meidän liham ja werem päällesotit/jäidzes

Mainedestä»» cuoleman annoit. Me rucoilem sinuasy«
lNlst/ anna meille armos/ että>me meidän lupauxeu/cuin
Uj!»ul!e meidän pyhäs Castesam lnwanetolemma/lsah»
«»nopidäisim/ od ottaiNaina vscos jahywes oMas tunnos
ftiin iulemlstas duomiolle/etten me sinuntulemmists ajal»
!»««!«/ nijncuin ns tyhmät Iteidzet waau pidäisim mei»
llnlampumpalamas/ nijncuin newijsatNeldzet/caickes
Imalisudes walwoisim/ jasinuncansas mettisim taiwali»
ftHnlhUonesen / jocaon ijancaickinen elämä ja autuus/
»st sinun / setä Isän ja pyhän Hengen nijtt myös caickeitt
Wleiuja wijsasteuNeidzytten cansa/ ijancaickisest il0i«
Wm/Amen.

pinomaisten Mäpckwäln Episto^
latjaEvangeliumit.

POaAttdreaxett päiwätt«<

»iantaickinenJumala/jota pyhälnA»
cautta / sinun Poicas Evangeliumi» mail«

«»«ilmoittanut olet) anna mejlle armoS / että me heidät»
Uanswahwana pysyisimme/ jasen cautta saisimma mei»
«syndim anbext/cuin hc meille sinun puolestas ilmoitta»
«<!°!»at. Sinun Poicas lEIuM CHNMM meidäls
fwancautta/Amm.
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EpistHlanKrMta p. PawaliAposi^

Rom, tygö/Cap, 10.
weliet/si)dämenvscolla mewaichur.

tulemina/ ja tunnustoxellameGD^antuaxitulemma. IaRaa,nattusano:
locainencninvsco hänen päällens/ ei häntule
häpiäu. Ei ole yhtän eroitusta ludälaisenja
Gretin wälillä yxi on caickein HEwM<
ms caickein cohtan/ jotcahändärucoilewat. I«
jocainencuin HErranNimenuxens huutaihän
tule autuaxi. Mutta cuiugahe sitä auxens huu<
tawatjonga päälle ei hevsconet? lacuingnhe
sen vscowat / jostaei he olecuullen Mutta cuin»
gahe cuulewat ilman sarnaita? Ia cuingahe
sarnawat/ ellei heitä lähetetä ? Nijncuin kirjoi»
tettuon: O cuinga suloiset owat nijdenjalatl
jottarauha julistawat/ nijden cuin hywä jul!<
stawat. Muttaeiheole.caicklEvangeliumille
kuuliaiset: Sillä Esaias ftno: HErmcucav»sco meidän saarnan» ? Nijn tulesijs vsco saarna»
sta/ mutta saarna tuleluulalan sanan canm
Mutta minä sanon-Eikö he sitä ole cuulltt? Hei>

, dänänens tosin on lähtenyt caicken mailmaaoi
jaheidän sanans Mailman ärijn.

Rlemuitcam maa Taiwas »ablväst/ pag. 54!
Wariel Jumal sinun sanas/ pag. 492

kirjoittap, tNatth.
Evangel,Cap<4

aican / täwi I«srs Galilean meren
janäti taxi weliestä/ Simoninjcco

cudzutanPttarixi / ja Anbreaxen hänen wcl>
jens/lastewanwerkojammm: Sillä heolitca'
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Miehet. Ia hän sanoi heille: Seuratcat mi»
M ja minä teen teidän ihmisten calamiehiru
Mn he jätitcohtawercot/ ja seuraifit händs:

hän sieldäede»nmstäwi/ näkihän toiset
chiweljestä/ lacobuxenZebedeuxenpojan/ jct
Mnnexen hänen weliens/ wellheslsänsZe»
btkuxencansa / parandawan werckvians. Ia

cudzui heitä. Nijn he jätitwenhen/ ja
JM/ jaseuraisithändä.

Rucous.
sinä eläwän luMatanPoica/

sinunsanas cauttawoit caicki tehdä mitäs tahdot/
chcui» nahtäwö on näistä sinunOpetuVlapsistas/että nij»
M cuin he cuulit sinunSanas: Seuratcat minua minä
mieltä ihmisten calamiehiri/ nijn he ylönanuoit calckl ja
iMisit sinua. Merucoilemma/ anna pyhä Henges nijl»
»alaista meidänftdämen/että me vscos aina sinunScmal>
Ilsiuullaiset ja alaannetutolisim/ sitä ilman «stet seurat-
ft/ja nij» syndein anderi saamisen jaijancaickisen autuu»
«I! periä saisim/Amen.

P.Momaxen päiwänH.

Nijncuin pyhä Andrearengin päiwäna.
! Epistolan kirjoitta p. pawaKApost.

Ephes.tygö/Cap.!.
NAckat weliet/etps tesillen ole wieratjamuu»

/waanPyhäin tyleniniehet/ jaIu»mlanperhe: Prophetain jaApostolein peru«
slorenpällemketut / josillEsus Christus paras
ciillnatiwi on. longa päälle caickirakennus toi«

~ Mtoiseenslijtetän /ja caswa pyhaxiTemplixi
l, Hslrasa. longa päällete myösratetan/Iu« /

„, '»«lalleasuinstaMHenges.
xl Evan-
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Evangel.Cap.io.

WWHomasyxi cahdestatoistatynuuenest/ j<>
hMVca caroisexi cudzutan / eiollut heidän cm,.

NijnuluttSpe.
tuslapset sanoif hänelle - Menäimme H«nan.
Mutta hän sanoi heille: Ellen Minä näe häntn
täsisäns naulain reike / japistä sormeani na,l.

lain siaan/ japane kättäni hänen KMnsi eil
tzniNnvM ,

Iacahdexanpaiwän petästä/olitOpetnslaft.
set taas siellä/ jaThomas heidäncansans. Nijn
lEsustuli/ cuinowet suljetutblit/ jasesoihei»
dänkestelläns/ jasanoi : RäUhaölcontM
Sijtte sanoi hän Thomaxille? Pistä sormes
tänne/ jacadzo minun Wäni - Ia ojennatänne
tätes/ japistä Minuntylteni / jaalaole epäuscoi»
«en waan vscowainen. Thomaswastais/ jasa>
noihänelle: Minun HCrran jaMinun lulw
<an. I«sus sanoi hänelle: Ettäs naitminM
Thomas/ nijn sinä vsioit / autuat owatne jM
ei näe/ jntuitenginvscowat.

RucHus.
jocameitä waiwß

U)syndW simm Po!cas cailtta auttanut olet/Me l!,«><

lem sinua/ ole meille armoltnen/ jaauta/eila me wi,>>
i>ä«i!n/tpausioä/jacäikest sydämesi mettäm sinunSana»

joea ec tahtonut sitä epäustoista Thomasia anda olla ft
caltaisessynniS/ waan auttt hättdn armolisest/ annam«>
bängin sydämin sinunpyhä HeNges ettenme ikäuansep»

l< sinun armostas / waan wahwan vston lautta / sinun«
znos ja.laupiudespäälle/ ijamailtlstn autuuden saiM«



iaEplstolai. . ,
P. Stassamn päiwäns.

luiuala/joca nijn pyhällä HengeW
Martyritwahwistit/ ettei helainoastanssuuls

Ime tunnustanet / sinunPotcaslEsustaChristUsta meii,
linWapahtajatam/muttamysVwerenswuobattamisellä
ftwahwistit/meiucoilemntasmua/tttäme taioaisin nou«
l«lla heidän esicuwaans/ja oitiasvscoshamanluolemali
Hpysywälfeitlolisim. SinunPoicas/ic.

Epistolan firjoittä P. H.ueasAp«st.
tegols/Cap.6ja7.vscoo täynäns jaM

MKkewytts / jateki ihmeitä jasuutia tunnui
CanssaNstas. Nijnnousitmuus

iMatiibertineinSynngogasta/jaKyreneusten/
Mlexandritin / ja jottaCiciliasta jaAsiasta o«
litl jarijtelit Stephanincansaz Ia eihewolnet
Mn wijjautta wastan olla / jaHenge / jocapu«
hui. Nijnhesääsitmiehis/jotta sanoit: Meo-
ltmina hänen cuullet puhuwan pilcka sänojch
Mosesta jalumalata Wastan. Nijn heyllytit
Cl>l»!si»n ja wanhimmat jaKirjanöppenet/ jH
liienit jatijnnoitit hänen/ jaweit hänenNaadilt
tteen. Ia asetit waämttodistajat sarloMan-. Ei
tiins Miis lacka puhuMast pilcka sanöia tätä py«
hs siä jalakia wastaU: Sillä me ölemma cuul-
let/hänin.sanöwäll : lEsUsNaMllushäwit<tä tämän sian/ ja Muutta säädyt/ jottaMosts
tneilleansoi< Iä micki ne jottaVtaadis istuit/
tadzoit hänen päällens janait hänen caswonsKijncliinEngslincaswöt.

Costa he nälnät c,iulit (nimittäin eninStA
tawi se läpi heidänsydämens/
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jatiristelithambaitans hänenpäältens. Mutta
että hän olitäynäns pyhaHenge/cadzahti häny.
lösTaiwasen/ janätilumalancunnian/saIE.Jumalan oitialla tädella/ jasa.
noi: Cadzo/minä Mntaiwatawoi/ja ihmisen
Pojan sejsowan oikiallalädellä. Nijn hehuusit
täydellä curculla / ja tutidzit corwians / ja car<
caisttcaickiyximieliftst hänen päällens/ jaajoit
hänen vlos Caupungist/ jatiwitit. Ia todista,
jatpanitwaattensnuorucaisen jalcain juureni
jocacudzuttin Saulus. Ia hetiwirit Stepha»
ninjocarucoili/ja sanoi: HErralEsuotanw
nun hengeni. Nijn hän panipolwillens/ jahuu»
st suurella änellä:Hsrra/ älci lue heillä tät6 si,n>
biä. Ia cuinhän tämänsanonut oli / nijn hän
nuckui.

HvanZelluminKrsoitta P.Maech^Evangel. Cap. 25.
aican / sanoi I«sus Juvalaisille-
: Minä lähetän teillePropheMjz

Wijsat/ jaKirjanoypenes/ janijstäte muu«>
mattapatte/ jariftinaulidzttta/ja muutainattt
peixette teidän Synagogisan/ jawainottaCau<
pnngista Caupungihin. Että teidänpäälle» pi<
tä tulemancaickiwanhurscas weri/ jocawuoda»
tettu on maan päälle / hamast wanhurscan Abe<
lin werestä / «ijn Zacharianßarachian pojan
wereu asti jongate tapoitta Templin jaAltarin
waihella. Totisestsanon minäteille: Caickinä»
mät pitä tule»nan tämän sugunpäälle. lerU»
salem/ Jerusalem/ sinä jocatapatProplMt/ja
tiwillä surmat ne jotca sinun tygös lchätttyt^



,'a Epistolat. , M
/ cninZa vsein minä tahdoin coota sinun lap«

fts/ nijncuinCana cocoa poicans sijpeinsala/ ja
tttetahtonet? Cadzo/ teidän huonenpita teille
jMnäntylinille/ SW nnnä sanon teille: Et ts

suingan minua tästedes näe / siehenasti cuin sa«
Me-Kijtetty olcon se jocatuleHEr?a Nimen^

RucoUs.
JumalaTatwalinenIsä/sinä jocaolet änbai

sila pyhä Stephanusta / ja muita sinun Ma«y«
reitäs /heidän vstons tähden pijnata jawaiwata/on»

W nijn tiecä/ «ttti sinunwaldaeundas ole tästä matlma»
ft/»aan on se toinen elämä: Merucoilemma sinua/ ettäj«meieänsinunNimes tähl«n jotatintärsimön pliä/ n<j»
mhwista meidän sydämen pyhälläHengelläs/ että me pyi
s,«Hsttolisim/ jameitäm sinun ar»,ollas/ja nijlläijancai»
Wtawaroillalohdnttaisim/Am»n.

P.lohannes!EVanZel.pa,w. .
c<,//«?« Nijucuin Andreaxengiu päiwänk

Epistolan kirjoitta P. Johan.Aposi.
i.lol>,^jal.

NAckat weliet/jos me tunnustamme syndim/
hän on vscolinen jahurscas / jocameille

sMitandexi anda / ja puhdista meitä caickesta
losmesimomme:Meynetole / nijn meteemme hänenwalehte<lillxi/ jaeihänen sanans olemeisä,

Minun lapsumiseni / näitäminäteillekirjoi»
A/ ttttttesyndiä teris. Ia jos jocusyndiätete/
">jn ineilleon edeswastajaIstn tygtznä /Is susKristus / jocawanhurscason / jahänon sowin»dl»neidän syndeimme edests/ eiainoastansmei»

/ waan caiten Mailman edestä. Iasijtame
!»>«närä,nme / että me hsnentunnemme / josms

Dddij hs«
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hänenkästynS pidämme. loca sano: Minä tuk«
«en hänen /ja ei pidä hänen tästyjäns/ hänon
wäleytelia/ jaei hanes ole totuus. Mutta jom
hänen sananspitä/ totisesi onlumalan mckaus
hänesätäydelinen: Sijtä me tiedämme ettäme
hänesä oleMme. loca sano idzens hänes ole<
wans/ hänen pits nijnwaeldaman/ cuinhangin
lvaelsi.EVangelmmin klri«ltt<j P.Dchatt.Evangel.Cap.2i<
/Ällehenaitan/ sanoi I«susPetarille: Seu<

»ninua. NijnPttarikäänsi idzens/ja nä«
ti stn Opetuslapsen seurawan/ jotal«sus l«<
casti/ jaolilEsuxen rittnsillaEhtollisesnma'
ttut/ jaoli sanonut i H«na/ cuca se onjoca sinun
pettä ? CostaPetari hänenttäti/ sanoihän I«<
suxellt: Hsrra/Mtästä tämän i Issusftnoi
hänelle: Josminä tahdoisin hänen siehe»mstio<
lewancuin mins sinunsiehen tule!
Seura sinä minua:Nijn weliestenseas luultinl
ettei sen Opetuslapsen pitänyt cuoleman. Mut»
ta eilEsus hänelle sanonut : Ei hän cuole:
Asan / josminätahdon hänensietzenasti olewan
tuin Minä tulen/ Mitä sinun siehen tule: Tämä
Opetuslapsi todistanäistä / ja on namätkirjoit'
tanut/ jametiedäcke hännentodistuxesls todexi<

lEsuChriste/sinä joca tahdot/että jocainenD
hänen cudzunut olet/j«

nijnandaman hänen walkeudens palsta/että Taiwaline»
Isäs sen cautta yllstetyxi tulis/Merncoilem sinunarm°>l<
sta apuas/että me sinun tahtos jälkeneläisim/ jacaickinol»
set ayhistoM färsinMlest tärsisim/että meidän vstomft
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> wchwisietaisin/mehywänoman tunnonpjdäisim/
,cgickisen elämänperiä saisin,/ Amen.

NpmttHnMltt lasten pälwänä.
NijncuinP.Staffaningin päilv.

Episiylan kirjyttta p. lohan-Ilme-
stystirjasans/Cap.l4.

minä Johannesnäin / ja cadzo/ Carj»
M!dza seisoi Zioninwuorella / jahänencan»WAsanssata ja näliä wijdettätylwnende w»
Da joillaoli heihänlftns nimi kirjoitettu hei»
län odzisans. Ia nunci cuulin änen taiwasta/
chncuin pation wettenänen / nijncuinsuuren
Misen änen. Ia st ani/ jongalttinä cuulin/ o»
li nijncuin Candelen soittajain jotca heidän
C«ndeleitans soittawat. Ia weisaisit nijncuin
«ta wirtä istuimen edes/ janeliän eläimän edes/
jmanhindem Ia ei yxitän woinut sitä wirtä
Gia / paidzi njjtä sata janeliä wijdtttätym»
Mndci tuhatta/ jotcamaastaostetnt owat. Na»
Mt owatne / jotcaeiwaimoincansa ole saastu»
tttut - Silla heowat neidzet/ jaseurawat Cari»
t>zata cuhunga hän mene. Mmät owat ihn,isil»
ln ostetut/ Jumalalle jaEandzallePtisexi joi»
lm suusa eiole petosta ltzytty ? Öillä heowat il»
inansaast aisittta Jumalanistuimen edes.

EpanZeKumltt kirjoitta P. Match,
Evangel.Cap.l. >

'

/ sanoden: Nouse jaota lapsi
Äitinens tygtzs/ japakeneEgyptijn /ja ole siellälleheimsti cuinminä sinulle sanon / M Herodes

jl)od!<j ,»
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onedziwä lasta hucuttaxens. Nijll hän nousi/ ja
otti lapsen Hitinens.ytzM tygtzns/ ja pakeni E<
gyptijn / ja oli siellclHerodexen cuoleman asti.
Ettcl tsyretmsin cuin sanottu oliH«naldaPro«
phetan cautta/ joca sanoi: Egyptistcudzuin mi,
naPoicani. Costa Herodes näki hänens Tietä.
iMwietellyxi/ wihastui hän sangen cowan/ ja
lchetti, tappalnan caicki poicalapstt Bethlehe»
mis / jacaikisa sen 6rif<s / jotcacaxiwltotistt olit
taicka nuoremmat / sen ajanMken / cuinhän oli
tarcast Tietmldatutkinut. Silloinst täyttttin
cuinleremialda Prophetalda satlottu oli/ co»sca hänsanoi: Rhamas on äni cuullunut/ suuri
walitus/ itcu jaifoi parcu/ Rachel itke lapsiani
jaei tahtonut händänsanda lohdutfetta/ ettei
he ole,

Rucous.
JumalaTa!wal!ne»lsä/fin3jocaSanascaul<

I)ca sinun Poicos lEsuxenChristnxeu ilmoittanut »<

let/sina naet/cuinaa psrteiellä «n miclchMaväi! häne»
Heroojamos / jotca hän heratta jaasetta MMlUnas wh
stan caickinaiftlla pahuoella ja wainolla/ Me nMlemm«
finua/ estä smcaltaistenpahain ihmisten wahingoliset aicoi-
wiset/ja anua caicki se onnetcomus cuin H«C hristiliselleSeu>
racunnalle «hdä aicoiwat/ heidän idzepäällens tulla/ etti
meillä olisrauhajalcpo/sinun myösScmasmnameioä»
seaftm lewenis jaenänts /ja me nim sinun armplisenapus ,
ymmäcraisim/ jasinuaiijancqickisest ylistäisim jakijcaisim/
Vmen. . .p pawal» pmw^na.

Nijneuin P. Andreaxenqin päiwäna.
Epistolan kjrjHltta P.KucgHApHst.

tegois/ Cap. 9.
WKtta Saulus aicoi wielä waiwata ja«M



fa Epistolat. 79»^
MHsrran Opetuslapsia. Iameniylimmät»
smPapin tygö/ ja ainoi häneldätiriaDama»
smn Synagogain tygö/ joshän jongunmiehistä
lliwaimoista sildä tieldä loydäis/ nijn hänolis
»«itnyt sidottuna Jerusalemiin. Mutta cuin
hän nmtcusti/ jaDamascua lähestyi/ leimahti
walteils äkidzeldä taiwaast ymbärins händä.la
M langeis maahan/ jacuulianen hänellens sa»
Mvan: Saul/ Saul/ mixis woinot minua?
Hän sanoi - Cuca sinä oletH«rra ?SanoiH«r»
t«: Minä olen I«sus / jotasinä wainot/ työläs
en sinunpotti tuttaindawastan. Nijn hän wa»
pisihämmästyi/ja sanoi: H«rra mitäs minua
tahdot tekemän ? H«rra sanoi hänelle: Nouse ja
Ane Caupungin/ siellä sinulle sanotan / mitä si»
nunpita tekemän. <

Mutta nc miehet/ jottahänenseurasans olit/
seisoit hämmastyxis -Sillähe cuulit ainoastans
hänen änens / «»ntta ti he ketan nähnet. Nijn
Saulus nousi maasta / jaei nähnyt tetän awoi»
millä silmillä -. Mutta he talutit händäkädestä'/
jweitDamascuun. Ia hän oli colme päiwä
Nlittöiunä/ syömäta ja juomata.

Nijn yxi Opetuslapsi oliDamastus7lnam»
«snimeldä / jolleHCrrasanoi Anania.
Hän wastais: HErra/täsä minä olen. Hsrrasonoi hänellä: Nouse/ja mene sillecadulle/joca
Waxi cadzutan / jakysy ludan huonesa sits jo»
ca Saulus Tarstlaisexi cudzutan cadzo/ hänru-
toile. Ia hän näkinaysyhden miehen / nimeidä
Ananias / sisälle tulewan japanewän tatens hä«
wpäällens/ettshänsaisnäkynsjallens.



' Evangeliuml^
NijftNngniassanoi: HTna/minäplen cuul,

lut monelda tästä miehestä / eujngapaliou pab«
hän sinun pyhjlles on tehnyt lerusalemis. Iahönella on nytkin walda ylilnmäisildä PaM.
da annettu/ täällä kil»ni sito caicki ne/ jottasinunpimesrue/oilewat. NijnsanoiH«rrahänelle-
Mene.- Sillähän on minulle walittuase / can»
da»nan minun Nimeni pacanain ja Cuninga?
sien jaIsraelin lasten eteen, Ia minösanonhä'
pelle/ cuingqpalion hänen pitäkärsimän »numn
pimeni tähden. ,

laAnanjqslneni sinne/ ja tuli huonesenja
pani tätens hstnen päälleus/ ja sanoi: Racai
pelien Saul. Se H«rra lqbettiminun/ jocasi«
pulle tiellä ilmestyi/ jotaswaelsit/ että sinä saisit
nätys jällens/ ja pyhällä Hengellä täytttäisin.
Iahänen silmistänsputoisitcohta nijncuinsuo»
hnuxet/ jahän sainätyns jällens/ nousijaandei
hänens casta, Ia cuin hstn ottiruoca / nijn hän
Wahwistui.

Ia Saulus olimuutalnatpäiwät Opetusta»
sten cansa Damastus / ja saarnaiscohta Syna,
gogqs Christuxen olewan Jumalan Poian,
Nijn caicki jotta sen fuulit / hämmästyit jasa<

- Eikä tämä ole caickia nijtä häwitfänyt le,
rnsalelm's/jot,ca W nimerucojlit?latnlimyii
tzänne nijtä sidottuna wiemänylinlmäisilltPa<
peille? Mutta Sapjustuli aina jalommaxi/jil
gioiludalaisiatacaperin/jotta Demascus olit<
;odlstaill että seoljMistus.

loseiHffrra auta meitä/pag. 4'6
IMmeioanlunastuM/pag. )ztz ,



jaEpistolat. 79ZEvangelmmln ktrjyitta P.Match.
Evange!Cap.i<).

«Mlehen aican wastais Petari / jasanoi
- Cadzo/lneluowuiinmacai»

tista / jaseurcunma sinua / sijs »nei»
Bsijtson? Nijn sanoi lEsus hänelle: Toti;
ftsl ftnon minäteille/ tejotca minua seuratta stj»
liiivdessyndymises/coscaihmisen Pojca »ftu ba»
mCunmans istltimella/pl,- lnnösteidän ism?
mncahdella toistatymmenellälstuimella / duo»
!»itm caxitoistakymmendä Israelin sucucunda.

cuin luopui huoneistans/taicka wel»
jistänstaicka Sisaristans taicka Isästäns / mk»
l«Äitlstäns/ tqicka Emannästans / taicka lapsi»
M/taicka Pellostans/minunNimeni tähden/
hinen pitssatafertaisestsaaman/ jaijancgicki»
st»elämän perimän. Mutta monda ensimäist
ftKwijmmeisexi/jawijlneMenfilnaisezi,

Rucvus.
ijancaickinen JumalaTaiwalmenIsa/

sutast armosi ja laupiudest „ijn idmeliseststnpy»
hqnPawqlinChxistiliseu vscon täqndänyt oletjawai»

«»josta sinulleswalftun as«n jqvstolisen tunnustajan «h»
M«ttä hän sinun cunnias on Uitelle mailmalle julistanut;
A»na meillenar.mos/ ettäme canaisim synbiä/ sinun sanal»!«!«ueunwlles cuuliaisti olisim/ ja«>na sinuayllstäisim l<tzlMchn/Mnun Poieas lEsuxe» Ehristuxen/«.

RMjlamessun pajw^NH.
ljancaickinen Jumala/ jonganinocai,

nen Polca tänäpäiwänäTempliS sinun«teee cannettin/«wa meille sinun köyhille lapsilles/että mepuhdisteiuccal.
M meidän synnftstäm/ainapelkamät j' ilmannuhceea st»
«"" pyhäncaswos et«n tulisim. Sinunractan Poicas )E.



794 ,
Evangelmmit

, 27la»nät si»rarpail'tr sanatkirjoitta
MalachlasPropH.Cap.z.

Adzo / minä lähetän minunEngelini / joca
eteenipitci tien walmistaman.la hä.nenTemplijnstultcohtaseH<kna/jotateedzit.

te/ jalijton Eugeli/ jotate halajatce. Cadzo/ häntule/ sano H«rraZebaoth. Mutta cuca woi hä»
nenwlemistns päiw<s tärsiä? Ia cuca woi stist»
coscahäuilmandu? SWHanon/ nijncuin H<<piasepän tuli ja nijncuinPesian saipua. Hän
onistuwa/ jasulawa/ jaselittäwähopian/ hän
on puhdistama/ ja hiuttawa lewinpojat/ nijn»
cuinhopianjacullan. Silloinpitä heidän tuo<
»nan Herralle ruoeauhria wanhurscaudes/ ja
ludan ja Jerusaleminruoca vhrit pitä kylls
HErrallekelpaman / nijncuinmuiuen jaendisi«
näwuostna.

Caicki Chrisiityt «oitcat/pog. 50,

Nvangelmnnn kirjoitta p. Lucas.
Ewangel.Cap.l.

aican / cuin heidän puhdistus päi<
olit täytetyt Mosexen lain jälten!

we.it he hänen lerusillemiju/ seisattaxenshändä
HErran eteen. Nijncuin tijoitettu on HLrran
lais - Caicki nnehen puoli/ jocaensin awa äitini
cohdun/pitä cudzuttaman HErrallepyhlyi Ia
vhlaman / nijncuin sanottu on HErran lais:
Pari Mettisiä/ eli cariKyhkyläisen poica.

Ia cadzo/ yri mies oli lerusalemis/ jongani<
zni oli Simeon: Tämä oli hurscas ja jumalinen
Wies/ odottain Israelin lohdutusta: Ia pnh»

Htv



jakpiMt. ?y«
Hengioli hänes. Ia hänelleoli wastans annet'
nipyhäldaHengeldä / ettei hänenpitänyt ennen
«oleman/ cuin hännätisHErranChristuxen,
D hän tuli Hengen cauttaTemplin. )acuin
Whtmmat iapsen I«suxen toit Templijn/
Häxens hänen edestäns lain tawan jälten/ ot«
tihän hänen si)lijns/tijtti lumalata jasanoi:
Wenyt HErra palweiiosrauhan menemän/sannsjäl»
''«ui,
Lilla minun silmän! owae nähnet sinun autuu»eS.
Jooga sinäcaMeCanssollle walmistit.

, Valteudexi/wallstamon pacanotta/ja sinun Canssas
Welin cnnniari.

Rucons.
<lEroa JumalaTaiwalmen Isa/ sinä joca sinunPoi»Aasolet tänneWapahtajaxl lähettänyt/ eitä hä»pa«

canain walteus jaIslaelin cunntn olis: Walaise mei«
»in sydämen/että me hänes sinunarmos ja isälisentahtos
lmdislm/lahänenperselettä/syndiäjaluolematawasta»
«>l>ön apunam pidälsim/ hänen cauttans »lyöswijmeirz
ijmMsen autuuden perlsim/ Ameu.

p. Matthiaxen pälwans.
Nijncnil» P.Anorearengin päiwanä.

Epistolan kirjoitta p.Lucas Aposi.
tegois/Cap.i.

DWljna päiwmn nousiPetariOpetusla»
URsten stast/ jasanoi: (lajuockooli lähes

toista satajTemiehetja
»»eliet/ seetirjoitus pits täytettämät / jongapy»

Hengi oli Davidin suun cautta ludaxestaz
twn ftnout: locanijden johdattajaolimm
Ilsuxen otit tijnni: Silla hänolimeidän w«
ll»NluMu / on tä>män wixan, n»eidätl cansam

saaim^



Ms Cvangeliumij
saanut. Iahän en ansainnut pellon lväätMy
palcari / jahitti idzens /jaon testeldä cahtia p«.
tahtunut/ ettäcaickihänen sisällyxens p«tois>t«,
los. Ia seilmoitettinraitille cuinJerusalemia
asuwat / ftta sepeldo heidän tielellens cudzutanj
Hateldainq/ sepn/ weripeldo. Sillä se pn litjoi»
tettuPsaltariramatus: Hänen cotons pitä tyl>
milletuleman / eitä sinä pidä asujanda olem«<
za hänenPispaudens pitä toisen saalnan. Nijn
pitänyt näistä miehistä/ fotca meidän canftM';ne olletowat/(caitensen ajan cuin HErralE»sus meidän canftlnlnevlos jasisällekäwi/ ruwc»
ten lohannexen Castesta/ haman siehenpäwän
asti/jona hän meildäylös otettin) yxi otettaman
hänenyltzsuousemisens todistajari/y»»nä meidän
fansam. Ia heasetit caxi ehdolle/ Josephin jm
cudzuttiu/Parsabas/ja lijaldanumldälnstm;
jaMatthian, Ia herucoilit/ jasanoit :Sin«
HErra i jocacaicfein sydämettiedät/ osota suin»
man sinä näistä cahdesta olet walinnut. Etti
hän tulis anpan perän tähän palweluxeeni j<
Apostolin wircaan/ jostaludas on pois wilpi<
stynnyt japoismenj siallens. Ia he heititheisi»
arwan/ ja arpa langeisMatthianpäälle/ jm
sijtte luetti», yhdentoistatymlnenm Apostoli»
ecaan,

CudzuChristus caick
Christus JumalanPoica/ pag. 5«

Mvangelimmn kirjoitta P.N?<Mh.
Evangel.Cap.ii,

wastaislEsus/ jasinoi: MiniM'
taiMnjamMlHEMtt'



jasplstolal. 7y^
Bolet kätkenyt nämät wijsailda jatoimelisil»

olet ilmoittanutpienille: TosinIsä/ nijn
Mmm hywä tahtos. Caicki owat minullean»
,M minun Isäldarii/ jaeikengän tunne Poi<
n »mttalsileitälsäätunne yxitän/ MuttaPoi»
«j j>lkelle ikänänsPoica tahto sen

Tulcat caicki minun tygöni/jötca työtä teetti
jMtarascantttut/ jäminätahdon teitä wir»
M. Ottacatminun iten teidän päällen/ jct
McltMinusta/ että miltä olenstwiä jantzyrä
Mmest/ jate löydätte lewon teidän sieluilleni
SV minun iten sn sowelias/ ja minun cuor<»
Anontewiä.

' JumalaTaiwalinenIsa/ joca sinus sinunPolo
! lEsuxenChristuren cautta ilmoittanut olet / me
!, meitä sinunpyhäsäSanasas
, !°ss!inasti / etten me seura nijden wijsastenja toimelistmpchmdawaistaestcuamcklmasa: Waan«tia«ecaickina<«
>' ftwostoin täymisis jaahdistoxis/ cutn sinunSanastäh»
« lixmeldän päällem tulla taita/turwalisest ibzemsiehenloh«

t«!!>tln luotaisim / että sinä olet meille lahjoittanut jaan«
j. imut onlaisudexi/ sinunPoicas lEsuxinChristuxen/tah«
~ l°tmyös meitä pitää läpsinas/ja suoda ijancaickis«au«

t»>!den/Ameu.
Paaston aicMaMarian päink

AHTrra Jumala/ joca sinun sulasta armoslas annoit
meille autuuderi sinun pyhänP oicas (joca sinusta ijan»

«ickistides syndynyt oli) ajällisest Neidzen Marianruumis
ma/ jahänestä syndyö: Anuaracas Taiwalinen Isäar«
«s/ etlg me taincaltaisen hhwäntyön edestäölisim sinulleij, 'poliisit/ja alatijjinun pyhälle tahdol!es cuu!i«<st« Si«



, Evangeliltmlt
TTlsmat smrawalsit sanatkirjeittä

EstiasProph.Cap.7.
UWUljnäpäiwma puhui H«rra Ahaxelle/WlMjasanoi: Pyydä siuullesmerckiHTi.

sinun lumalaldas / taicka alhal<iasywyten/ eli ylhälle eortiuteen. NijnAhaift.
noi: En ano/ jae» tahdo H«rra kiusata. Nijn
hän sanoi:Luulcat sijs te Davidin huone: Wä«
hätö se teille on/ että te ihmisiä wallointcM
Mutta inyös teettä minun lunlalataniwastan.
Sentähdcn anda idzeH«rra teille merkin! ca«
dzo/ Neidzy sijttä jasynnyttäpoian/ sen nimi pi»
ta cudzuttaman Immannel. Woita jahuna«
jatahän syö/ tietärenshyljätä paha/ jawaliy
hywa.

O lEsuChrlst cuin luonnonftit/pag. jii

<Lvangellumm/kirjoitta p. Lucas.
Evangel.Cap.i.

lähetettin Gabriel Engeli
yhden GalileanCaupungijni ,

jonganimi oliNazareth / yhden Neidzen tygii <

jocaolikihlattu miehelle jonganimioli Joseph/
Davidin huonesta; jaNeidzen nimi oliMaria. '

Ia Engeli tuli hänen tygons/ja sanoi: Tcnve ,

«rmoitettu / H«rra on sinun /tansanssillnattu
olet sinäWaimoin seas.-

Mutta cuin hän näki hänen/ hämmästyi hä>> <

hänenpuhestaus/ jaajatteli/millinense tenre.
tys vli. IaEngeli sanoi hänellä: Hls pelkä Ml!>
«ia - Sillä sinä löysit armon lamalantyköni
Iacadzo sinä sijtät cohdllsas / ja synnytät Pe»'

, ja»/ jasinunMcudzum»n hänen Nimensl«'
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fts. Se»pita oleman suuren/ japits cudzutta»
MylinunäisenPojaxi. Ia HErra Jumala
Ml hanelleDavidin hänen Isäns istuimen/ ja
hwnpitä Jacobin huonenCuningasijancaic»
M oleman / jahänenWaldacunnallens eipi»
tä loppua oleman. Nijn sanoi Maria Engeleil»
11l Cuinga tälna tule/ sillä en minämiehestä mi»
Mtieda? Engeli wastais/ jasanoi hänelle - Py»
hiiHengi tule sinun päälle.s/ jasen ylimmäisen
»mma wario sinun. Sentähden myösse Pyhä
cuin sinusta syndy/ pitä cndzuttaman lu»nalan
Pmxi. Iacadzo Elisabeth sinun langos/ sijtti
Htzspojanhänen wanhalla ijällens/ja tämä sn
niubcsCuucaust hänelle/jocasanottin hedelmät»
Mxi: SMeilumalan edes oleyhtän asia»tmahdotoinda. Nijn sanoi Maria- CadzoHzrmpijca/ tapahtucon minulle sinun sanasMn. IaEngeli läxi hänen tytöäns.

Rucous.
«jtäm sinuaHErra JumalaTaiwalinenIss fi.san»mattomanarmos edestä/ettäs «eitä syudb»

sitä murstanutolet / jaandannt sinuuPolcas olla«m-, tähtäm miehudenpäälleus: Iarucoilemma sinua/"Ään sydamitäm sinun pyhällä Hengelläs nijn walaist.m / että me meitäm tällä hän«n miehudensottamisell»«»taisim/ hänen pijnans jacuolemans aina muistaisi»Mncn meieänHErranam jaCuninganan pidäisim/ j,
Vhänen cauttans ijancaickisen autuuden perisin»/ Am.

ja)acHbin.pälw.
Nljncul» Andreaxengin pöiwanäi

' Näwät senrawaiset sattae owat ArjHi»
tttut W,jftul«nMasa/Cop.s.



lEvängeliumit
llloin wanhurscas seiso sintrellaroMWMHdella nijtcNvastan/ jotta hända ahdista.Ni>M net/ jahänentyöns hyljännet owat. C».sca hesennätewätmjn he hämmästyivätsangen

hirmuisesi sitä auttuutta jota ei he toiwonet.
Puhuwattoinen toisellensjacatuwat/ jah,,,.
cawat Hengensahdistuxest: Täinä on se / jonga
tne ennen pidimme pilckana janaurona - M
hullutpidimlne hänen elämäns tyhmänä / jahi»nen loppuns häpiäM Cuinga hän nyton luettij
Jumalanlastensecaan/ jahänen perindöns py»
hämsecaäN?

Iloilcatnyt tähän alcan/pag.
Riemuitta» maa/Taiwas/pag. 541

Eiiangelmmm kirjoitta p. lohM
Evangel. Cap.i4l

teidän siidäjnen wahwahtueo/ jostt
vscötte JumalanPäälle/ nijnvscocat lninungin
päälleni. MinuttIsäni hlwneson monda aft
iNsia/ nijn ölis nijn minä sanoisin
Minä menenwaliNistaman teille sia. Iawaic>
tammä pois menm walmistaman teille siä/nP
minä tulen tuiteNgin jallens/ ja otanteidany
göni/ ettäcusa lNinä olen / sielläpits Myös teidäii
oleman. Ia cuhunga z»iinämenen/ tetiedäw!
jatien te myöstiedätte. SanoiThomas hanel'
lt:HErra/ en me tiedä cahungasmenet/ cuingOl
stastjsmetiedämmetiN' sanoihäuelle-
MiNä olentie/ totuus Ei kengän tul!
Isän tygö/ waan canttam. Jos te W
Vlsitteminun/ nijn te tosinmyös wndiMW



jaEpistolat. z«l
nnn Isäni - ianyt te tunnettehänen/ia te ttäiO
«hänen. Philippussanoi hänellez HErra/o»
stta »neillelsä nijn lne tydymme: lEsus sa<
noihänelle: minä olencauwan aica teidän ty»
Mn/ja et sinä minua tunne? Philippe/ joca
mfe lniuun/ hän näke myösIstn! cuingas siis
sanot? osotanleille Isä: Etkös vsco minua ole»
mnlsäs/ialsäminus? Ne sanat cuin minci
nillepuhun/en minäidzestänipuhu / muttaIsä/
W lninuson / tetetytzt > Vscocat minua / että
minä olenlsäs iaIsä minus: eli vscocat mi«
nm töistäkin cuinminä teen.

Totisesi / totisesi sanon minä teille / loca vsco
»munpäälleni/ nttyötcninminäteen/ hän on
myös tekewa /ia wielä suurembita: sillä minH
menen Isäni tygö/ia mitä te Isäldä rucoilettl»
minun Nimeni / sen minäteen/että IjA cunnio»
imaisinPojan cautta. Mitä te anotte minun
MMi seu minä teen.

Rucous.
sfZtzE lijtäm sinua HErra luinalatalwalineu Iss/et»AI/täsinä sinnn PojasaslEsuxeö Christuxes / sinun

armolisen tahtos ja rackan syoämes/ meidän ty«
M nyjn seitiäsi meille si«
wo/tttäs aruwlisest mettä sijnä tunnustoxes. wahwistaisismesillä meitämcatckinatsts ttusauxtalohdu»«oisim / sencaltaistn toimon cautta caickinaisen mastoin»chmise» woicalsim ja wijmäiu tzancaickisen autuuden pe«
Hm/Amen.

Plyhannes CastajanPälwanH.
Jumala/ , >",un «alitu» ystäwäslohan<

Castajan / lähetit cnallans jaCastellane sinunPojMlEsuxelle Chrisiufelletietäwalmistaman/ anna
Ee« Mlillt



««! Cvaugeliumit
me<Be armos/«tta me hänen opistans talbaisim pa«<a»,«!.bä>, elnman/ja wahwastmeitäm sen lygö pidäisim/ cm»l)än osottanut on. lEsuxen Christuxen meidän HE»»»«autca/joca elaecc.

!Nämät seurawaisit sanat / kirjoitta
Esaias Propheta/ Cap, 42.

lohduttacat minunCach.
/ sano teidän Jumalan. Puhucat s„.

ja saarnatcothänelle/että hänensotimisens on lopetettu- Dlähänenricoxens on annettu anderi / että hänen
saanut caxitertaisest HErran tädestä / caickem
hänensyndeins tähden.

Huutawaisen äni en corwes / walmistacat
HErran tietä / telMt tasaiset polgut erimachineidän lumalalle»n. Eaicki laxotpitä corgl»
tettaman/ jacaicki wuoret ja cuckulat pitä aln<
taman. Ia mitäon tasoittamat / pitä tasatt«>
man/jajotca coliatowat/pitäsilittttämän: sil<
läHErran cunniailmoitetan/ ja caicki liha on
ynnä nätewäHErran suunpuhuwan.

Hni sano: saarna. Ia hän sanoi: mitäfi
zninun pitä saarnaman ? Caicki liha on heinä!
jaccncki hänen hywydens nijncuin kedon cu«
kaiueu. Heinä cniwa/ja cuckainenlacastn: ft
läHErra puhalsi sijhel». Ia / Canssa on heinä!
heinäcuiwettu ija cuckainen lacastu. Mutts
meidän Jumalan,sana pysyijancaickisest.

Nyt caicki Christityt il»itc<tt/pag.
tLvangeliumin kirjoitta P. Lucas.

Evaug<l.C«p.t.

A?A Elisabethin synnyttämisen aica täytit'
Z2)tm/ja hän synnyti poian. Costa hänen l>)>

läli'



j 5 CMolat. «ozizlisensia langonscuulit/etlä Herra oli tehnyt
suuren laupiudenhänencansans / iloidzit he hä>
Mcansans.

In tapahdui cahdexandena päiwänä / että
he tulit lasta ymbärinsleickaman / jacudzuit HH»ne»Zacharias / hänen Isäns nimeldä. Nijn
mstaiS hänen Aitins / jasanoi: Ei suingan/
»vaan hän pitä cudzllttanmn Johannes. Ia he
sanoithänelle: Eioleketän sinun sngusas/ joca
cudzutan sillä niinellä. Nijn he wijttaisit hä»
mlsällens/millä nimellähän tahdoi hänecud»
zu«>. Ia hän anoitaulua/ja tirjoitti: .Johannes
en hänen nimens. Ia jocainen ihmetteli sitä.
Nijncohta aukeni hänensuuns jahänen tielens
jzpuhui/tijttäinJumalala. Ia pelco tulicait»

tein heidän kylälistens päälle. Ia caitisa Iu«
lean mäticanssas ilmaunsit caicki «ämättegot.
lacmckijotca tämän cuulit/panitstn heidäll sy«
lämihins/sanodcn: Mingäs luulet täste lapse»
sta tnlewan? SilläHErran täsi oli hänen tan»
ftns.

Ia hänen Istns Zacharias täytsttinPy-
hällä Hengelle/ja ennusti sanoden.
ssljtetty olcon HErra Istaelin Jumala!'"'Sillä hän on edzinyt ja lunastanut hänen
Canssans.

Ia on meille corgottanur autuuden sarweni
Davidin hänenpalweljans huonesa.Nijncuin hänon muinen puhuuut/hänen py»
MProphttains suun cautta.

Eee ij Wapa<



8«4 EvanZtliumit
Wapawxens »neitä meidänwihollisildainlj,, >!

taittein tadest/jotca lneiläwihawat.
Ia osottaxens laupiutta lncioän Isilleni/ j„

muistaxens hänen pyhä lijttons.
Ia sitä wala/jongahän wannoiAbraha>ni>,

le lneidänIsallem/meille andaxens.
Että me lunastetut/ meidän wihoWe>M

dest/handäpMmetpalwellsim / Pyhydes j,,
hurscaudes hänen edesänscaUena meidän ch
naicanam.

Ia sinä Poiminen pitäcndzuttaman yli,»,
mäisen Prophetaxi: Sillä sinun pitä taynM
HErran caswon edes / walmistaman häm
teitäns.

Iaandaman autuuden tunnon hänen Cans>
sallens/heidän syndinsandexi saainisexi.

Meidän lulnalam sydämelisen laupiuden
calltta/iolla meitäon edzinytCoitto ylhäldä.

Valistaman nijtä iotca pimeis ia cuolon wU>
iosistuwat/ jaoiendaman meidän jalcam lli»
han tielle.

Ia lapsicaswoi jawahwistui Henges ja
corwes/sijhenasti että se päiwätulis / jonaHW
piti Israelin Canssan eteen tule«nan.

Rucyus.
«NEttztämsinnaHErra Jumala taiwaliuen IlM'
" 'test sydämesi/ sinunsuuren aimos «lest/cttes ain°!> ,

stans ole meille' andanm sinun pyhä lakias jatästyjie/ .

woan myös meidän tygöiu lähettänyt pyhän >>

näyttämen Chrisiusta sormellaus / ja ilmoittaman hm» h
cauttans syndein anderisaamlsta/pyhyttä,awanhmscw
m; Meruloilemma myös sinua/Pyhällä HmgclO »«>'



jaEplstolat. «of
,li slchzmitsm walatseman että me sencaltaisen Pyhänsaarnan wahwalla uscolla ottalsim:
<,« sinua pyhydes ja»vanhurscaudes calckena eliacanam

p.petarmja P.Parvalm
päiwänä.

coöeZ» P. Andrcaxengin pmwänä.
jpplstolan kirjHltta P.H.ucasApostH-

lentegois/Cap.il.
MD Illä ajallaotti CunitlgasHerodes muu»
l'MKamila Seuracunnasta tijuni / waiwa»
Mtaxens. Ia mestäis Jacobin Johan»
NM weljen Nliecalla. Ia cuin hän näti sen
.ludalaisillekelpawan/pyyschän myösPetarita
kW / ja st oli matianleiwän päiwäns. Eosca
Mi hänen tästttänyt/pani hän hänenfangiu»
M / jaandoi hänen neljän sotamiesten neliän*
mn haldun wartioita/ jaaiatteli hänen Pää»lMnjälken asetta ssanssan eteen. Ia Petari
Minitornis: Mutta ideuracunda rucoili
loltamata hänen cdestäns Jumalala. Ia cuin
Herodes tahdoi hänen edesotta / macaisPemri
!>!>!! «Knä cahden sotanliehell waihelia sidottu»
Nmxilla cahleilla/ja wartiatolitowen edes/ja
Nritioidzit tornia.

lacadzoHErranEngeli seisoi hänen tyks»
cks/ja tirckaus paisti huonesa/lyckäisPetarita
Wen/herätti hänen, jasanoi: Nouse »opiast.
3>ltahletputoisit hänen täsistäns. NijnEnge»
liftnoi hänelle: Sonnusta jakengitä sinus /ja
Mlinijn. Ia hän sanoiwielähänelle: Pue
Hes waateisis/ jaseura minua. Iahän meni

Eee jij ulos/
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uloc/ja seumis händä / eikä ustonut sitätodexituin Engelildä tehti,:/ maan hän luuli näyn n«i.
tewäns. Nijn he menit ensimäisen ja toise»
wartion lapidze/ jatulitrautaiseenportijnjjh.
ca wie Caupungij / jase aukeni heilleidMni!He »nenit siitä ulos/käyden yhtä catua myöden!
jaEngeliercani cohta hänestä. Ia cuinPctm
toindui endisellens sanoi hän: Nyt minä toti.
sest tiedän / että HErra on Engelins lähutänyK
jaminunHeroderen käsistä pässtänyt/nijn niyöj
cMn ludai» Canssan toimesta.

Iloitccm nyt nyt tähän/pag.
Riemutcan maa eaiwas wal)wast/pag.

zLvangelmmm kirjHltta p. M«lch.
Euanqel.Cap.i6.

tuli lEsus Eesarean maan äreeni
joca cudzutanPhilipftuxen/jatyftiopetus

lapsillens/ ja sanoi: Kenengä sanomat ihmiset
minun ibmiseuPojan oleman ? Nijn he stnoit!
Muutamat JohannesCastajan: Mutta mm
taulat Hclian : Muutamat taas Jeremia»!
taicka jongunProphctaista. Sanoihän heillei
Muttakenengä te sanottaminun olewan? M
staisSimon Petari/ja sanoi: Sinä olet Chri'
sius elämän JumalanPoica. IalEsus wasta>
ten siliwi hänelle: Autuas olet sinä Simon D
nanPvica- Sillaertei liha
nutsits sinulle / mutta minun Isän jocaonw
lvas. Mutta minä mnös sanon sinulle- Sini
oletPetari/ja tämän Callion päälle tahdo» m
ns rateta minnn Seoracundani / ja helweti»
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ftltit ei pidä hända »voittaman.Ia milläanan
sinulle taiwan Waldacunnan awaimet/ja caicki
tuin sinä maan plwllä sidot/ pidä sidotut oleman
Taiwais: Iacaicki cuin sinä päästät maan pä»
D/nepitn lnyös oleman päästetyttaiwais.

Rucous.
UssE lijtäm smuua HErra Laickiwaloias jjancaickinen
/?( Humalaettäs meidän olet siiiu» rackan Poicastun»

ionandanul lulla: larucoilemma sinua/ectäPer»
ckuickialda meitä tiusa / ja tahto peräti pois ängetä fi»lWiunnostas/etläs meitä nijnPyhällä Henqelläs walaisi»jijohalliozit/ettämesinuntunnosas pysymätset ojisim/ja
Pmoicklstn autuuden päriä saisi.»/ lEsuren Christuren
«nlän H«rran cauita/ Amm.

> Marian PäiwänäVisnationil.
0//eZ«> Epistola ja 6,«</«o/»>nijncu<nPastonaicaisll««

tin Marian P»!wanz.Hvangelmmln tra P. I.ueas
E»»angel.Cclp.l.

DMljnä Maria / ia lnenitij<
WMrusti ylös Nlstttylijn/ ludan Caupun»
mWgijn. Ia tuliZacharian huonesen/ja ter»
»chiElisavethj. Ia tapahdut/sijtte cuinEli»
MHcuuli Marian «rweiyxen/ hyppäis lapfi
hiuen cohdusans. IaElisabethtäytettin pybäl-
lihengellä/huusi suurella anella/ ja stmoi:Viu»
wu oletsinä wainloinseas/ ja siunattu on siniichus hedelmä. Ia custa st minulle tule / että
uiinunHErmniHiti tuleminun tygönf? Sil»
läcildzo/sistte cuin sinun terwetyres snituli mi<
wicorwihini/hyppäis lapsi ilostminun cobusa»
«>- Ia autuas olet sinä joca uscoit: Sillä ne
taMän cuin sinulle owat sanotut HErralda.IMaria sanoi:

Eee G M.
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Mlnun sielun ylistä HErra, ja minun he«.gen iloidze lumalasa nnnun wapahtaja.san,. '

Että hon cadzoi pijlansntzyryttä/cadzo täste<
des pitct cmckein sucucundam nnnua autuaxj
cudzuman.

Sillä hän on suuria ihmeitä tehnyt minun
tohtani/ja hänen Nunens on pyhä.

Ia hänen laupiudens pyft sugusta sucuhuninijllä iotca händä peltäwät.
Hän osottiwoiman/täsiwarrellans/ja haiotti

eoriat heidän stidämens mielestä.
Woiinaliseton hän cutistanut istuiinelda / j«

torgotti nöyrät.
Isowat täytti hän hywydellä / jarickat iätti

tyhiäxi.
Hän corias Israelinhänen palwelians mui<

stainomalaupiuttans.
Nijn cuinhän on puhunut meidän Isille»!/

Abrahamille/ja hänk siemenellens jjancaicklst^.
Ia Maria oli hänen tytönäns lähes colme

Cuucautta/ja palaiscotians.

sinua HERra Jumala talwalinm Isl/A>l/c.,lckcw sinun hywäin tecols eyestH / Hengellstenj»
fummllsten/luinsmetllelunsast tehnyt olet/ ja!»<

«ollemma«sinua/ «arjele mncäylpeyoest ja sururto>uud<st/
«tlenweoi<stilttämöltömZt/e«gälang<ls synvljn/
elist'., si"«n armoas paidzi; Nljn cum pyhä Vteiez»
Maria sano/ecte, wnsaus/ wolma ja nckaus taida O»
«ntta/cmn et sinua peltä/ anna sijs meille armos / etti»«
«wa sinnn pelgosas pysyisim/ ja sinunSanalles cnulM
Kl«sim/ettZ sinunfmnares pysyis n«<dän tytönäm / jl> >»<
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ch, sinun armos eautta «jamaicktsen autuulm pääsisim/
llmen. _. ,

Nlinculn P, AndreaxenZin Pslwänä.Epistolanklriotta P. Paw.l, ApHsi.
Romaretn ty>»ö/Cap,B.

/ me tiedämme/ nijllejotta
Ms 2l>malata racastawat / caicki cappalet
IIM parhaxikaändywän/ nijlle jottaaiwoitu»
Mlkencudzututowat: Sillä jotta hän on e»
descadzonut/nehän on myös Poicans cuwan
caltaisexi säätänyt,cttä hän olis esicoinen «nonen
»velien keskellä. Jottahän on säätänyt / ne häne» myös cuvzunut/ja jottahän cudzunut on / ne
hän on myös wanhurscaxi tehnyt / ja jotta hänlmnhurscaxi teki , nehän on myöscunmalisext
tehnyt. Mitästeme siis tähän sanomma: JosJumala on meidän edestä,» / cuca woi uieitä
wstanolla? locn ei omacan Poicans armah.tanut/ waanandoi hänen caickein meidän ede«Dm. Eiköstä hän myös anna meille caickia
Mencansans? Cucatahto Jumalan walituinMe canda? Inmala tete wanhurscaxi. Cu.co tahto bwotta? Cbristusoncuollut. I»/hänlllMyhsylös herätetty/ ja on Jumalan oitial<lomdellä/rucoilemash»wä meidän edestäm.Cuca tuhto meits Jumalanrackaudcsta e-
Mtta? Waiwaco/eliichdistus? Eli waino?E.
l nälkä! Eli alastomus?'Eli hätä? Eli miec.

«? Nljncuin kirjoitettu on: Sinun Mtes me
lmetttanylipäiwä, mepidetännijncuinteu.

Eee v rastet'
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rastettawat lanibat. Mutta uijsä caitisa me
woitalnme hänen cauttans / ioca meitä on ra<
eastanut. Sillä mu»ä olenwahwa sijtä < ettti
tuolemaieitc, elämä/ ciEngM/eMcsiwallat/

, «i wäkewydet / eckänytyiset taicka tuleivaisttl
ei corkeus eitä sywyys , eli iocu muu luondo»
cappale / taida meitä Jumalan rackaudesta e<
roitta / ioca on lEsuxes Christuxes me»lM
HErrasam.

HVanZellunnnkirjoitta P. Match.'EvangeliM/öap.2o.
lEsuxen tyg3 / Zebedeu»

jotainhäneldä.la hän sanoi hanelleMttäs tah'
dot? Sanoi hän hänelle: Sano/että nämätcaxi
minK poikani istnistt/yxi sinunoitiallakädelM
jatoinen wastmallas sinti waldacunnasae.Nijn
ZEsns wastateil sanoi: Ette tiedä mitäte anot»
ta/woittaco juodasen Caltin/ jongamiuunpi'
täjuoman? Ia castetta sillä castella/jolla mini
castetan? Hesanoit hänelle: Mewoimma. Hs«
sanoi heille: minun Calckimwfin te juotta/jo
sillä castella/jollaminäcastetan terästetä: Mut»
ta istua minun oitiallakädelläni / taicka wch
malla/ei ole ttlinunandamisellani/mutta jeille
seonwalnnstettn minunIMdäni.

Rucyus.
Jumala taiwalinen Isa / joeaet armahmxl

am!oataPoical»tz/waa>» annoit hanw enslsi r>>
stiilcuDlemat! ala/ja sijttä hänen sanomattoman ci!ii<

nians lulla! Eitä calckl Chrlftuyt näin hänen asieleiians
seuraisit/ ia hänen calbaMns tulisit: Mutta ««en«<

lism



jaEpistolat. z»
Hi3 ia mastoinkäymistä «idu t irsia/ rucoilemma me sijs
sinun sanomatoinoalaupllittas/ectas mcicä Pyhällä Hen-gelläöwaywlsta-sit/caickmasia wasioin kämistä wahwalla
cholla Voittaman/ sa yhden coutta si»
»un mlewaiseen cunmas/ijancaickiftaantnutta aina obet«
man/Amen.

P.BertulinPälwana
Nilncui» p. A»v«axeng»n PäiwHnH.Epistola on niMum P. ThomaxenginPäiwänH.

lLvanZelmmln k:rj«ltta P. H^ucae.
Evangelifta/Cap.2l.

aicantuli heidän wälillensrijta / cl«»
heistä suurin piti oleman. Nijn hän

sanoi Keille: Mailmaliset Cuningat wallidze-
wt/ ja waldamiehetcudzutan arinollisixi her»
roixi. Mntta et tenijn/waan joca teistä suurin
en/se olcon nijneuin nuorin; Ia jocaylimmäi-
nen on/se olcon nijncuinpalwelja. Silläcumbi
snurembi on? Sejoca atrioitzc/ taicka se joca
fckvele? Eitbsejoca atrioidze? Mutta minä
elenteidsnteställännenijncui.l palwelja. Mut»
tateoletta ne/jotca minun tiusaurisani minun
«nftni pysytte- Ia nnnä säädän teille walda»
tunnan/ nijncuin minun Isilm Mfi minuelle:
Että teidän pitä syömän ja juomanminunpöy,
Mam/minun Waldacunnasani / jaistttlnan
istuimella / ja duomidzemancaxi toistakymmen-
tl> Israelin sumcunda.

Rucous.
luinalataiwalinenIsä/joca fin»»

oletvscollisilla paweljollla lahjoittanut / jotta si«nunSanas opettawat/jaihmisille sinutunbos ilmoit»
Wat/nijn että he sinun pelgosts w«elh« taitowat/ja lE.

ftle»
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suxen Christuren caucta amuaxi tulewaf. M« rucolle,,,.
»nasinua/hallwze ccuckia sencaltaisia palweljoltas Pyl,zi.
lä Hengellas / huoän wercans aina wiiM tetrmän / ette,
heahneuden/ylpeyden jamuun vahan juonen lauttaPer,
leleldäpeielW/ja wirasans httapi ja laisiaritulis / e<ti
sinunWaloacundas enätälsin/ja Pertelm cutistetiaisin/Amen. p. Mattbeuxen PairvanH.

Nijncuin P. Andreaxenqm Päiwäna.
iLpistolan klrjOltta p, PawaKApost.

Ephestrein tygö/Lap. 4.
wcljet/jocaidzelle meilleonArmo >in<

lahjan mitan iältenßen»
tähden hän sano: Hän on ylösastunut corteu>
teen/ja on sangiudenfangixi wienyt/ jaihmisille
lahioia andanut. Mutta se cuin hänylösastml
ei ole nMn muu/cuin että hän ennen tänneM»
astui / alimmaisiin maan paickoihin? loca a<
lesastunut on/hän on se jocacaickein taiwastm
päälle astui/että hän caickitäyttäis.

Hän on pannut muuttamat Apostoleiril
muutamatPrcphetaixi / mu«talnatEvangcli<
stereixi/muutamar Paimenixi jaOpettaix». Et<
tä PyhetwirgantytzhZnhangitUtolisit / jong»
cauttaChristuxen ruumis raketuxi tulis. Sij>
henasti cuin «ne caicki yhdencaltaisem vstoon
tulemma/ja JumalanPojan tundenliseen /ja
täydellisexinuehexi/ joca täydellises Christuxe»
ijänmitäs on.

AvangeKumm kinoitta P Mmch.
EulNig.Cap y.

mcan/ täwi lEsus sicldä ohidze /!»

nakl yhden ihmisen istuwan tullihuonc?< w'

Nttltl!
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ineldä Mattheus. Ia hän sanoi hanLle: Sm»
l„minua. Nijn hän nousi ja seurais handc!.
tapahdut / että lEsus atrioidzi hc!nen huone»'
M cadzo/nijn tuli mondaPublicani jasyndi«
siä / jaatrioidzit lEsuxen jahänen Opetusta» x,
stmscansa. Cosca Phariseuxet sennait/ sanoithehlwen Opetuslapsllleus: Mixi teidän Me«
smin syö Pnblicanein ja synueisten cansa z

heille- Ei ter«
wetmrwidzeparandajata/waan sairat. Waan
imgatparamin/jaoppecat se: laupiutta mi»
«litahdon/ jaen uhria: Sillä en minä tullut
»Mhurscaitacudzuman / mutta ftndisitä pa«
«nnoxeen.

RucHus.
Jumala taiwalinen Iss/jsca meitä SanasAcautta sinunWaldacundae eudzumut olet / joftsyn,

dein anderi saaminen/ja caickinamen armo jalaupius
«n/ Me rucoiltmma sinua / meidän sydändäm Pyhällä
Hmgelläs walaiseman/ettämemielellam/nyncuin Mat»
lheus/sinn» andcis stuialsim/syndtä canaisim/ sinuna»
«nchis lurwaisim/ja iMcaicklsen autuuden / lEsure»lhristuxen meidän HErran lauua/periäsaisim/Änieu.

P.MlckelmPälwäna.
caickiwaldms / jocc» sinun tasittämättämäs

wysaudesas/olet sinun pyhätEngelis asettanut/wall»»«taystäwitäs ijancaicklsenautuuden puolesta palweman/
Anna Otaiwalinen Isä/sinun armos/mä me heidänpal«
»eluxens lautta taida»sim mnvän wihollisen/ pahan hen««en/hauen juonensjapahudenscan» / miehulliseft wottta.
vlnim rackan Poicas/ecc.lLplstolankirjHltta p. JohanncSApost.

hänen IlmesisssKtrjas«ms/Cap.«.
Ia
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suuri sota tapahdu i taiwaas / MichaelDja hänen Engelinssodeit Drakin cansa.

.' WMIaDratisodci/ja häncns Ergelins. Iuci
he woittanet/eikä heidän sians eusmbi löckty tai'
was. Ia se suuriDrati/sewauha matoi joca
Perkelexija Satanaxi cudzutan/oli Vlosheittt<
tn- locacocomailmanpijrinwiettele / jaP.
nen Engelins olit myös hänen cansans sinne
heitetyt.

Ia minä cuulinsuuren clnen taiwasa sane»
wan- Nyt on autuus/ jawoima jawaldacun.
da/jawäti meidän lumalam / jahänen Chri«
siuxens / että se on ulosheitetty joca meidän
weljeimme päälleyötä japaiwä Jumalan edes
candoi. Iahe owat hänen Caridzan weren caut>
ta woittanet/jahänen todistuxens sananlähdcnl
ja ei be heidän hengens cuoleman asti racasta»
net. Senttthdente taiwat iloitcat/js jotca nij»
sä asutta. Woi maan ja meren asumille- sM
spertele astu alas teidän rygönne/pitsin suutta
wiha/tieim hänellsns wähä,< aica olewan.

O HErra Jumal cckn caickl/ pag.
Mun sieluntljttä H. jahanm/pag.
Armon t<jtonEngel/HErran/pag.

Hvattgelluminkirjöltra p. Match.
Evangelista/Cap 18.

tulit Opetuslapset I«s«xen tygöi
: cuca sn suurin tcnwan Wald«'

eunnas? jalEsuscudzui tygöns lapsenkasetti
sen heidän kestellens/ja ftnoi: totisest minäft'
nonteille: ellet te tääuny jatule nijncuin laM
nijn et te tule taiwan Waldacundaau. Iocl»

idze««
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jbzens alenda njjncuin tämä lapsi / se on suurin
MvanWaldacunnas. Ia jocaholho yhden
sencaltaisen lapsen minun Nimeni / hänholhs.
minun. Mutta joca pahenda yhden näistä pie»
nimmist/jotca vscowat minunpäälleni/parambi
hjnen olis/että myllyn tiwi ripustetaisln hänen
ciulaans/javpotettaisin merensywyteen.

Woi iumlmalle pahennuxen tähden / Ms
fohennusculNlningintule. Woi cuitenginsitH
ihmistä / jongacautta>pahennus tule. Muttn

sinun Mcs/taickajalcaspahenda sinun/nijn
ltckia se pois/ja heitä pois tyköös. Parambi on .

sinun elälnänonduwanamenns/ taicka rajaric»
tena/cuin sinulla oliscaxikättä / j«pcaxi jalca/ja
helmaisin ijancaickisentuleen. lajossinuusil»
Mlis pahenda sinun/nijnpuhcaisestulos/ja heitä
pois tytöös. Parambi on sinun elämäänmenns
jilmapuolla/cuinsinulla oliscaxi silmä/ja heite»
Wnhelwetin tuleen.

Cadzocat,emt tecadzo ylön yhtätän näistä
pienimmist/sillä minä sanon teille: heidän En«
Mnstaiwais/nätewätaina minun W»i cas»
wm,joca on taiwais. «dillä ihmisen Poicatuli
outuaxi tetelnän sitäcuin cadonnmoli.

«M Rucous.
<l2>lz sinua HErra Jumalataiwallnen Isä/fi<

sanomattoman armos jalaupiudes edestä/ et«
täs oletastttannt pyhät Engelis meitä «anioidze«wn/jaPerkele» pahoilda juonilda warie!emau/ja rucot»

«mma sinua/ walalseman meidän sydämenPyhällä He»l<ntä me sinunpelgosae pysyisim/ia en sinun wieldäs
Ult„«/ waancaickinaisis ah»!stuxiS meitäm lohbutaisim/että
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«tta sinunpyhetEngeliswartioidzewat mettä jametbän».
mwm/ja nijn meidän pijlittäinät/ettelPettelecikaniailnil,
meitä wahingoina taida/että nnncutn syndein nnder, ft.mmm jaijaneaickinen «lama on meille Hhiisturen cautio
luwaicu / mahdais myös meidän ruumin ja caicki m«j
meillä on/sinun pyhäin Lngelittes cauica suojellut jasa-
nellut olla/Amen.p. Slmutt<m sa P. ludanpaiwänä.

c«//e<3.»ijncuin P. Anorearenain PZiwänä.
Epistola nijnculn P. lacobmuin

' päi,vHnä.
Iloltcaenyt tähän aican/pag.

iLvangelmmin kinotta P Match.
Evaug.Lap.lu.

MDljhen aicau / lähetti lEsus ne cach
istachmmenda/ jasanoi: ältät menZi

teille/ jaSamaritainenCau<
pungeihin ältatmengtz l mutta mengat para»,'
min cadotettuin lammasien tygölstaelin h«l»
nesta. Nijn mengat ja saarnatcat / sanodttl
Taiwan Waldacunda on lähestynyt. Kipilit»
tthk.itterweri, spitalisia puhdistacat/ cuolleitt
herättMt/ perkeleitä ulos ajacat. laMi l-
saitte/nijn mnös lahiaxi andacat. ,

Ei teiden pidä culda/eits hopiata / eitä w»!ll ,
pitälnän teidän wyöllän / eitä ewäs säckiä lliall ,
calla/eitä cahta hametta/eitä tengiä/eitä
Mä työmies on ruocans aUsain»ut. W>a«

,

tuhunga itänäns Caupungijn taicka kylän n i
»nenette nijnkyseltätMca sinavn otollinen/jaci «

cat siellä sijhenasii cuin te lähdette.
Muttacosca tehuonesen menette/ nijntn

wmätät M/ja sanocatl rauhaolcontMh>« «



.

jaEpistolat. Bi7Me. Ia ios sehuone on otollinen/ nijn tulcan
teidänrauhan hänelle: jolleihän ole otollinen/
nijn teidän rauhan teille palaja. Ia cusci ei
Kngsnrupe teitä wastan/eikäcuuleteidän sano»
jan/mjnmengätulosnijsts huoueifta/taicka sitä
C«upungista/ ja pudistacat tomukin te»ds« lal»
Mau. Totisesi sanon minä teille: hnotembi
M oleman Sodoman ja Gomorran maalle
DuomiopäiwÄNs/cuin sille Caupungillo.

Rucous.
il E«a Jumala taiwalinmlsä/joca finus sinunPoi»

lEsuxen Christuxe» lautta meille »lmoittamit o>
let/me rucoilemma sinua/anna Pyhä Henges meidänsyiZuilhim/tttä hänmeisä oltian ja Christilist» rackaule»ftlytäis/ja meitä caitest cuin sitä wafta» on / armolisestlwielis/ wahwlstais myös ja lohVutais meitä caitinaises«»stointaymlses / cuin sinunSanas tähden meidän päal-

lm tullatatta/että meturwaliseft sinunarmoos jaSauaas
Mm turwaisim / ja s«ta Perkele» että mailmanpahu»
ltnylöucadzoifim/SinuuPoicas/etc.

POä<N Miesten Pälwänä.
Jumala/ 'm«rucoi!emmasi«

nua andaman meille armos/ että sinun pyhais mui»
ft wntäparambaan elämääntehsttais / ja että nijn cm»
»lheidänmuistoauspidämme/ mahdaisimmemyös ustoslohywisä töisä heitä seuraia. Sinunractan/eic.

Epistolan kirjotta P. Johan Apost.
IlmestysKirjasans/Cap. 7°MMljnapaiwi,ia/l>ainmin«itoiscnEngelin

/ jolla
Jumalansinetti.lu hän hu«Hsuurella änellä nijlleneljälleEngelille/joidel»

wata ia mertaoli annettu wahingoitta / jasa»
F sf noi:



z,z Cvangeliumlt
noi - sltätmaata! eikä merta/ eikäpuita wahin<
goittaco/sijhenasti «nn me »nertidzelnlnc meidän
Jumalammepalweliat heidsn odzifans.Ia minä cuulinetts mertittyin lucu oli sata
ja neljä wijdettskymmends tuhatta/jotca caicke»
in Israelin lasten sucucunnasta »nertitytolit:

ludan sucucunnasta / caxitoista tymmeM
tuhatta merkityt.

Rubenin sucucunnasta /caxitoista kymmen,
datuhatta merkityt.

Gadin sucucunnasta/caritoista kymmentil
tuhatta merkityt.

Asserin sucucunnasta / caritoista kymmendil
tuhatta merkityt.

dstuhatta merkityt.
Manassensucucunnasta/ caxitoistakymmen»

dcl tuhatta merkityt. »

Simeoninsucucunnafta / caxitoistakymmtn»
dc,tuhatta merkityt.

lewin sucucunnasta / caxitoistakymmend«l
tuhatta »nertityt.'

Isascharin sucucunnasta / caxitoistatymmm
dstuhatta merkityt.

,

Zabulonin sucucunnasta / caxitoistakymlnen»
dstuhatta merkityt.

Josephin sucucunnasta / caxitoistatymmen
dstuhatta lnerkityt.

Benlaminsucucunnasta/caxitoistatymmM'
dstuhatta merkityt.

Seu jsltennsin mins / jacadzo/suurijouM



jaEpistolat.' «ty
iM ei yxikän lukee tainnut / caikista paconoisia/
sasucucmmista/ja Cansoista/ja kielistä/seisowan
istuilnen edes/ja Caridzan edes /Walleillawaat»
ttilla puetttut/ja palmut heidän Wsans. Ia he
huusit suurella änellä/ sanoden- Autuus olcou
sillejoca istuimella istu / mndsnlumalallem ja
Caridzalle. Ia caicki Engelit seisoit istuinda
ymbärins s jawalchimbitaymbsrins/ janelis
Mndä / ja laugeisitcaswoillensistuimeneteen/
jacumarsitJumalala sunoden.-Amen.Slllna»

us/ia wijsaus/ ja tijtos/ ja cunnia / ja wäleys/ja
wima / olcon meidän lumalallnn/ijancaicki»
M Amen<

Hcrracuca sun majasas/pagi
Christe mailmanwapahtaja /pag.
iLvangeliumm kirjoitta P.Match.

Evangel. Cap. 5<
/ cosca lEsusnätiCanssan/

tsänylös wuorelle / jacuin hän oli istu»
nuti tulit hänen Opetuslapseus hänen tygöns.
Wjnhänawaissuuns/ opetti heitä/ jaftnoi:
Autuatowat hengeliset waiwaistt: filla heidän
entaiwanWaldacunda.Autuatowatmurhel»
listc: sillä he saawat lohdutoxen. Autuat owat
ftviät: sillä hesaawat maan periä., Aumat o»
>mjotcaisowatjajanowat waanhurscautta:Dherawitan. Autuat owat laupiat -sillä h«
saawat laupiuden. Autuat owat puhtat sydä-
mesi: sillä be saawat nähdä Jumalan. Autuat
»watrauhan tetiat: sillä ne Pitä Jumalan po»
ipi tudzumnmn. Auwat owat joitawanhur<

Fsf ii stauden



hio EvangelMmlt
scaudtll tähden wainotan : sillä heidän on tai»
wan Waldacunda. Autuat otetta te/costa ihnw
set pilcawat jawainowatteitä / japuhuwat cai°
ctinaistapahutta teitä wastan / walehdelleumi.
nuntahten. Iloitcatjariemuittat: M teidän
palckan on suuritaiwas. Sillänäin hewainoi»
sit Prophelaita jottateipän edellän oli<

Ruc«us.
Jumala taiwalineu Isa / sinZjoca sinun am«>

V»/caise!,PoicaSlEsuxm.Ehliftuxen isäkseu opetuxen
cautta / oitiat autuuden wälicappalet armolistst meille il»
moittanut olet: merucoilemma sinua/walaist Meidän sydi,
men PyhällZ Hengelläs / että mecaitella ahteiudella me!»
tsm nysäharloittaisim/tämän mailmau pahuttafärsi«äli«
sest tärsisim/jawljmein sinuntytönäs taiwas suuren pakan
tösitälsim/Tämä meille suo/ laupias jaarmolinen Herra/sinunrackan Polcas lEsuxen Christuxen meidänHerrail
cautta / joeaynnäfinunja Pyhän Hengen eansa elä j»
hallibze ijancaickisest/Amen.

AVule Herra luMtck Meidän rucSuM /jötcauöyriji
ricoxem ja syndim sinun «besäs tunnustam/

«ltös meille armolistst annaisitseta synnit andexi että
«Srauhan.Sinun rackan Pöicas Icsuxen/etc.iLpistolan kmoitta p lacHbApostoli/ Cap. 5.
AAAckat weliet / tunnustacat toinentoiselle!»V^teidänritoxen/ jaruroilcattoinell toisenne

''edestä / että teterwetolisitta - sillä Wan»
hurscanRncolts woipalio / cosca se totinen on.
Elias oli ihminen nijsä haluisil wicapcts cuin
metiu/ hänrucoili etteipitänyt sataman/ jaei sa-
tanutta» maan päälle colmena wnotena jacuu«

ttna



jaEpistolat. zm
tt»acuucautena. Ia hän taasrucoili/jatai»
Ms andoi sateen / jamaa caswoi hedcllnsn.

Rackcttwelieni / jos jocuteistä exyis totudest
jajocusenpalauttais/ setiettan/etts jocasi)nnei>
senexyxistäpalautta / ston wapahtanut sielun
luolemasta /fa peittäsyndeiupaliouden.

Jumal taiwastlsZhywä/pag.
Gvangelwmln kinyltta p. H.ucas

Evangel. Cap. ii.

aican / sanoi IEsus Opetuslapsil-
>^lens: culla teistä on ystckwci/ja mene puo-
liyöstä hänentygöns/ia sano hänelle ystäwän/
lainas minulle colme leipä: sillä minunystäwän
tuli matcast »uinun tygöni / jaeiminullaole mi-
tlminä panen häneneteeus, lahänwastahuo-
nestans: älä minuawaiwa / «wi on io suljettu/
Minun lapseni minun cansani macawat/ jaen
mnä woi nosta sinulle andaman. Minä sanon
teille: ellei hän nouse jaanna hänelle / että hsn«n hänen ystäwsns/nijn hsn cuitengin hänen ah-
lerudens tähden nouse/ jaandahänelle nijn mon-wtuin häntarwidze.Nijn minä myös. sanon teille: anocat nijn te-
illeannetan/edzität nijnte löydätte/ colcutacat
oijn teille awatan? sillä jocainencuin ano/sesi;:
ja jocaedzi /se löyts; jajocacolcutta / silleawa-
tan. Cuca teistä snselsä/joldapoicaanoleipä/
andaco hän hänelle tiwen ? eli joshän ano cala/
«ndaco hän hänelle tsrinen? eli jos han ano mu-
m andaco hän hänelle Scvrpionin? loste/jot-

otetta / taidatte hywia lahioja anda
F sf iij teidän



«l» Evangsliumle
teidän lapsille» / palioenämmin teidän tailva»
linen Isän/anda pyhanHengen sitä «nowaisille.

Jumala / jongaedescaickeinsydsmetwapist,
caickeinoinatundo wZlise/armahda sinuas call.

lein päälle/min syndiänscatuwat: japaranna caickihel,
dänhaawans:e»ä nijncuin he owatlaictljn synnehin w!ol>
liset/ettei yritän olismyös sinun ormostas osatöin. Si<
nun>voica«/e«.

sanatMlHltta p/
Jeremias

HErra/nmdcw pahattecout owatstnHZ ansainnet / mutta auta cuiuttngi»
sinun nimes tähden: sillä meidän com<

cuinme olemmaolletsi»
nua wastan/sillä olet Israelin turwa/ja auttaia
hädäs.Mixisolet nijncuinmuucalainen machi
janijncuinwieras/ joca sijhen ainoastans yötyl
Mixis olet nijncuinSangari/ jocaon pelcuri?
ja nijncuinwätäwä/ joca et autta taida? Sini
oletcuitengin meidän seasamHErra / jameni'
Mitttän stnun nimelläs/ölämeitä hyliä.

Isa mci»änyhäll taiwas/pag.
Ew<mgellumlnklrlolttHp. Lucas

Evangel.Cap. »z.
MDIjhenaican sanoi lESVS heille iv^
DWtauxen/etta ainatule rucoilla eitä wsftÄ

jasanoi: yxi Duomari oli yhdesCa»'
pungis/ joca eipeljännyt Jumalala / eikä <M
nyt ihmistä, Mn oli myös yxilesti sijnaElw
pungis / jocatuli hänentygöns/sanoden: autt
Minuarijta welieldäni. Ia ei hän tahtonutta».
Mutta wijmein sanoi hän idzetlens : waicatt



jaEpistolat. sl)
Mcl lumalata peW/enga häpeihmisia/cuiten'
gin ettätämä lesti waiwa minua / tahdon minä
Mdä autta/ettei hänwlis janurisis minua.

NijnHErrasanoi: cuulcat mitätämä waä»
li Duomari sano: Eiköstä lu,nalan pidais
Pnen walituitta,ls autta>nan/jotca yötä ja päi»
Vähändä huutawat / pidäistö hänen sitäkarsi»
min ? Minä sanon teille/hän autta heitä pian.
luittngincosca ih,nisen Poica on tulewa / löy»
Metö hänvsco maanpäaldä.

Catechtsmus.
Mikä Cattchismus on?

coco Christilistn opin Snm<
lyhykäisin päcappaleihin tysymi»

stenjawastaustencansa.
Cuinga monda CappalettaCatechismuxesa on?

Cwsi.
i. Jumalankymmenen Kästysanat.
n. Vscon tunnustos.
ui. Isä meidänßucous.

CastenSacralnenti.
7. Rippi eli Synnin päästö.
?i. Marin Sacramenti.

Cuiuga ne «utzutan.Christilistn opinPääcappalexi.
Mingä tähden?Sentähpen että nijhin on coottu se coco Chri<stilincnoppi/ Prophetam jaApostollttenkirjo»

tuxist».
Fff m, Cuca



z»4 Catechlsinus
Cucaensimamen Chnsillisett «pin

Pääcappaleonl
Jumalan kymmenen kästysanat^

lues ne?
Minä oleu HErra sinun Jumalasi
i. Eij sinun pidä pitämän wieraita

Zumaloita/minun edesäni.
li. En sinun pidä turhan lausuman

sinun HErras mme: SM
eh HErra pidbä sitä rangaisemata/jo<
<ä hänen nimens turhan laulu.m. Muista ettäs pyhität lepopa
wän.

l Cunnioitasinun Isäs jaHitis et<
täs olisit pitkäijällmen maan päällä.

v. Ey finunpidä Tappaman.
vl. Ei) sinun pidä Hllorintekemän.
Vli. Eij sinunpidä Varastaman.
viiz. Eij sinun pidä Wärä todistu<

sta sanoman sinun Lähimäistäs wa<
stan.x. Eij sinun pidä pyytämän sinunlähimäises.Huonetta.x. Eij sinun pidä himoitzeman hä<
nen Emändätens/ Palweljatans/Pch
capaucans eikä Carians/eli luchtans/
taicka muuta cuin hänen omansa on..



EatMsinus. s«
Minga lähden Caeechismus aljeta» Kästy

sanoista?
Seutähden etts ne ilmoittawatSynnit/ ja

Mawat Ihmisen siinnm tundoon/ ja josE-
Wgelium pitä jongun Hedelmän meisii ««

lmän /njjn pitälati ensistäedespandaman/ja
st»cauta johdatettaman synnintundoou.

Mitta Jumalan tästyt owac?
lulnalanMnt owat Jumalanlati/jam«

tzmmcneen tästy Saanan.
Cuca ne käfiyt on andsiNM?

Itze Jumalacaicknvaldias,
Cusa?

Einain Wuorella.
Eosca?

Wijdendenkymmendenä Päiwsna fijtte cm»,
Israelincansa vlgosiäxi Egyptin mäalda.

Kcneu ca«tm Jumala»e annoi?
Mosexen cautta.

Cuinga jamillä muodolla hän ne on anhauut?
PMisen jylinän/Tulenleimauxtn/faßk»smnänen cansa.
Miri Jumalanäiden merckejn eanst annoi l«jn?

Että hän sen cansa osotaisitain woiman ja
lmgan/nimittäin / että hän ilmoita synnit/ja
Wha Ihlnisen omasa tunnosa/nijncmuPit»
t°!»en: Ia nijncuin Tuli pala Inhimisen Sy»
lweiä.

Mihingö n« »Dylolit kirjoitetut?
Tähteen Kiwiseen Taulun.

CulaneonkirjoittaM?
caickiwaldias/ omanSormsnst,

tW.
MM



«ls Hattchismus.MitsneliwistrTaulut merlitzetvilt?
Ne mertitzewät Ihunstn Sydämän cow

den / Jumalan tästyä wastan: SitälitinM
kästy Sanat pitä aina wahawana pysymän.

Cuinga monen bftan eliTaulun/tästy sanat jaeta»)
Lahteen.

Mixi nijn?
Sentähden ettc. Jumala sn «e itze jacanul

cahteen Taulun.
Mtngätähoen HZ»ne cahtenTaulun

Säntähdenettä ne waatiwat Ihmisikäcch
talaisen twljaisuden/sisällisenja vlconaisen>

>malata jatahimäists lvastan.
Cuinga monda täsky on ensimäisesä Taulusa?

Colme.
I. Eij sinun pidä pitämän wieraita

humaloita minun edesäni.n. Ei) sinunpidä Turhan lausuman/
sinun HErras lumalas nime.

Ui. Muista ettäs pyhität lepoch
wan.

Mitä nämätKäskyt openawat'.
Ne osottawat/ cuinga meidän pitäracaft'

Nlan lulnalata/jahänba oiteinpalweleman.
(uinga monda Käsky sinä ToistsaTaulusa on?

Seitzeman.
l. Cunnioitajinunlsäs jnHitis/eb

täs olisitpitkäijallinen Maanpäällä,
li. Eij sinun pidä Tappaman.
M. Eij sinun pidä huorin teckemän.
lv. Eij sinunpidä Warastaman.



Catechismus.» 81/
V. Eij sinun pidä waarä todistustasanoman sinun lahimäistäs wastan.
vi. Eij sinun pidä pyytämän lähi-

inaises Huonetta.
vii. Eij sinun pidä himoitzeman si-

, nmlähimäises Emändä / Palwelia/
Palcapizca taicka Carja / eli mitäkän
muuta cuin hänän omansa on.

!> MttänamätKästytopettawat?
> Ne osottawat cuinga meidänpita racastaman

meidän lähimäistäm/ ja hand» wastanmeitäm
Mämän.

I. Kästy.
' Cuca Ensimäinen Kästy on?

Minä alen HErra sinun lumalas.
Eij sinun pidä pitämän wieraita Iu«
mloita minun edesäni.

Mitä Jumala lämänKästyncansa tahto ?

Tämäncansa Jumalatahto »neitä estä/ Epä»
Malan palwelurcsta / ja tahto etts meidän pi»
tä hända ainoata palweleman/pMman jara»
«staman.

Cuiuga P. lutherustämänKästynvlgostolmitta.
Meidän pita pettämän ja racastaman Iw

wlata ylitzen caickein Cappalden/hänen paäl"
lensVscoman ja tnrwaman.

Cutnga monda Osa läsäKäsiysä on?
Caxi: Esipuhe/ja Kästy.

CucastEsipueon?
Esipuhe tsmän ja caickein muitten Kästyin

päälle



»!« C.,techlsmus.
Päälle on tsmä: Minä olen sinun HErrasl«.malas.

Mitä Jumala näOen sanaincansa tahto?
Näidc» cansa hän eroitta itzens caitista lue».doCappaleista/ja waristälumaloista: jaaM

teits että hän on st ainoa totinen Jumala/Mmeidän pitäpalweleman/ja paitzi händä/ eij »K
yytWn llnmtalumalata.

Cnca ensimmnen tästy on?
Eli sinullpidä pitämän muitalulW

loita minun edesani.
Cucca ne wierat Jumalat owat?

Necuilllhmiuen jtzeylös ajattele/nijtäplil.
wele jarueoile/nijdhen pollen ustalda ja turwo.

Mitä JumalatäsäKäsiysä waati?
Vhtä wahwa usco hänen paallens.

Mitä Jumalatäsä tieldä?
Epäuscon jacaickiEpajulnalan palwelluxtl.

ll.KästY.
Cuca towm KDy ou?

Eij finun pidä turhan lausuman H
nunHErrans lunmlas nime: Sillo
eij HErra pidä hända nuhtelemat/jo'
ka hänen nimens turhan lausu.

Mitä JumalatämänKäskyn cansa tahto?
Tämäncansa hän tahto asettaja hillitä M

bänKielem/ettem mesitä wärin täytä / eitä st»
cansa Jumalan P. nimeturmele.

CuiugaP. lutherns tämenKäskyn vlgos toimitta?
Meidän pitä pettämän ja racastalnan D

malata/ ettem me hänenNimens cautta tireil^



Catechismuj. «25M<!rinwanno / enga mös sen cautaNoidu/
Valhettele eli tetsn petä: Mutta että me cai»
!ift meidän hädisam jatustisamMaUMl hw«

. Wxrucoilem/kijtämjaylistäm.
, Cuingl, nwndaOsa täsä Käskysä ön?

, Cari/ Sijnö ensi,näisesä lulnala tieldci/ ettei
, ««idän pidä hänen Nimens turhan» mainitze»

Wn. Toisesa han nhta/ että hän tahto rangat»
Dl mjtä jotcahänenNimens turhan mainitze»

Mitä JumalanNimiön?
He Jumala caickiwaldias hänen vlemist.

, Mja tahdosans/nijn myöscaicki se hy,pä cuin
linestä lnainitan/jatule hänen cunniaxens.

Cuiuga JumalanNimi turhan mainita», ?

Cosca sitä pilcatan/ nauretan/hänenP.sa»
>!l!»s wäarin opetttan / sen cautta Noidutan/
MnnWanonton/Walhttellan/Kiwillan/ ja
myöslaillistt jaoitiat Walat särjetä».

Mitä JumalatZsä Kastys waaci?
, Että llle hädasa jacairesa tuscasit sitä auxe»n5 hmm tijtämme jacunlliotamme.

111. My.
CUcacölmasKastyon?

Muista ettäspyhität Lepopaiwän.
Mua JumalatamanKäsiyNlansalahtö?

> Tämän cansa hän tahto ylhällä pitä Saarn»
»!»>,>r!!n/jalu,nalanPalweluxen/ja waatimei»
WnenP. sanaansa cuuleman.

CuingaP. luchrrus tämänKäskyn vlgostoimltta ?

>1 Meidän pitä peltäman ja racastaman lu-
' wl«a/etten lne Saarna ja Jumalan Sana

plen»



z;« Catechismus.
ylencadzo/mutta sen cunniasa pidäcke/ mieleläil,
M tulemme ja opimme.

, Mltä lep°pälw3on?

pällen me pldälNe meitälnMailmalisista tiisch
ja cocon tulemme cwleman Jumalan sima. !

Cuca lepopälwän on läätsnyt? t
Itze Jumala caickiwaldiasjom sano z Cusi j

päiwäpitäsinuntyötätckenlän/seitzeuläspäiA
on sinun H«rras lumalas lepopäiwä.

Mirisecutzutan lepopäiwöft? „
Sentähden ettäJumala lewätteli häxens

seizemänePäiwänpallä japyhytti sen/sitte cm
hän cwden päiwän sisällä oli wonut Taiwan j,
jaMaan ja caicki mitä nijsä on. .^Cuinga lepepäiwä oikeinPyhitttan?

, Costa JumalanP. sana puhtastopetttanji
wastanotetan/sen jälteneläncktäytetän/ja
ti Mailmaliset Työt ja Ascaret tacapttin
pannan.

' Cuinga se turmella»? !^

Costa sen päiwän päällä Työtä tehdäl» jaIM
«voinKirkosa käydän/ Jumalansana jaSam»
na ylencatzotan jalaiscasta cwllan. m

Mils JumalatösäKäfiysäwaati? , U
Tämäncansa häntäste/ hänen

susti cwlla/ tätte jasen jältmelämän täyttä.
Mitä hän täsä tieltä?

CaickiMailmaliset Työt / jahauen P.
nansplöncatzen.

,

lv. Kasty.
EucaNellesMyoni Ä



«ltalechlsmus. «,«

Kunnioita sinun Isäs jaOitis / et,
les olisit pitkayäUinen Maan päällä.

. Mitä Jumala tämän Käsky» cansa tahto?
Tämän cansi» hän tahto ythällä pitä ja hol»Wanhembitam / etten me hei»

Gtzncatzo / mmm pidämme heitä cunniasa
jgeielneheillecwliaiset.

Cwlnga P. lutherustämänKäskyn seliltä ?

Meiden pitä pettämän jaracastaman In»
mlata / nijnetten me meidänwanhembitam/
«lsiwaldamja Mndiämylöncatzo/ engäwihoi»
l«! Mutta pidämme heitä cunniasa/palwelem
jxmulenlheitä/racastam ja pidäm heitä Sil»
«m edes.

Mngä tähden tämä Toinen Taulu alietan tästä
Käskystä?

tttä/njincuin me jältenlulnalan/
Wldä ja ätildä oleme swrimmat hywätTyöt
smet- Nijnpitä myös meidän jältenlwma»
<«>> heille swrinlman cunnian teke,nän.

Cumga monoa bsatäsä Käsiysä on?
M,. On tästy että meidänpitä cunmotta»

w»lst jaNiti!. On lupaus että nijden pitct
menestymän ja oleman pittäijälliset maan pH»

/ jottaheitäcunniasa pitäwät.
, Cuiugas ne Sanat ymmärrät tEttä heidän pitä rauhas ja lewos elämän ja
ftoman hywästisiunauxen.

Cuca meibenIsäm jaäitim omat?
i '- MeidenluonMsetWalchemmat jajotca
!">»nhe,nbain siasa ewat. 2. Esiwaldam. ~

Sar«



8;t Catechismus.
Sarnamiehct. s.Perhei!Isändä jaElNändK. 6. Caickiwanhat

Mitäon cunnistla Isäjaattä
On tuta että he owatJumalan lahjat jast»edestä Jumalalatijtä/heidätt tdestansRucoill!»

jaheillencwliasttVlla.
Mtlä Jumala tasäKZstys waati?

Cnnmata / nöyörytta jacwtiaisutta Man»
hembitawastan.

MitäbäntieldZ?
Ylentatzttta ja Cangiutm Wanhmbiti,

waftan.
V. Kästy.

Cuca Wijdes Kasty on?
Eij sinunpidä Tappaman.

Mitä Jumala tämänKästyn cansa tahto?
Tälnän tästyn cansa Jumala tahto warjck

meidän RuumimjaHengeln/ ettei yMn pid< ,
meille wanhingota tekemän Ruumin eli He»
Zen puolesta.

' Sanos P. iucherufen vtgostoimitus tämän ,
Käftyn päälle?

Meidän pitä pilkämän jaracastamanluw'
lata/nijn etten me lneidän lähimäistän, / R»!>' 'l
min jaHengenpuolesta wahingoitze/ engä mitäl
tänwääryttä handä wastan tege -Mutmttti
me händä autamme jaholhomjaHengen lM l

st warielem.
Cucameidän iahimäisem o» ?

Secuinmeidän apume tarwitze / joeasto HyMwä eli wihgmies/tuttn eli tundnnatoin.



saltchisiuus. «zzMitä täsä Tappamisencansa ymmärtttsn ?

Eij waiwoin ulconainen Miestappo/jocakä«
ttncansa tapachtu/ mutta myös sisällinen joca
WchtuWihan jawainon cansa.

Cuinga Miestappotapachtu?
l.Vlcouaistl» työncansa. l.WihanjaWai»

mcansa. z.Wihaisen Sanancansa. 4.Wi»
«isentäyttälnisen cansa.Mitä Jumalatäsä Käskysi waatd?Vilna ia>a «a>ly>n w»an l

Rackautta/Sowindo jaYstawyttä lähimä-
ljlwastan.

Mitä hän täsä tieldä?
Murha/ Meistappo/Rijta/ Wihaja wainy.

Vl.KäffY.
CucaCudes Käsky on?

Eij sinun pidä Huorin tekemän»
Mitä JumalatämänKäskyn cansa tahto?

Tämän cansa Jumala tahto ulhälla pitä
j!»variella Awiostastynsadyn.

C»,»gaP. lutherus tämänKäskyn vlgostoimitta
Meidän pitä pettämän jarakastaman Iu»

mlata/ nijnettämeolelnapuhtat jacunniali»
sttajatorisa ja töisä/ iaitzecutin hänen Awis-
puolisatans mcasta jacunniasapitä.

Mitätäsä Huoruden lansaymmärretä»?
.

Eijwaiwoin vlconaista Huorutta/jocatyön
«O tapachtu / mutta myös sisäliset pahat
lwtja halut.CuingaHuorustapachluz

«. Vlconaisen työn cansa. 2.Pahan himon
i»haluncansa. ;. Saastaisen puhen ia laulun«nsa. 4. Häpialisen täyttämisencansa.

Ggg Mlli



834 Catechismus.Mitä Jumala tasaKäskysi! tvaatl?
Pyhyttä japuhtautta aiatoxissa / puheift jg

ttzisä.
Mltähäntäsatitldä?

Saasimsutta jacaickinaista haureuttaylln
syömistä ja juomista.

VlLKästy.
Cuca SeitzemäZ-Käsky on;

Eij sinun pidä Warastaman.
M»ä Jumala läaiänKäskyn cansa tahto?

Tältlän cansa hän tahto warjella ««idän
Calum/rijstalnjaRaham,

Sanos P. lutheruxen»lgostoimituö tämän
Kässyn päälle?

Meidän pitä pelkämän jaracastaman lII'
malata/nijnetten me meidän lähimäiseldämhä°
nenRahans/eitä hänenCalunsa poisota/eli jol»
laculla wärydellä japetoxella tygtzm täytä mut»
ta että »ne autame/holhome jawtlrjelen»e händäi
että hän Calunsasaisipitä.

Mltä täsäwarcalvdencansäymmäretän?
Eijwaiwoin julkiWarkcms/cosca jocutoisen

Calunwarasta/mutta »nyös caickillaisttpetoxet.
C»mgawanauStapachtu?

» Costa zom toisen on:an sala poisom. l.

Costa jocuotta toistlda jotakinwäkiwallallaja
Wäryde3s.;. Costa hän toisen oman wallM
japetoxella «fans saatta. 4. Costa jocu om
corcorahanja suuren caswon.

Mitä JumalaMwaati ?

WacuutM/että,ne wncudesa »neidsn hiellä»!
ja wäellämelstämja «ntglN että jdzecukin saisi
omMpM- Ml



EatechiswuS. siLMtähäntäsäMoä? .

Caickinaisetwäarydetpetoxetjawätiwallat.
Vlll.Kästy.

CmaCaKdexasKäfiyon?
Eij sinun pidäWäärä todistosta Onoman sinun Lähimälstäs wafian.Mitä JumalatämänKäskyn l<m<a tahto?
Tälnän cansa Jumala tahto »varjella lnei<

dilnCunniam jahywsn sanomam walhettaja
wäärincändäitä wastam

Sanos P. lutljeruxen vlgos toimitus tämän
Käskyn päälle?

Meidän pitä pettämän jaracastaman Iu«
mlata / nijn etten Mewalhettelemeidänlähi»
lusisen päälle/ engcl händä panettelle / eli saata
pchaSanomata hänen Mlleus.Muttawasta«
m hänenedestsns / hywin hänestä puhuln/ia ca
icti varhain päin MäuttäM,

Mitä tssä warän TodlstuM länst ymmärtetän?
Caickiwäärätcandtt/walhet/ panetoxetjti

pahat sanomat/lchinisisettpHälle.
MicäwääräTodWson?

Costa jscu lslMäisens
tajwäärin todista jawallMele/hsnda panettele
jahsnenhylvän sanoinans turmele.

Mitä Jumala täsäKästys waali ?

.
Totwtta /että «netotta puhumme/lHimäi«sen edest wastamntt / ja «icki parhain päi«

lsnnämme.
Mitä hän täsätielbäiWalhtt/wääretcandeet/ panttoM pahat

Vinmt.'
Eggll l^



,zs CatechismuS.
IX.Kästy.

CutaYhdexesKäsiyo»?
Eij sinunpidä pyytämän sinun lahi«

mäists Huonetta.
Mitä JumalalämsnKästynlansatahto?

Tämän Jumalatahto wariella mei»
biinHuonem / Cotom jaCartanom / Talom/
MaanjaManderen.

Mitä P. luth«rustästäKältyftä sano?
Meidän pitä pettämän ja racastaman Iu«

malata / nijnettänme meidän lähimsisenperi»
misenMen seisoselipydäsitä meidän allanljon<
gun »nuotoistnwarionalla/nijncuin se oitiuden
cansa tapachtuisi/mutta meidän pitä antaman
händs / etts hänsaisi omansa tijnipits.

Mitäeroitus on tämän jaStitzemänmKä»
fiynwälillä?

Seitzemäs Kästy tielda Varastamasta tei»senoina:Muttatämätieldä himoitzemastaM
MitäHuonen lansa täsäymmäiretän?

Meidän lähimäisenperimys/Coto jaCarta<
no/hänek Töloins/Maans jaManderens.

Cuinga stHimo ja pyytämys tapachtu ?

Cofta m« Himoitzeme jaseisomme lneidänls'
hims,sen Codon jaCartanon / TaloinPelloni
NljtunlMetzän/EalaweoenMan ja pydN'
Mä meidän aUaln.

M«tä Jumalatästi Käfiysäwaati t
Hän täjre/että «Neidän pitä antaman meidän

tähimaistam / ettö hän saisi M janautit!»
hänenomM.



Cattchlsiuus. «j,
Mtähäntäsäiieloä»

Hän lieldä pyytämästä meidän lähimäisen
Eoto/Cartanota/Maata jamanderem.

X.Kasky.
kl«aKymmenesKästy on?

Eij sinun pida himoitzeman /. sinun
kahimaisesEmänoätä / Palweliata/Palcapijca/luchta/Carja/ taickanm-
uta cuin hänen omansa on.

Milä JumalatsmänKiistyn «wsa tahto?
Tämän cansa hän tcchto warjella meidän

Waimoln/ iapsem/Pnhem luchtam jacarira.
Cuing<rP. lucherus tämänKäskyn seliltä ?

Meidän pitä pettämän jaracastanam Iu»
motata / "ijn etten me wedhä/eMhaututtele/
meidän lähimmäilseldäm hänen Waimonseli
Palcolistans : Mutta paremin autame että
htmahtawat olla alalans / jatehdä mitähe o»
MlvelcaMt.

Cuinganämätcaxi «EmeistäKästy eroitttan
Toinen toisestaust

Nämät caxi Kästy osottawat Synnin ja
tticken pahuden Algun/ nimittäinPerisynnin.
Mutta ne muut Kystyt osattawat ne Hedel»
mät/jotcaPerisynnistä vlgostäywät /cuinon
Epäjumalanpalwellus / wäärätWalat/Iu»
wlan sananPltzncatzomus/ Murha/ Huorus/Warcaus / wäsräTodistus/ja muutsencaldai»
sttSynnit.

Mitä Jumalatäsä waatl?
Että meiden pits holhoman jaauttaman

Ggg iij meidän



M 'Cattchismus,
meidänlähimmäistäm/nijn että hän hänenwchmons eliPuolisans/ saisipitä ja nautita.

Mitähän täsäkieldäl
Hän tieldä himoitzemasta ja haucutttleinll»sta toisen miehen perhmä/luchta jaCaria.

Mitä lumalacallistanäistäKästyistä sano?Minä HErra finun Ziumalas/ olen
Kijwas Jumala / jocaedzistelen Isäin
pahat tegot lasten päälle colmandeen
janeliändeen Polwee / jotca minua wi<
hawat. Ia teenlaupiuden monelle tu-
hänelle/ jottaminuaracastawätjapb

minunKystpni.
Taitaco jocunämätKästyt pitä!

Eij/ sillä että Jumalan lati wcmti yhdeu
Käydellisen cwliaisuden/sekäsisällisen / että vln,
«aisen / muttaIhminen on Perisi)nnin cautt«l
nijn Nlrlneldn / emihän taida sitä tehdä.

3atta« j«utullaAutuaxi lain töioeneautta?
Eij.
- CuingaftaDmittm taltatulla Autuaat
Phdenoikianjawahwan Vscon cautM.

Mthingsstä lation tarpelllnen?
«, laki ilomitta meidän chndime.
a. lohdatta meitä Christuxentygs,
;. Osotta mitä meidän Pitä tekemän /ja l«i<
wältämän.

WonTunnusios.
CmHTomenChristilssenoplnPääcappaleonl

VftonTunnustos.
lues se. MW



CatechlMs. ?,y
Minä vscon Jumalan paalle Isan

laickiivaldian Taiwan jaMaan luojan.
Iaminä vscon ZEjuxen/ lc.
Mmga lähden vscon tunnustos coht»sturaKäsiy

sanain jaltml
Sentähden ettäKästy sanatopettawar tun»

temanmeidän syndimme: Mutta Vscon Tun-
nustos osotta / cuillga meidän pitä synnistä
Mpaxi tuleman.

Cuca sen on ««n pannut?
Meidän HERran lEsuxen Christuxen

Apostolit.
Cuinga mo»«nOsan n»jaeta«t

Colmeen.
Ensimäinen onIsästä Jumalasta jameidän

luomisesta.
ToinenonPojasta/meidänHE « NastaChri»

stuxesta lEsuxesta jalnnastoxesta.
Colmas on Pyästä Hengestä / jameidän

pyhittämisestä.
Cuinga nunda Cappalelta sijnäon t

Caxitoistatyulmenbä.
Cutca««owat'

,

'. Minä vscon Jumalanpäälle/I-
sän caickiwaldian Taiwan ia Maan
Luojan.

!. Jäminä vsconlEftlxenChristu-pen ainoanPoicans päälle mei-
dänHErran.

;. loca sikisi pyhästä Hengestä syn-
dYiNeitzestäMariasta.



«40 3aKch<smus.
4. PijnattinPontius Pilatuxenabla/RistlNnaulittln / cuoletettin jahau-

dattin.
5. Alasastui Helwettin/ colmandena

päiwänänoufiylös Cuoluista.
6. Astui ylös Taiwasen/ istu Isän

ZumalancalcklwaldianolkiaUakädellä
7. SieldäontulewaDuomitzeman/eläwitäjacuolluita.
8. MinävsconpyhänHengenpäälle.
9. Phden Christilijen Sw

racunan/pyhain Ihmisten ychteyxen.
»Q. Svndeinandexi samisen.
n. Rwmin ylösnousemisen,
n. Ia ijancaickisen elämän/Amen.

Sanos yxi Swmma nainen Vscon cappalden päälle:
Minä vscon Isän Jumalanpälle / jocami»

«unon luonut.
Minä vscon JumalanPojan lEsuxenp«<

sille/jocaminunlunastanut on.
Minävscon Pyhän Hengen päälle / joca »m>

nun pn pyhittänyt.
MitinämätvslonCappaletmeilleoppeMwatl

He opettawat Jumalala oikein tundeman
jahänen päällens vscpman.

Cuinga monda on Jumalala?
Pxj ainoaJumala.

Mitä Jumalaon?
Jumalaon yxi Hengelinenolemus / Ija«'

taickinen/ Caickiwaldias/Totinen Wijsas/Hy<
»«



Cattchlsiuus. «<«

Bja laupias/Isä/Poica ja
M Cappaldttl luoja/jaylhälläpitaK.

Cwlnga mondaPersonat on lumaludes l
Colme: Isä/Poica,jaPyhä Hengi.

MttZlsäonl
Isä on enstmainen Persona lumaludesa/ jo»

lMijancaickisesta synnyttänyt hänellensPo»
jmjaynnäPyjan japyhänHengen cansa/caic-
!><lappalet on luonut/ janewielä nytainayl»
MPito. MitäPoicaon»
Poica on toinenPetsona lumaludesa/ Isä»

jliijancaickisesta ftndynyt/ jocastjtteottilH»
misen llwnonpäällens/Neitzestä Mariasta mei»
A tähtem. MilHpyhäHtNgionl
Pyhä Hengion colmas Personalumalude»

soljocalsästä jaPojasta/sanomattomalla lnuo»
Kllavlgostäypi.

i. Vscon Eappale.
Cucaensimäinen Vscon Cappaleon t

Minä vscon Jumalanpäälle/ Isan
laicklwaldian/Taiwan jamaan luojan.
CuingaP. lutherus tämän Cappalen vlgostoimittat
Minä vscon että Jumalaon minun caickem

«uiden luetuincansa luonut/ andanutmitmUe
Ruinin ja Sielun / Silmet / Corwat jacaicki
wut läsenet/Tiedon/Toimen jaPmärryxen/
ipämat caicki wielä nyt wounas pitä/Anda»
Os minulle runsast jocapäiwäRawinonlaWerhon/Codon jaHuonet/Waimon jalapset/
M/ Carianjacaickia myösmnita «ntami»

Ggg v nä



«4» Catechlsnms.
«äruuminrawinoxi tarwitzen/ lvieläsittä/sue.
jele ja minua/ caickimöswahingot/tus
«atja pahudet / päldäni estä jatorju. Ia cnicki
nämättete hän paidzi «ninun ansiottani omasta
sulasta armostans / jalsälisestähywydestäni!
loinen caickeinedestä ulinuntule händäMcne
tijta/ ylistä jacunnioitta händäcwlla japalNl»
la: Seon totinen tost.

ZNirise ensimamenPersona cutzutan Ifäril
~ HänenPoicansHEßrauChristuxcnch

den jongahän on ijancaickiststa si)nnyttänyt. l,

tuomisen tähden. ;. Meidän tahdeui/ iotca hil„
on omistanut hauen lapstxens.

Mixthsn cutzulancaickiwaldiaxi?
Sentähden että hänellä oncaicki wonnoj«

lvalda/TaiwasajaMaasa / jocaoncaickiw
uut tyhissta.

Ongolsäyxinäus luonut?
Eij / sillä että tuominen on coco lumallW

Istu/ Pojan jaP. Hengen työ jateco.
MlrllsäyMäuscutzlttanluojart?

Sentähden/ etts hän on coco lumaluden V
cu/joldacaickiowat luodut.

il.VsconCappale.
CucaTöine» Vscon Cappale on?

Minä vston lEsuxen ChristuH
hänen ainoan Poicans päälle/ meiW
HErran/etc.

Sanons pyhän lutherurenvlgostolmlttust»< .

mäuCappalen päälle?
Minä vston/että lEsus Ehristus on totinn

Jumala/ Isästä ennen ijancaickista / ,



Catechifmus. - 84;
' Hls totinen Ihminen /

s Dynyt/on minun HErran/jocaillinunCa»
> MunjaDuomitun Ihmisen cclickista Syn»
l „M lunasti/cuolemasta jaPertelenWallan
! M wapahti / eij CullaleliHopjal/ mutta hä«

MpylMä jatallillawerellänsja»viattomalla
' Pijnallans ja Euo lelnallans: Että minä hä<momansa olisin jahänmwaldacunasalls / hä«

mallanseläisin/ jahändsyancalckisesWan»
Waubesi: Wigattomudesa japyhydesapal»
velisin nijncuin hsn myös on Cuolluistaylös'

" nesnut/elsja hattjtze ijancaickisest, Se on toti»
Mtost-

C«inga JumalanPoica tasa cMutan?
'

~ CutzutanhäulEllls/sentähdeuettshänön
Vapahtanut meitä Synnistä jaCuoiemasta.
l.Christussentähden/ että hanonlumaialdai

„ woideldu Mningaxi/ja Plimäisexi Papixi. ;.

Jumalan ainoaxiPojaxi. 4. MeidänHEr»
Wem stntähden / että hän on meitä luonut ja

N lunastanut.
iil.VsconCappale.

Cnca Colmas vscon Cappaleon?
loca sikisi pyhästä Hengestä syndyi

> neitzestä Mariasta, '

CusaHErra Christusonsiginyt iafynbynyt?
HanonsiginytNazaretinEaupungisa/mut»

ta Bethlehemis on syndynyt Keysarin Augn<
' siuxenaicana.
li Mingä tähdenhän on tullutnyt Ihmisexi ?

Meidän tahdem / että hän meitälunasti ijan»
6 Miftsta cuolenzasta. Cuinga



«44 ' Ca<echistnus<
Cchlgamonda luondoon Chrlsiureft l

Caxi.Mmaluden luondo / jongahän on saa.
nuthänen Tmwaliseldalsäldänsä: lalhinj.senluondo/ jongahän otti NeitzestäMariasta.O«a«o ne luonot yhdistetyt Cyristuresa l

Owatnijnemine itänäns erijä toinen toist.siansa / sillane owatyhdesäPersonasa Christu.xesa/ja sen Personalisenyhteyden tähden/on Ih.milinen tuondo saanut / caickenwoimanT«j>
wasajaMaasa.

Mitä stPersonalinm yhteys on l
On cahden luonon yhdistys Christuxesa.

iv.VsconCappale.
Cuca Neliäs Vston Cappaleonl

Pijnattin Pontius Pilatuxenalla/Rlstlnnaulittm / Cuoletettin jaHau-datkin.
VtixitimsCappaleseura cohta sitä tolmatta vsconCop'

palettaHERran Christuxen syndymästä l
Sentahden/että caicki meidänAuwdem seist

hsnenPijnasansja Cuolemasans. 2.Smtsh<
den/ettäcoco HERran Christuxen olemustiisi!
Mailmasa/eij ole ollutmuu cuinkärsimys.

Mlngälähden HErra Christus on kärsinytPij»
nanjaCuoleman?

Meidän tähden / senpäälle / että hänmeitZ <«<

nastaisi ijiicaickiststacuolemasta jacadotuxesto,
Mingä tähden hän on

~ Sen cansa hän tahdoi osottg / ettähän toti»
sesta oli cuollut. 2. Tahdoi cauMpy»
hittämeidänhautam / että se piti meille olema»
»xi levosia..



Cattchismus. l4b
«zo H«ll<m ChristuxenRuumis turmelbuHaudasa,
tij/Sillä eij se ollut jongunpatjan Ihm,sen
»umis / mutta Jumalan PojanRuumis/
N oli ilmansynnittä-

MltH st Pontius Pilatus on ollut»
M oli yxiWaldamies / eli maanHErra
tzm ludean maan / jaon ollut yxi Pacana:
ftsm cansa teitäannetan / että HErra Chri»UonylenannettuPacanoille/ nijncuin hsn
ftli ennustanut.

v.VsconCappale.
CucaWijdesvscon Cappaleon>i

Msastui colmandena
Mana ylösnousi CuoUuista.

Cuinga Chnstus on alasastunutHelwetln l
lij yxitän Ihminen fitä taida ymmsrts/

Vum me vscome jatunnusta»nlne / ettclcoco
Wus on jälkenhänen hautamisensHelwtt»
lmlasastunut/ Pertelen kallan poisottanutja
Wetin caickein Christiliften jaVlgoswalit»

edestä/ tijni ftltenut.
«loscaHErra Christuö ylösnlusiCuoluista»

Tolmandena paiwänä / jäldlnhänenhauta»Hns.
t»ngo hsn coco l«lm« Pälws Haubaft mannutt

tij/Silläensimäisnäpäiwanä ! nimittäin
«Wperiandaina / caxi hetkk eli Stundi oli
l)»udasa.Toisna päiwäncl / nimittäin lauwan»
!>"« / jocaoli Iwdalaisten Sabathi / »acaisi
Aoco päiwcln. Mutta colmandenapäwsnH
'WnHaudasa Sunnuntai huomenen,fti.la

«ijn



846 Catechismus.
«ijn vn Chrisius colmändena päiwänä ylei,
nosnnt.

Cilinga Chrisius on ylösnosnut?
Wäkewcisti/onullla Woimatiaus.

Mitähän meille saanti hänen ylösnousemistns
ccinsa?

Ijanckaickiftn wanhutstauden Jumalan ty.
töns/nijn myös meidänRwmin ylösnousen,!,sen / että nijncuinhän on ylösnosnut/nijnM
Myös meidänylösnoustlnaivijmeisnä pänvM ,

vijWonCappale.
Cuca Cwdes vscon Cappale on?

Hlösastui Taiwasen / istu M>«
malan caickiwaldian oikiaUa kädellä. 3!

CuingaChrlstus on astunutylös Taiwose,! ? ii
Hän Meni alhalda ylhälle päin / caickein Vfi> l

tusiastensnähden jayxiDvi otti hänen HM
Silmäinsi edestä.

Costa HH, on ylösasiunut?
NeliönkymmenmPajwän perestä/jaltenhi'

Unylösnousemisms.
Cuhunga hänon mennyt?

Taiwasen/ Dne cusa hän on ijaneaickW
bllut/ja nijncllmP. Pawali sano: Hsn on»m "

nyt ylitzel» caickein Taiwasten / ettshän cailti«
täyttäisi:H)H. 4. Se on että hän iocapaicch"'
lM olisi.

Eusa Chrlstus nyt on?'
Iftllumalan oinalla Kädellä.

Mitä Jumalan oitiaKäsi on ? !<!!
Eijseolejocuwjsiipaicka/muttaftonluO

t«y caickiwaldian sanomatoin woimajalvb c
zck



Catechlsmus. S4?
N« hän caickiCappaletTaiwasa jaMaasahat«

y lhMpiti,/ jase oitiaKasi on jocapaica-
stkätaiwasaettäMaasa.

MitHstä on istua Isan Jumalan oitiallaKädellä
l)n olla ynnä Isan Jumalancansa / yhden»

ckxisesa Herraudesa MajestetisWoimaSja
' lmias/ jayhdencaidaisettawoimallahallita
1 Fi/sttä Taiwan ettäMaan ynnä hänenTai»
'Mnlsänscansa.
> wgaluononpuolestaChristusonylöseorgotett»

Isän Jumalan oitialleKädelle?
Hmilisen kuonon pllolesm / Sillslumalu»

< l!»l!wnonpllolcsta/hän on ijancaickisesta ollut
MoitiallaKädeila/ja sentähden eij taitayleo
«M aletta.

!> ongo hän Taiwasen asiumistns eansa/meidäu lytöän»
,l perät poismennyt?

Eij / sillä hän on meidän tytbnämjocapättvät
Alman loppuun asti / näkymättömällä muö»

z. lellll hänen lupauxens jälten.
Mähywähinonmellltsaattauut/hsnenTaiwasen

astumisenscansa?
lj HänonwienytcaickiWiholisetFanMi/ et«

», lwtaidameille wahingota tehdä/ jaaudame»
l> illlmicki hywät lahjat / jaonwalmistanutme«
«UmTaiwasa.

vil.MonCappale.
Cuca Seitzemas Vston Cappale su?

, Sielda on tulewaDuomitzeman/G...WäjaCuoUulta.
" Costa HErra Christus on lukwa?Mj>neW.Puemjö Päiwäns.



,4« Catechisinus.
Cuingahänen pitä tulema»?

Nätywäisellä muodolla swresa Cunnlasa/
Majesterisiza HErmudesa/ynnäcaickeinEM
litten cansa. Custahänontulewa?

Taiwastaljohonga hän on ylös astunut.
Muä hänen silloinpitä tekemän?

Duonutzeman sets Eläwitä etts Euoleita.
LutcaneCläwätowat?

Ne jotca silloin elawät Maan päällä/ «sca
HErraChnstustule.MitäNijoen canst töhden?

Ne silloin pitä muuttttaman yIM aijan
rahdus Silmänrapäyxes.

CmcaneCuolluetowat?
Neiotca ennen HErran Christuxen tulew

sta/owatpvisnuckunet jaHaudoisa marawat.
Mitä nljdencansa tehdän?

Ne sillon Cuoluista ylös herätttän.
Cuca silloin pitä Duomitzeman?

JumalanPoica.
Mitäloppu tälläDuomiolla pitä oleman ?

Newanhurscat sillonpitä täymän ijancaim<
stnElsman/muttanelumalattomatHelwet'
tin jaijancaickisen Cadotuxen.

viu.VsconCappale.
Cuca Cahdexasvscon Cappalen

MinävsconpyhanHengen paalle.
Cuinga >p. luth.tämän Cappalen vlgoeloinmla l

Minä vfcon jatunnustan / etten minö oman
tiedon cautta/engä omalla wäelläni taida /lE<
suxen CHristuxen minun HERrunipäälle»!'
tt/elihänentygtznjatulla/MutMstP»)h"H^'



Catechismus. 84Y
zi, Kn minun sijhen Evangelmmin cautta tutzu«l Bt/hlwenlahMllansylöswallstanut/ ja synä

l mnuawielö nyt ylös ptta jawaywista/nijllcuin
A myös coco ChristicunnanMailmas tygöns
iutzu/cocoo/ ylöswalistu/ Pyhittä/ jalEsuxen
Thristuxentygöwetä / jaoikiasvscoeylöspM
nisä Seuracunnas hän minun jacaickeinmui»
wvscowaisten Synnitjocapäiwnar,nolisesta
«»lexianva/jasina wijmeisilapälwcnähanmi»
N,, jamuut Ihmiset Cuolluista nlös heratta',
jo nijn minulle jacaickille mniUeChristin vsco»
Msill/stn ijancaickisen slsMn anda: Se on
tttinentoft. MitäPyhä Hengi on?

° vncolmas Persona lumaludesa.
MifihäncutzntanHeiwext?stlltähden että hän on yxi Hengelinen olemus.

Mwgä tähden hän Pyhät! cutzutan ?

Sentahden että hän on Pyhä/ja myös mei<
lipyhitts.

MltäPyhän Hengen Nttea on?
« Ettähsn meitä Pyhittä/Opetta/lohdUttaj<t

MnVstonlneitäWahwista.
ix.VstonCappale.

Cuinqa YhbexesVscon Eappale on?
Minä vscon yhden C hl-lstlllsen Seu-

racmman pyhäin Ihmisten yhteyxen.
Mljti täiuä seura «hm stn Cahoeranen Eappalen

' Me»pyhästä Hengestä?
' Sentähden / että se Cyristilinen Seuratun»

l' lttäsäMailmasa/cootanpyhäldaHengeldäE»
>' iaSacramenteinsauna.

>! Hb h M!ts



lf« Cattchlsmus.
MitäChlistllinen Seuracunda on?

On coco ChristicundaMaal» pacM/jongH.
Henssi cutzu/ cocoo / ylöswalaise / pyhittä japitä
I«suxenChristuxen tykönä oiteasavscosa/ nijn»
cuin P.iutherus sen vlgostoimitta.

Ongo enämbi luin yxi Lhristilinen Seuraeunda l
Eij.

CusaseStnralunbaon?
Eij st ole sidottu johongun wiWnpaicfM

muttaft on hajotettu ymbäricaickenMailman-
Ia msa ikänans Jumalan PyhäsanaMn
SaarnatanjaSacramentit Christuxen Myn
jälten vlgos jaetan janautitan/ sijnä on lum ,
lanSeuracunda.

Mingä tähden st cutzulan Pyhäxt?
Eij Sentähden «ta se onitzestcsnsPW

mutta se luetan pyhäxi vscon cautta HEmi,
Christuxen päälle / jocahänen pyhällä werelW >
pn sen puhdistanut japyhittänyt.

Mixise cutzulan Christilistxi
Sentähden että se piM hänens Ehristuxcn j

laijocasenPääon. l
Mmqä tähden st cutzulanPyhäjn Ihmisienyhleydeli!

Sentähden että sijnä ewat caicki Hengelistl
lahjatyhteistt/nijncuin pyhäPawalisauo:V «

Ruumis / yxi Hengi / yxi H«rra / yxi Vsce/
Caste / yxi Jumala/ jacaickeinmeidenW
Eph-4- !

X. Vscon Cappale. .

Cuca Knmmenes Vscon Cappale on? '"

Minä vscon Syndeinandexilam
s".



CatechisinuS. 35,
Mitämä seura sitä yhdexättäCe>ppalelt« fijtä

Chnstilisestä S«u»acunnasta l
SM Mcl Syndein andexisaamisus / on

Sturacunnan erinomainenlahja/jongaluma»
l«armostansa hänelleanda.

Mitkä Synnit täsä audexi anuetan l
CaickiSynnit/setä perisyndi/etta secuinlH»

lninetntze retepj.
Kenelle ne anbexl ännetan ?

CaickilleChristilisille Ihmisille / jottatäsä
EmracunnasavscowatjatetewstoikmnSyn»
«»»catumuxen japarannoxen.

Cmngane anderi annettan k
Jumalansillasta armosta/Christuxen tähden.

Xl.VsconCappale.
Cuca yxto<statym«ens Vscon Cappale on ?

Minä vseon Ruumin ylös nousemi-sen.
Mitä täsäRuumin causa ymmärretä» ?

Tässyinmärretäncaickeinlhmistenßuinit/j«caCuolltt ewat ja jotta Hauboisa lnac<»
W/H,w<lt japahat.

CueaneCuolluet pitäylösherättämän l
Meidän HERra ClMus lEsus lu,ns«

<Apeica. -

Cuinga ne Cuolluet plläylösnouseman?
Ne wanhurscat pita ylösuoustmantirkaste»

tunßuumincansa ijancajckisen Elälnän /mut»
? ne JumalattomatcauhianRuumin cansa,'
WcaickisenCuoleman.

xii. VsconCappale.
Cma CaxiwilMymmenes Vston Cappale oli t

Hhh ij Minä



<5» Catecdlsmus.Minavscon ijancaickisen Elämän.
Mifitämä Cappaleon »!jm«,sex,panduvscon

Tunnusto^es?
Sentshden että ijancalckinen Elämil on vl.

eon loppu.
MitäijancaickiuenEläinäon?

On yxi sanomatoin ljancaickinen 110 jaRie»
mu Jumalantytönä / cusame saammenchdllJumalanCosivosta nijn Caswou.Miri stcutzuian ijaneaktistxik

Sentähden ettei sillä oleylMän loppu lnut<
tapysypi ijancaickisesta.

KeneNeseantttan?
Caickille wjlle jotcaVscowat.

Isämewänßmous.
CucaColmas Christilistn opinPäacappaleon?

Isä meidän Aucous.
Isameidän jocaolet Taiwalsa/lt.

Mingä lähdenRmous cohtaseura »ston tuunustosta l
Sentähben että RucouS on vston lahimöi'

«en Hedelmä.
MitäRucouS on l

Rucous on Jumalan Nimen auxihnw
mus/jolla »ne/lujnalalda caicki tarpetanom.

Cuinga mondaCappaletta onRueoufesa l
Caxi: >. Jumalan Nimen auxihuutamui

». Kijwsja ylistös.
Ktts meidänpitäßucoileman t

Jumalalacaickiwaldiasta / meidän HAran
lEsuxen Christuxen Isa.

E»i»2« «eldänpitä Rucoilunan M



Catechlsinue. N,
Mesäoitiasavscosa, lEsuxenChristuxen

Nimeen.
Mltämettswaatlßucoileman l

~ Jumalan Käfty. 2. Hänen lnpauxens.
~ Meidän oma tarpem.

Cuca varas Rucouxe» mulo on?
IsätmidänAmous.

Sillä että meidänHErraChristus senoui»
jtovettanut/ jaon nijncuinyxi sumnm caickei»
muidenRucousten päälle.

Culnga monen Osan se jaeta»l
Colmeen.

Cuttan«ow«t
».Esipuhe. 2. Seitzemänßucoustaeliano»

musta.;. Päätös.
Cuca Esipuhe on?

Isä meidän joca olet Taiwaisa.
Cutca ne Seuzemän Rucousta owatf

>. Pyhitetty olcon sinun Nimes.
Lähestulcon sinun waldacundas.

;. Olcon sinun tahtos / niin Maasi»
minTaiwasa.

Anna meille tänäpäiwänä mei-
dän jocapäiwäinenLeipam.

s. Anna meidän Synnit andexinijn-
cuin me aname meidän welgollistem.

6. Hlä johdata meitä kiusauxen.
7. Mutta päästä meitä pahasta.

, Cuca päätös on?
Silla että sinulla on Waldacunda/

Hhh iij Woi-



»54 Catechlfinus.
Woima jaCunnia/ljancaicklsesta n,jn
ijamaickischen/Amen.

Esipuhe.
CluaEsipueon?

Isä meidän jocaolet Taiwaisä.
CuingaP. iucherus stn

TälläEsipuhellMahtolumala meitä cutzua
wahwaftvscoman/että hän on meidän oitml»
sämja me hänen lapseus / että me sitä rohtia>
nmst limhwan turwan cansa / händärucoilisimj
«ijneuin me näem lapsetWanhenlbildans W
peitansanowan,

CucatäsZ Ison cauttaymmärretä»?
Sen cansa ymmärretä» Pyhä

Isä/Poicaja pyhä Hengi.
Mingä tähden «t Jumalan cutzumemeidZnlsäxewlSen Isälisin rackauden/ ja suosion tähden/tuin hänellä on meidän tpgömme.

Cumgas namät Sana<(joea »l«t TaiwaWymmäiral?
Että hän on jecapaicasläsnä / nätemeidän

tuscam/cuulemeidän Ruconxem/ja taita meits
qutta; Ia on nijnpalj" samttu: O Isä meidän/
jecaoletjocapaicasalssnä/nsttjatiedstmciM
tustamja cwlttnleidän Rucouxem.i.Rucous.'

Euca «nsiVäinenRucous o» ?

Pyhltetty olcon sinun Nimes.
SalweP. lutheruxen vlgostvlmttos sm päälle ?

JumalanNimiontMitzestänsPyhä/mut' l
ta »ne rucoilemma täsäRucouxesa / etts se myli
meisä jameidäntytönamtulisi Pyhitetyxi.

Cftingajacosta se tapachm? l



Catechlsmus. lNCosta lunlalan sanapuhtast opetetan/ jame
M jällenCunnialisest nijncuinlumalanlasten
tule/elämän täytäme/ Sijhen meitä auta/O hy«
>väIsä/cuin asut Taiwas: Mutta jocatoisino»
pettäjä elä/cuinJumalan sana neuwo/ hän
wsise lneidanseasam Illlnalan Nin»eli; SijtH
Miele meitä/O TaiwalillenIsä.

Cuinga InmalanNimi sitä wastan turmella» ?

Costa hänenpyhä Sanans wärin opetetan j<z
fohoineletän. n. Rucous.

Cuca toinen Rucous on?
Lähestulcon sinun Waldacundas.

Cu!ng« P.lutherus tämänRucouxen seliltä i
JumalanWaldacunda tyllä tule ilman mei«

lilnßucouxetam / mutta merucoilemmatäsH
Ruceuxesa/ että semyös meidän wgöme tulisi.

Cninga jacosca se tapachm?
Costa meidänTaiwalinenlsäm/anda meille

P, Hengens/että me hänen armons cautta/vsco»
me hänen sanans / njjnettämetäsäMailmas/
Pyhästi ja Jumalisesta / jasijtte/tulewaises
Mailmas ijancaickises jlos jarie«nus Elaisime.Mitä Waldacunda täsä ymmärretän ?

Pxi HengelinenWaldacunda/jongaluma»
l«Hallitze tasa Mailmas/EvangeliuminSaar»
nanja Sacrauientein cautta/ja cutzutan armon
WMcunnaxi.

Mitä metäsäRucouxes anome?
Ettälulnala hänen armonsWaldacunnan

Mbäri caickenMailman lewittäis Evangeliu»
mins«arna«l cautta jameitä pyhällä hengelläni

Hhh iij hallitzis/



«5S CattcblsmuS.
hallitzis/että me hänen Sanans vscoisimme jast
Meneläisimme.Hl.Aucous.

Cuca lolmae Rucouson?
Olcon sinun tahtoo/ niinMaasacu,

inTaiwasa.
Oanos P.lmbtruxe» »lgostonnttoitämsniXu»

couxen päälle?
Jumalan hywä tahto tyllätapachtu / ilman

meidät'Rucouxetam / nmtta merucoilema tä»
saßucouxesa / etts se mös tapahtuisi meiss/ameidänseaiamu»e.-

Culnga jacosca st tapachtu l
Costa Jumala estä meidänlihalisen tabtom/

jacaicki pahat neuwot/ja perkelkaiwotuxet Me
jatyhjäxi tete / jottaeij salli/ettäme Jumalan
NiultPyhittsisim/ja ettei hänen Waldaclldäs/
meidäntygömtulisi: Sitälitincosca hän tijnit»

wahwista meitä hänen pyhän Sanansja
Nscon loppun asti. Tällämuoto hänen pyhä ja
armolinen tabtons tapachtu.

Mitä Jumalantahto täsä ymmärretä» ?

Eij täso y,nmarretä Jumalan salaista tahto»
mutta se jonga hän lneilleon itlnoittanut hänen
pOäsä Sanasansa.

Mitä Jumalantahto on ?

Ettsmeseuram hänen pyhä Sanani/vscrm
Evangelilimin/ jasen cautta autuaxi tulemme.

Cutca tämän Jumalantahdon tahtomat estä ?

Perkele/tämäMailma jameidän omaliham.
Euinzas nämstSanatstulnTaiwasa)

ummärrst?
Että



kalechisnms. 85?
Että me jottaasuu» täsä Maasa/mahdaisilne

tehdä Jumalantahdon /mjncum Engelit sen te»
kewStTaiwasa.

Cuinga Engelit telewät Jumalantahdon ?

HK seisowat ainalun»alan edes / händäpal<
welewat/hänen tästyns telewät/ tijttäwcit jayli-
stäwäthändä.

iv.Nucous.
CueaneljäsRucous «n?

Anna meille tänäpäiwän meidän jo-
capälwainenLeipäm.

pyhän lulheruxen vlgostoimitos tämänR»<
couxen päälle?

Jumala tosin pahoillenginlhmislllenanda
jocapäiwäisenteiwsn/ilman «neidsnrucoustam.
Mutta me anometasißucouxesa/ ettähsnan»
naismeidän sen ymmärta / että seieipä/jolla n»e
rawitan/onhäneldö annettu: laettämetijtoxkcansa slts wastan ottaisimejanautitzisilne.Mkä jolapäiwäinenleipäon ?

locapäiwämen leipä on (sano P. luth.)caic»
timitäRwmin rawinnoxi ja tarpexi tule / cuin
en /R«oca / Juoma/ Watteet/Kengst/Coto ja
Cartano/Peldo/Carja jaTaloi/Raha jarijsta/
hyws Puoliso/ewliaiset tapset/vscolinenPerbe/
hurscasjaftweljasEsiwalda / cohtnlinen halli»
Nlxenmeno/tarpelinen Ilma/Rauha/Terweys/
hywätTawat/Cunnialiset menot/hywät Ky»
länmiebet/Iamuuta sencaldaista.Mlingä tähden HErra Chrlstus o» tämä»Rueouxe»

pannut »astella Isä meidänRucousta?
Ettähän meits opetaisi/enäst jaerinomaisesti

Hhh v Algu'



«58 Eatechismus<
Algusil jalopusa / anoman Hengelisiätarpeita/
ja sittä Rwmilisia tarpeita.

Mingä tähden me lumalalda anöme nijte?
Sentähdenettei ne tule meidän omasta N'ät<

stam/muttalumalalda/Meidän Taiwaliselda
Isäldäm/joca armostansa ne meillenanda.

Mixi me sanome: Anna meille/ jaeij minulle?
Sillä eij meidän pidä Rucoileman ainoasi

meille itzellem Rwmilisia tarpeita/mutta myös
muille caickille yhten / jotca olelue Jumalan
lapset.

Mitä st sana lTänäpäiwan) opetta?
St sana tieldä ylen paldista murhetta huo»

misesta päjwästäpitäluästä/neuwo jamaualM
meidän pitä heitta«»län «ueidän murhem lulna»
lanpäalle / javscoman/ että hän tahto/ jataita
lueitäruockia nijn huomen cuin täuäpäiwänö.

Mingä cähdc» me mwmmejocapäiwäistä leipä?
Sentähden ettei meidän pidäis anoman suut'

tarickauttailuutta tytylnän sijhenmitälumala
jocapäiwä audapi.

Mixi me cutzumme sen meidän leiwäxem ?

Sentähden että me sitä tarwitzemme/ja cosca
Jumala meille sen andapi/niju tule se meidän o«
maxem. v. Rucous.

Cu«aw!jdesßuco«son!
Iaanna meille meidän SyndimM

dexi/nimcuin me anamme meidän wel-
golistem.

Cmnga P. luch. tämänRucouxmvlgostoimitta?
MeRucoilelmne täsä/ että meidän Taiwali»

«e»



nenlsäm / eijcatzois meidän Syndeimpäin/ja
«ijden tähdex/hyljäis meidänRutouxen,: Sil»
U että/ en me ole sitämahdoliset jotamerucoi»
lnn/eij myös ole sitä ansainet: Mutta että hän
«icti meille armoftans annftis- Silläme Syn«
biättgem jocapäiwä/jaeij muuta ansaitze euin
rangaistusta: Nijnme myös sitäwastan/ tah»
lm Sydämestäm andexi anda/ ?a tehdä heille

meitä «vastan owatrickonet.
Cuinga m»nda Cappalettatäsißuceuxes o» e

Caxi.
Ensimäiscs meRucoilemme meidän syndim

«ndexi. Toises me lupa»nme / <tts «ne tahdom
m^ösanda nijlleandexi/ jotcameitäwastan o»
Ntrickonet.

Mxi mesanoma: Anna meidän Syndim andexil
Sillaetm «ne olemma caicki Syndiset/ja t«r>

xitzem syndin andexi saamista / jasentähdenme
Rucoilemma/ eij ainoasta meidän itzeedeftäm/
mtta/caickeinedestä/ jasanomeyhdestä suusta:ölsä anna meidän Syndim andexi.

Mitä me täsä Jumalallelupamme?
Että me tahdom anda myös andexi «mille/

Mheowatmeitäwastanrickonet. »

lAamaeo me ansaita/Syndin andexi saamisen stncansa/että me muille andexiSynnit anname?
Eij/ Silläettä Jumala meille andexi anda

Synnit sulasta armosta ilman meidän ansio»
tm- Mutta me lupamma Jumalalleolla tij»
tolisttsen edestä/jä anda meidän lälnmäisem ri«
Maudexi.

3ait«o jocuvitien Rueoilla tätiRulousta/j«c«
etz anna muillcandexi^

«ii,



«6» Calechismus.Eij/Sillä hän tuco,le;tzens wastan/ tttei lu<
mala annaishänen Syndins azldexi! nijncuin
hän myös eij tahdo tälnmsiselleusandaanderi.

vi.Rucoys.
ssnca cmcee Rucou» «n?

Ia älä johdatameitäkiusauxen.M«ä >p, lulh. tästä Rucouxesm san»
Eij Jumalatetänkiusa/Mutta me rucoilem

täsä/että Jumalamhdois meitä wariella, emi
Perkele/Mailma ja mtldänomaliham/ meitä
wiettelisja saatais meitä epalyxin ja
«nuihinswrin Syndijn/ja josme sencansa tiusa»
tan/että me wijmein mahdaisim ylitze woitta/jo
päNepaästa.

Mitäkiusaus on?
Kiusaus on jocatoistacoettele/waiwa jatiuso.

Cuingamoninaium kiusaus o»l

jaPaha.Mikähywä kiusaus on l
Costa Jumala coemle jatiuft »neitä/ cuinga

wahwat me olemvscosa jarucouxesa.
Mikä pahakiusaus on?

CoscaPerkele tiusa japyytä meitä wiettllä ja
wttäSynldin/ ja wijmein ijancaickisenCad»'
tuxen; Ia Mailma »neitä hauwttelepahoilla
Esilnerteilanft/ Toreuten/Haureuten/ <MnD
misen jaJuomisen / jameidän oma liham nlli
pahoilla hinailla jahaluilla.

Mitä st Sana/lohdatta/merkitze?
Se meMtze uijn paljo cuin salli/ja cosca m

sanomme/öläjohdata meitä tiusauxen / on mj»
paljenl



zst
paljon/älä sallimeitä tiuftta/eikä kiusauxelday»
litzenwoitttta.Mitäme anom«täsä3lulo»,xesal

Ettsmeidän Taiwalinenlsam meitä war«
jelis ja holhois/ ttten me kiusauxen alla wajyisii
Wylitzenwoitttaisi.

Cuinga nu tatdanle stift kiusausta «asian?
JumalanSanalla < oitiaUa Vscolla jawah-

wanßucouxencansa.
vn.Rucous.

Cuca seitzemäs Rutous »n?
Mutta päästä meitäpahasta.
Cuinga P. luth.rämänRuc»ux«n vlgostoimitla?

Meßucoilem täsii Rucouxesa/nijncuin yhdes
Eummas. mä »neideinracas Taiwalinmlsäm
Kavahtaisi meitä caicklsta pahoista / setößw»
min/ Sielun / Tawaran jaCunnianpuolesta:
Ia ettähänwijmew / cosca Cuoleman hetki lä«
Hestyannaisimeille/Autuanelämän/ hywänlo»
pun,ja meitä hänensulasta hywydtstänsä/ tW
surttudesta/tygKnsa Taiwasen ottajsi.

Nlingä tähden Thristus «n pannuttänlän
R«coux«nwijme!sex,i

Sentöhden ettäcosca »ne olema caicki tarpet
Rucoillet / nijn meidän pits wijmein rucoile-'
lnan/ tttä Jumala päästäisi meitä caikestap«»
Hasta/Sielun jaRwmin waarasta.

Mitä st paha on jola wasta«lueRu«<l«m«l
Pertele/Syndi jaSynnin rangaistus.

Mtäm»näitä »astanrucoileme l
Että Jumalameitä warjelis

M meidän wahingota tekisi/ eneiSyndisais
,^al



862 Catechlsmusi
walda Meidän ylitzem / jawijmein/etts lumal<i
meitäwarjelisi Pertelen pahudesta / synnistä ja
si)ninmgaistuxest«/ia i,äcaickisesta Cuolemasta.Päätös.Mikä päätös on?

Sillä että sinulla on waldacunda/
woimajacunia / tiancaickisesta nizn ijw
caickiseen/Amen.

M«äne sanat opettamat!
Mosottawat sen ftyn/mingä tähden mta«e<

ma lumalalda Hengtlisiä jaRwmilisia tar»
' peitä/ nimittäinsentähden että hänellä on Ml>
dacunda/woimaja cunnia.

Cutngapyhä iutherusstnSanan (Amm)
vlgostoimittal

Minunpitä olemanwisii sen päälle,ettämei<
dän Rucsuxem on meidän Taiwaliselle IM
«tolistt jahänelba cwltut. Sillä hän on itze tä»
fienyt meidän näinrucoilla/jaluwannut nM
cuulla. Amen/Amen/se on/totisest/totisest<nil'
mät pitänäin tapachtuman.

Kasien Sacramenti.
Cuca Neljes shrisiillstnopin Päacappale on j

CastenSacramenti.
lues st:

Näillä sanoilla Christus CastenSacraiM'
tin Seuracuunas pidettä sääsi:Mengätvlos caickeen Mailman/ja l>
arnatkatEvangelium caickille luodllille:
locavsco jacastetan/ se tule Autuaxi/
»oca taaseij Vsco/ft Cadotetan.

Minul»



Catechismus. Bsz
Minulle on annettu caicki woima

Taiwasa ia Maasa/mengät sijs jaopet-
tacatcaickia cansoja /ja Castacat heitä/
nimelsänjaPojan/laP.Hengen.la
opettacat heitä pitämän caickia cuir»
minä olen teille käffenyt; Iacatzo/minä
olen teidän cansan ja tykönän jocapäi-
lväMailmanioppunastl.

Ellei jocu tule syndynexi Medestä ja
Hengestä / eij hän taida Taiwan Wal-
dacundan sisälle tulla. Secuin on syn-
dynyt Lihasta/st on Liha/ jase cuin on
syndynyt Hengestä/ se on Hengi.

Mitä Sacramenti on?
On Jumalan armon mercki/jolla H6nwech<

»oista Evangeliumin lupauxet / ja todista hänen«rmostans meitä wastan.Cmnga monda on Vden Testamentin Sacramentil
Caxi: Caste/ja HErran Echtolinen.

MikäCasteonl
Caste on wden Testamentin Sacramenti/jo»

solhwinenwastaudestasyndy/WedestäjaHen'
Ms.

Culnga mondaEappalttta Castes on k
Caxi: Wesi/ja Jumalan Sana jocaCastes

tn.
Cuca Casten on säätänyt?

Meidän HErm ChristuS.
Costa!lälten hänen ylös neusemisens Cuoluista.

K«t«



«64 Catechismus.KetähäuontäfienytCastak
CaickiaCansoja/jotca Evangeliumin wastanottawatja paranoxentekewät.

Mix» caicki pitä Casttttaman?
Sillä että caickiowat Syttdiset/ synnisä sigi»

net ja jyndynet / ja owat luenostansa wihai,
lapset.

Mitä hywä Caste ma«an ftatta t
Caste saatta (sano pyhä tutherus) Syndck

andexi saamisen, wapachta Cuolemasta >aPn.
telestä / ja anda ijancaickisen Elälnän caicW
uijlle/jotcavscolvat/mitä Jumalan sana mnll<
lupa.

CucaseSanaen?
loca Vsco jaCastetan / se tule M

tuaxi.
Cuinga Castewalcutta Syn»el« andexi saamisen?

JumalaCastesa anda Synnit andexi.
Cuinga Caste wapahlc» Cuolemastaja Helvetistal
Christus lneitäon wapahtanut Pertelests jl>

Cuolemasta: Mutta Casten SallamenH
meille onusteean Christuxen ansio/ ja johdateta»
Pertelen waldaeunnasta / Jumalanivalla»
daan.

Cuinga Mesi «ilo fivttl iyöt matkan saanol
Westtosin (sano P. iutherue) eij M itzelM

tee/mutta Jumalan sana/jocaHedencansa
tytönci on/ja vsco/joca sananWedesä wastan el>
ta/vscojasenpäle hänensä luotta: SilläWe<!
ilman Jumalansanatta eij ol< »mu cuinWH
jaeij Caste: Mutra cosca «Hana tule yhdisti'
tyxi Weden cansa nijnonse Caste/ ston/ ariM



CalechismuS. 865
jaelimänWesijavden jyndymisenpesoPyhä»

si> Hengesa / nijncuinP. Pawali sano Tituxen
tygtz.;. luglls: Hsneu laupiudens calltta/ han
niMn autuaxi teti/ wdenjyndynnsenpeson ja
pyhän Hengen wdistoxen cautta / jongahän >nei«
lmpäällem/lesuxenChristuxemeidanwapach»
Mmcautta runsast wuo dattannton/ettcl me
hänen armons cautta wanhurstaxi tulisim/ jai»
joilckaickisen Elmnsn penlisexi toiwon jälten.
Tiima on totinen tosi.

Mitä Caste merllye?
Se mertitze että se wanha Adam M«mnsa wiela on / jocapaiwaisencatumuxen ja

mmnoxen cautta / syndein ja pahain himoincansa / pitä vpottttalnan ja Cuoltettaman/
Ia taas jocapäiwa yltzs nouseman wdexi Ih»
»nisexi/ joca pyhydes/ Wanhurstaudes japuh»
taudes / ijancaickisesta elämän pitä luma»
lanedes/ nijncuin P. Pawali sanoßomarein
dgtz. 6. lugus: »ne ole,n Christuxen cansa hau-
datut/ Casten cautta Cuolemahan/ että nijn»
AinChristus on Cuoleistalsancunniancaut>
ta ylösherätetty : Nijnpita myösmeidän vde«
saElamasä waeldaman.

Mltase wanhaAdammerkitze?Sencansa hän ymmärts/caicken sen pahuden/
jengqme olema perinet / jaon nmdcm MlKmNutAdamin Synnin cautta.

« Cuinga se vpotetan ja Cuoletetan?
locapsiwäM Snnnin catumucenjaElä'

Mnparannexen cansa.
, lit Mikä



' z«s Catechismns.Mitä wsi Ihminen on?
On sejoca on saanut pyhsn Hengen jawael»

dapdesaElämäsä.

Rippi eUSynninpMM
Cuca WijdesChristilistn opin pääcappale on?

Rippi eli Synnin päästö.
lues ne Sanat:

Minä annan teille Taiwan Wälda-
cunanAwaimet/mitä ikänäns teMaan
päälle sidotta/sen pitä oleman jzdotun
Talwasa: Iamitä ikänäns te päästät-
te Maanpäällä senpitä olemanpääste-
tyn Taiwasa.Ottacatpyhä hengi/joille
te Synnit andex anatte/ nijlle ne owat
andexi annetut z Ia joilletene pidätte/
nijlle ne owat pidetyt.

Mitaßtppi «liSynnin päästöön?
Vtippi on/cosca Jumala itze/ eli hänen Sa<

««ns palweljahänenKästyns jältenanda nijlle
Synnit andexi/jotca tunuustawat ja catuwat
heidän Syndins/ ja Synnin andexi saamisen
vstowat.

Cuinga monbaCappalettaßipisä «n?
Caxi.

Ensilnsinen/etta me tunlmstam meidsnSyn»
dim. Toinen/että meanome Synista päästö. *

Cuinga moninainen Synnin tnnnustos on?
». Costa me Tunnusta»»Nltidsn Syndim I«'

malan



CatMsinus. «6^
mlan edhesil. ~ Costa »ne TunnustamRippi
Isänedess.

Cutca Synnit «eioän piti TunnustamanRipft
Isänedesä?

Necuiu me tunnemme meidän Sydckmmisch>
me/jotca ahdistawat jawaiwawatmeidan oma
tundom.

Eultt» Synnit meidän pitä Tuuliusiamo» z.Jumalan edesa? lA
Caicki Synnit. ö

Cuinqa sinä Tunnusiatßippi Issnedes?
Ussllnä Waiwainen siindinenTunWstan mi»

Jumalan edes wicapäxi caickein
Syndein/ja erinomaisesta tunnustan minä tei»
tm cdesän/että minä olenyxiPalcolinetc.Mut«
t»(sen pahembi) en olepalwellutminun
mvscolisesta. Sillä en »ninä ole tehnyt/mits I»
ssndäja Emändä olvatminuntästenet/ mins ole
wihoittanutheits / jasaattanut heitsToruma»
jaKiroilema. Mins olenollutlaista jahidas/ja
tehnyt wahingota. Minä olenmyösollutrietas
Pnheisa jaTöisa/rijdellyt jatorunut minä lver»
taistemcansa. Näitä caickia minä cadun/jqr««
toilen armoja/ mwatahdonmeilellän itzeni pa«

Ongo Saomamiehetläwoimasynnit andexianda?
Eij heillä itzestänsäsewoima ole/ mutta mei»

bsn HERra Christus heille senKästyn jaWoi<
man on andanut / Cusa hän sano: Joille tt
Synnit andexi annatte nijlle ne owatandexi an«
NMt.

lii ii Julki



z6s Catechlsmus.
luMrippi eli synnin tunnufios.

ihulinen / joca
sMsijnnytettä ftndynytolen / ja

Melasittakin caickena minun elinaicanani syn»
distaelämätä pitänyt olen/ tunnustan caitesta

sinun edesäs / O caickiwaldias ijan>
caickinen Jumala/ minunracastailoalinenl»
sän/etten mins ole sinua racastanut ylidzenca»
ickia cappalita/engäminälahimäistän nijncuin
idziäni.Minä olen/sen pahembi/monella muoto
rickonut sinua ia sinun pyhiä tästyjanoiaswa«
stan/sekckajatuxillasanoilla ia tsills: Ia tiedän

idzeni sentähden ansainnen helwetiniaijancaic»
tisen cadotuxeu / jos sinun pidäis minua nijn
duomidzeman / cuin sinun waati
ia lwnun syndini«nsainnet owat. Mutta nyt si<
näracastaiwalinen Isä olet luwannnut/ettäj
tahdot or»non ia laupiuden tehdä caickein wai«
waistenftndistencansa/ jottaheitänspamnda»
lvat / jawahwas vscos sinunkäsittämättömän
laupiudes tygö pakenewat / nijlletahdot sinä ar«
molinenolla / ehkä cuingahesinua wastan ricko<
netowat/ ia et ikänänsens heidän si)ndi«ussoi«
ma. Sijhen mins waiwainel» si)ndinen idzeni
luotan / jarucoilenturwalisest/ettssinssenst
nun lllpauxes jälken/olisitminulle armolinen ja
laupias/ iacaicki minun syndini andexi andasit/
sinunpyhsnNuneskijtoxexi ia cunniaxi.

Caickiwaldias ijancaickinen Jumala/ hsnen
filuren ia Wttsmsttlmcw laupiudens tähden/
anMon «neille caicki meidän si)«dimandexi / ia



Catechisinus. z6y
suoton meille armojansparata meidän syndistä
clälnätamiwahwistacon meidänvscom/ iasaat»
tacon hänen cansans ijancaickiseen eläuläan/A'
men.

Vielä toinen:,
il?Aupias Jumala jataiwalmenlsä / jonga

eiyhtän loppua ole/sinä jscaolet
tärsiwäinen / pitkämielinen /ja caicki pahat te»
got/ricoret ja ftnnit suuresi armosi andexi an«
M. Meolemma/ senpahembi/tehnetsyttdi»
meidän Isämcansa/me olemma wäärin tehnee/
ollttjumalattomatja sinun mielesrickonet.Si»
«ulle ainoalleolemlname syndiä tehnett jasinun
edesäs pahoin tehnet: mutta älä muistele mei»
danendisia pahoja tecojam/ sillä meoleMasan.
gen wiheljäisexi jsutunet. Auta meitä Jumala
meidän Wapahtajam / sinun ni,nes tuuman
tähden / wapahda meitä ja anna meille caicki
meidän jyndim andexi / ja anna meille sinun pn»
hän Henges armo / parata meidänfyndistä elä»
»nätän / Sinun Poicas lEsuxen Christuxen
meidänHErram cautta/Amen.

TähänRipptzsäsanocan:
Jumala olcon sinulle armollinen / ja wah«

Wacon sinunvscos.
lasanocanwielä:Rstotcos että tä,nä minun andexiandamisen

enlmnalan andexi andaminenl
Wastaus.Vscon hywä Herra.

RippMsanocanwiela:
lij iij Nijw



«7» 3atechlfm«s.Nijncuinjwavscot/nijn finun tapah-
tu: jaminä meidänHErran lEsuxen
Christuxen käffyn jälten/ annan sinun
syndis andexi/ Nimen Isän/iaPoian/ia pyhän Hengen/Amen.

HErranEchtolinen.
Cuco Cwdes Christilistn opln päicapale »n?

AltarinSacramenti.
luesne sanat:.Meidän HErralEsus Christus si<na yönajona hänpetettin/ otti hänLei<

wän/Ktjtti/Murfi/ja annoi Opetus
lastens jasanoi: Ottacat ja syökät/tä'
mä on minunRwmin/ ioca teidän ede<
stan vlgos annetan / se tehkät te minun
muistoxeni.

NIM myös Echtolisen jälken/otti hänmyös Catkin/kijtti/annoi heille / ja sw
noi: ottacat jaluocat tästämäon stn wden TestamendinCaM mb
nun Weresäni / joca teidän ja monen
tähden vlgoswuodatetan Syndeinaw
dexiandamuxi / se tehkät te / nijn vsiin
tuin te luotta/minun muistoxeni.Ntltä Altaru, Sacram«nt< on?

On meidän HERran lEsnxen Christuxen
«etinen RwmisjaWeri < leiwän jaWijnan



Catechismus. «71
M / meille ChnstityilleSyödäjaJuoda jtze
Christuxelda säattn ja asetettu.

Cuca tämänSacramentin o» säätänyt?
Meidän HErra lEsus Christus.

Kenelle hän on säätänyt sen?
Meille Christityille Syödä jaJuoda/nijn«

tuin hän itzesano: Ottacatja Syötät/ ottacat
jaluocat.

Cuinga me Syömme ja Juomme ChristuxenRwmin jaWeren?
En me sitä Syö eikä Juo luonolisella mus»

>ollas»nutta ylön luonolisella jaTaiwalisella
nwodolla.
Mingä tähden pyhä lutherus.sano: Että Cbristus «n sää'

tänyt hänenRwnnns jaNerensSyöbäja Juo»»a leiwän jaWijnan alla?
Sentähden että leipä jaWijna olvat ne vl«

conaiset wälicappalet jaElementit / joinencan»
sajaalla hän onsäätänyt Syödä ja Juodahs»
«en pyhänRwmins jaWerens.

Mitä hän nijden Sanain cansa (läiwänja
Wijnan alla) tahto?

Sencansa hsn tahtoandatietä/ettei 2lltarin
Sacramentisä elepaljas leipä jaWijna/Mut-
tasen leiwän jaWijnan alla / on meidän HEr»
ranlEsuxen Christuxen totinenRwmis jawe«
ri/jonga hänon meidänedestämvlgosaudanutja
vlgoswuodattanut.

Mingä tähden metäymme SaeramenM ?

Sentähden/että meidän Syndim sijnä andexi
snnetan / jameidän Vscon sencansa wahwiste»
ta».

lii <i« Mitä



872 Catechismus.Mi»äbywa tämä Syömme» jaJuomine»
mmcan saata?

Sen andawatnämät Sanattietä / Teidän
tdhestän Vigosanuettu Syndein andexi anda>
»nuxi. Nimittäin/että meille tasa Sacrame».
tis Syndein andexi saamisus/ Elämä ja jja»,
caickineuAutuus annetan: Sillä cusa fyndein

' a,»dexi andamus on/ sijnämyös on elälnä jaAu>
tuus.

Eikö ne Saarnasa anneta meille?
Jumalat»Sanas ne kyllä taritan jaanneta»

mutta Sacramentis neitzemllekinomistetan.
Cuinga Rnmilinen Syöminen ja juominentaita nljn

lortiat asiat matkan saana?
Syöminen jaJuominen eij sitä tee mutta m

sanat: Teidän edhestänvlgosassettu javlgosw»t>
datettufyndein andexi andamxi: Jotta Sanat
owatPääcappalet tasil Sacramentisä/ j«joca,
ne Vsco hön saamitänelupawat/ Nimittäin!
Syndeinandexi saamisen.

Cuca tämenSacramenlln kelwolisesianaulitze?Paastota jaRumilisesta itzens »valmista-
On kyllä hywä-vlconainen tapa; Mutta st on ei«
teinmahdolinenjakelwoline/ jocavsco ne sauat-
Teidän edestänvlgosanuettu javlgoswuodattt'
tu/ Syndein andexi andamuxi. Mutta joca eij
Vsco nijtä sanoia/ »vaan epäile/ se on mahdotoinjakelwotoin: Sillä se sana (Teidän edyestän)
lvaatiyhtävscolistaSydändä.

HuommjaChtoLucu.
NainNuoren Cansan pitäoppelnan heitäns

Huomeneldam jaEhtona siunaman.
-HUS-



Catechifttus. 87;

Coscasnouset/mjn siuna sinugs nain:
Nimen Isän/ jaPojan/ja pMn Hengen/Alm.

Gi>tte pane polwllles taicka lue stifoalda/Isä meidän/Vston
Upßet/ !>> kymmenen Jumalan täflysanat. lisäfihen myes tä»
Mlyhytäinenßucoue:

<s2ilnä tijtän sinua / minuntaiwalinen Isän
Christuxen sinunrackan Poicas

Mtta/ettäs nnnun tänä yönä caitesta waarasta
jllwchingvstawanellutolct/ Iarucoilen sinua/
Ms myös tänäpäiwän warielisit minua Syn«
,list ja caitest pahudest / että setä minun el6«
min että eaicki minun työni mahdals sinullen
Klwata. Sills minäann,anidzeni/ Ätumin ja
Sielun ja ccncki tyyni cuin ininulla on sinun
hckus/huolnas jatäsijs/ sinun pyhäEngelis ol«
«n minun cansani/ettei sepaha wihamies perte-
leininustamitnbsn woitaisi/Amen.

M»e lljtte P. Colminaisuden niineen ty°h3«/!aweisa locu I««mcknenAmuPsalmi/ eli Jumalan tästy sanat/taicta iocumun
Hmgeline» W>rsi/j°sta< saat iloisenmielen/ja tulet siunMuxi.

Hheona
Nijn myös lewatä menliesas siuna sinuas näin:

Nimen Isän/jaPojan/jaPyhänHengen/Amk.
Giitte lue Ist meidän, Vscon Eoppalet /ja tästy sanat, nijn

Ml«t»,n»lyhyß»cous.

tijtän sinua/minun taiwalinenlsänlEsuxtn Christuxen sinun rackan Poicas
cxutta / ettäs minun tänäpsiwän ar«nolisefta>wrielut jasuojellutolet/ Ia rucoilen sinua et>

«nderi andaisit caicki minun Syndini/ joilla
minätsnsspziwan sinun mielesrickonut olen/ ja
Ms myös tänä yönä minua cn molisesta wariel°> .

lii v la



874 Cattchiftms.
la jasuojellatahdoisit. Sillä minä annan
«n minunRumin jaSielun/ja caicki tyyni cui,
minullaon sinunhaldus huomas ja täsijs. S,,
mm pyhZEngelisolcon minun cansan ja W»
cuhungan minusta luopuco/ettei st paha lvih«,
wies minussa mitäkän wsitaist/2lmen.

racas Taiwalinenlsclliic,,
warielesilds cawalalda tiusajaldal p

caaina ymbäri
y lösniellä ana meilleArmojas/että me wahw»>>
l« hstollanmhulisesta händä wastanseisoisi!N<fttänä yönä sinun pyhän warieluxes allam»llil>
toinalewäisimme. Sinun rackanPoicasDsuxe,» Christuxen meidänHErrancautta/ Aini,

Ruoca lngut. Rualle mennes.
wartioidzewat sinun

lesHErra/ja sinä annat heillen Ruan G
alla ajalla / sinä awat sinunKätes jarawitz!
ftcajtzen Hengen siunauxellas. Cunnia elcc»
Isan jaPojan jaPyhänHengen/NijncuinV
gusta sn ollut/ja nyt ja ainaijanckaickiM n»j«
ijancaickisthen/Amen.

Sitte lue Isä meidän/ja »8» lämäMen st>»<
rawain«n RucouS.

»)ja näitäsinun lahjoias/ jotcas meilen M
min rawinoxiarmolisestasnonutolet. Ia am
smun pyhä armos / ettäme coh<ulisest,/ jall'
mansinnMielesrickomata niitä nautidMlNft
tygtzmottaisim/Sinun Poicas/ etc.



Huone» laull».' «75Mos Rualda päästy.
«IjtMmHErra, Mä hän on andias/ j<»
Hhänen laupiudens pysy ijancaickisesest, jo»
t«m«n anda jocaidzelleHengelle/ jocaEläin»

jMhsndäaurenshuutawat/Cmmia/oleon/:c.
Sitts lu«/Isä meidän/ ia ntjn tämä seura.

waiuen rueouS.
<fÄ3ttjtämme sinuaracas taiwalinen Isii
" lesuxenChristuxen meidän HErran caut-
ttluickeiu sinun hywsintekois edestä/ja lijaiten»
D sinun lahjaisedhestsjotca me nyt si«
nm laupiuyestas nautinetolemma / Iarucoi»
luoma sinun pyhs armos/ että nijncuinRwmis
MMwinnons saanut/ Sielu myös sinunpy«
HMSanallasainawirwotctuxi tulisi/Simm
lMnPoicas/«.

Huonen taulu
Opetaille.

caitesta lau-
on teidän Pis»

panliut/caidzeman JumalanSeu»
ncunda, jonga hän werelläns on weittanut.

Pisvan M olemannuhtettoman, yhden e»
>n»»nenmiehen / walpan / rattin / siwian / wie»
«sttnholhojan/opettawaisen: ei juomarin/ei
topptljan/ eiiltiänwoiton pyytäjän/ waanar»
«eljan/ei rijtaiseu/eita ahnen/ joca huonenshy»

win



z? 6 Huonen taulu
, winhallidzt/jolla c,luliafet lapset swat/ caitch

siweydM/eii!stmChristltyn.,.Tim.z. H«IW,
pitätijnnipitämän puhtasia jaopptttmvaisch
Sa«asta. Tie. i.

SanancuulioiUe.
Sana opettanet owat / jaseuratm

heidänVscoans/Heb. 4.Nijn on HErra Mnnyt/että ne jotcaEvlin.
geliumitailmoittawat/ pitä Evangeliumista e.
latuxenssaaman. 1.Cor. 9.

loca Sanalla neuwotan/ st jacacancM
hywck sille/joca händsneuwo. Gal. 6.

Wanhimmat/jotcahywinhallidzewat/pU
taxitertaises cunniaspidettamän/erinomattM
«e/jotcaSanasjaOpisty3tatetewät. SN
Ramattu sano: ei sinun pidä rihtä tappamn >
jhsriansuuta tijnni sitoman. Ia Työmies on <
palckans ansainut. > .Tim.5. '

Olcat teidän Opettaillen cuuliaiset ja sw
eatcatheitä: silla he walwowatteidän sielujM .
nijncuin ne jotca lugun nijftä tckenlän pitä / et> ,
tä he sen ilolla tekisit/ja ei huocauxella. Heb., z. .

MallmaltseUEsiwallal.
muutoin cuin Jumalala «

jotca owat/lumalalda ne säätyi
Owat. SentähbenjocainencuinidzensEsiml' >

dawastan asetta/se on JumalanMtyä waM il
- Mutta ne jotcawastan owat / saawat duomil!»

päällens. SM nejotca wallan Mlla owaM



Huonentaulu. «7?
elthywintetiöille/waan pahointetiöille pelgoxi.
M tahdo Esiwalda peljätä/nijn tee hywä/ sijt«
tasaat hänäldötijtoxen: sillähän on Jumalan
folwelja sinun hywsxes. Waan jos sinä paha
Mnijnpeltä: sillä ei hän miecka huckancanna/
niiltta on Jumalan palwelja ja costaja / sille
la»Mstuxexijocapahateke.Rom.»;.

Alamaisin,
jocainenEsiwallale alamainen: sillä

olemuutoin Esiwalda cuinlumalalda»
M».iz.

Slcat alamaisetraitille ihmisille j« säädyille/
Man tähden / olisto se Cuningalle/nijncuin
»limmäiselle/taicka Pääunehille/ ilijllcuinuijlle

Mstuxexi/ja hllrscailletijtoxexi. >.Pet. 2.

AndacatKeisarille / cuinKeisarin owat/ ja
IWalattecuinlu!nalanowat.Matt.!!. Mi«
ckneuwon / etts ennen caickia pidettsisin ru»
ttyet/anolniset/toilvotuxet jatijtoxet/caickein
>!»»lsten edestä/Cuningasten jacaikenEsiwallau
Gä/ettamerauhasju lewos eläisimme/ caites
Walisudesja cunnialisudes. ~Tim.2.

Nmwo heita/että he Päämiehittens jaEsi,
>«Mllens alnmlnaistt jacuuliaset owat/Tit.;.

Awiomiehill.Alehet racastacat teidän Waimojan / mjn.
cuin myös Christus Seoracundaracasti/

Moiidzens uloshänen tähtens/ ettshän sen
Wis. Miesten pitä myös waimojans ram»

stmnani



«76 Huonen taulu.'
ftaman/mjncuin omiaruumitans. Isca hsnt,
Waimoans mcasta hän racasta idziäns: Weiyxitän oleo>na lihans coscan wihannm/wW
elätta jarawidze sitä/ nijncuin myös HERn
Seuracunda. Eph. 5.

Te miehet asucatwaimoin cansa taidollnlj,
andacatsille waimolliselle nijncuin hcicomwl
leastialle hänen cunnians / nijncuin myös elb
manArmon cansaperilliselle. 1 .Pet. z.

MiehetracastacatteidänWaimojan/j«K
tätelco tuimatliettä wastan.Col.;.

AwiowaimoiU.
ssstAimotolcan miehillens alammaistt/ ch

/ ja
nen Herraxens/jongatyttärixi tetin tullet M
ta / jos te hywin teettä japeMmät otetta l >
Pet.;.

Waimot olcan miehillens alalnmaistt/nP
cuin HERralle: Sillä mies on waimonM
nijncuin Christus on SeuracunnnnPciä < ,<

hän onhänenrnuminsholhoja. Mutta nijncu»
Seuracunda onChristuxelle alammainen/ H
myös Waimot pitä Miehillens caitis aw
maiset 5.

Simm tahtos pitä miehes ala annettu e!»
man/ja hän wallidze sinua/Gen.;.

Wcmhemmill.
3ASst/älkatyllyttäkö teidän iapfian wih<
Zöswaan cafwattacat heitä rangaiMts
HErrannuhtesa/ Eph. 6.



877
Mutta jocapahenda yhden näistä pienim»

vscowat minunpäälleni/ parambi hä«
,elis / että myllynkiwi ripusttttaisin häne»,wns / ja vpotettaisin meren sywyteenl
Mh.,B.
Jumala sääsi todistuxenlacobis / Za andsi

lmIsraelis / jongahänkasti meidänIsam o«
M heidän lapstllens. Että wastatulewaistt
erisit/ja lapset jottawielä ftndywät. Cuin he
chmwat / että hetin ilmoitaisit lapsilleni
M 78.

Läpsillen.
Mpset olcat cuuliaistt teidän Wauhemmil»
"!en HErrasa: Silläse onoitein/Gmnioit«
WjaHitias/jocaon ensimäinentästy / joll«
>»Ms on / ettäs menestyisit ia cauwaineläisit«i>pä<lllä/Ephes.6.

lapset olcatmultaiset Wanhemmillen caiki»
ii-Sillä se onHErralleotollinen/Col. z.

TeNuoret / olcat Wanhoille alammaisett
!l«!tcaicki toinen toisellen alammaiset / japitä»
iiteitsu tijndiäst nöyryteen: Sillä Jumala o»
M wastan/mutta nöyrilleanda hän armon.
wyttMtsijs teitän Jumalan wätelvän tä«
"ck / että hän teitä ajallans corgotais /,.

IsänniU ja EmänniU.
Wännät/st cuin oikeus jacohtuuson / mjn
Mottacatpalweljoille / tieten että teilläkin
MraTaiwas/Col.;.

Isän-



zz» Husneu taulu.
Isännät,telM »nyös nijnheitä (palweljei.

ta)wastan/japangatpoisuhcauxet/ tieten, M
täidänHErran on myös taiwas /jonga edesei e>
leihmisen muodoncadzomust,Eph. 6.

Eisinunpidä tekemän lähimmäisetkö M.
ryttä / eitäryöwsmän händä. Sinun päiwä'
miehespalcan eipidä oleman sinuntykönäs hul>> jmenisenasti.tev.ip.

Hlä pidätä palcka sildäköylMä ia tarwidp
walda,etc. Waan znaxa hänelle hänen palckans
smä psiwäns / ennen Al»ringon
Deut.24.

Palwelioillen. -

olcat cuuljaisetteidänruuutillisil'
lsännille/pelgolla ia ivapistuxella/teidäi!

sydömmenyxitertaisudes, nijncuinChristuxelle.
Ei ainoastans silmäin edespalwellen , nijncuin
ihmisten mielen noutexi / waan nijncuin Chn>
stuxen pnlweljat / tehden sydämmest hywN»
mielellä mitä Jumalatahto. Ia tiettät/em tl
palweletta HErra/ja ei ihmisiä. Tietcät myisj
Nlitähywä cutin tcke/stn hän on jällensHEml<
da siiapa/olcon orja eliwapa. Eph.6.

Tepalweljat / olcatalammaiset teidän I'
sännillen caikellapelgolla/ei ainoastans hywil!«
waan myös tuilnille,,.Pet. 2.

Lesteille.
53?Oca oitialestion/hänonyxinäns/jaciM
Ntoiwons Jumalanpaslle / pysyin mnaw
couxisysta ia päiwä. Mutta jocahecumas m
ftoneläwäldäcuollut/i.Tim.s. ~



Huinin taulu. zzt
Minäsanon naimattomille jaiestitte: Seon

heille hywä jos he vwat nijncuin minäkin.
Man elleihe woi heit«nspidätts/nijn naican:
Silläparembi on naida/cuin pala/1.C0r.7.

Wanhain Wailnoin pitä idzens käyttsinsn/
Mcuinpyhäin sopi / ja eiokmanpanrtteliat/
eitä juomarit/mutta hywin opptttawMt. Jo»
Mnuoret Wailnot tawoia oppisit / Mä hehei«
hznmiehiänsracastaisit/ lapsens rackanapidai»
«t/olisit siwiät iapubtat/ Tit.!.

PhteiseUe Cansalle.'
Mitä totahdotta että ihmiset pitätttl»

»"le ttkemän/nijn temyös heilletehkat: Sills
> »ziuät owat iäti jaProphetat. Matth. 7.
> Racasta lahimmäiftäs nijncuin idziäs/ sillä
, Gin sanoin toco laki suljetan/Rom. i;.

» Minä neulvon teitä/että ennen caickia pidetäi»
» lintucouxet/ anomiset/toiwotuxetjatijtoxet
« cxickein ihmisten edestä/1.Tim.i.

tt Olcon Nackaus wjlpitöin/ wihattat paha ja
,-i lijnirippucat hywäsä.
ll>! nn sydömelinen teidän teftenän. Ennättäkää

toinen toisens cun,liatatekemas/Rom.»i«.
i hERra siunateonmeilä jawarjeleonmeila/

walisiaeon caswono meidän pääl,
lm/ja olton meille armollinen / HErra kän-

l Wneaswons meidän puölem / jaandacon
" Meille ijanckaickisen muhan. Nimen Isän/
' I jaPojan/ja pyhän Hengm/Amen.



«8l P. Athanasiuxen Tunnustos.

P.AttzanasmxmTun-
nustos. '

tahto autuaxi tulla/ nijn hänellä pitä
caickia yhteiueli Christilli'

loca ei sitä täydellisnä japuhtan pidä/ setule
epäilemät cadotetuxi ijancaickisest.

Nijn on tämä se yhteinen Christillinen Vsco/
ettäme yhtä Jumalala Colminaisudes / jaCol>
minaisutta yhtcydes cumarram jacunnioitaw.

EicuitenganPersonaitsecoittain / Mlu»
matista olemusta eroittain.

Sillä toinen on Isän Persona/toinen Po»
jan/iatoinen PyhänHengen.

Mutta Isällä/ Pojalla ia Pyhällä Hengel'
läsnyxi lumalus/ yhden caltainen cunnia/ j«<
ynnä ijancaickinen Corleus jaHErraus.

Mingäcaltainen Isä on sencaltaino» en
mybsPoica/ jaPyhä Hengi.

luomatoinon Isä/luomatoin on Poica/ luo>
matoin on Pyhä Hengi.

Mittamatoin on Isä / »nittamatoill on Pei'
ea/mittanlatoin on Pyhä Hengi.

Ijancaickinen on Isä / ijancaickinenonPoi'
la/ijancaickinen on Pyhä Hengi.

Ia ei cuitengan ole collne ijancaickista»niitti!
yxi ijancaickinen.

Nijncuin myösti ole colme luomatoindaieß
collnemittamatoinha / mutta yxi luomatoin j<l



P. Achanasiuxsn Tunnusios. 88z
Nijn myös Caickiwaldias on Isä/ Caickiwal<

lias on Poica / Caickiwaldias on PyhäHew
. '..

, . ...... ~.

Ia ei cuitengan ole colme Caickiwaldiastt
mutta yxi Caickiwaldias.

Nijnonmyös/ Isä Jumala/Poica on Iu»
mla/PyhäHengi on Jumala.
Ia ei cuitengan ole colme lumalata / mutta

yxi on Jumala.
Nijn lnyös Isä on HGrra / Poica on HEr»

lOjPyhä Hengi on HErra.
Ia ei cuitengan colme HErra/mutta yxi on

HErra.
Silla nijncuin Christillinen totuus waati

mtitä/ cunginPersonan erinomattai»»luma»
ll>xija HErraxi tunnustaman.

Nijn myös yhteinen Christilinen Jumalan
palwelus tieldä meidän collne Jumalala eli

sanomasi.
Mei oleyhdestatlln tehty/ei luotu/eikä chn

l^nyt.
Poica on ainoasi Isäsi/ ei tehty eitä luom

«uttasiindynyt:
Pyhä Hengi on Isästä jaPojasta/ ei tehty/ei

luotu eitä syndynyt/muttavloskäypä.
Sentähden yxi en Isä / ei colme Iss: YxiPoica ei colmePoica: Pxi PyhäHengi/ei col<

APyhäHcnge.
Ia täsH Colminaisudesei oleyxitän Persona

Wans edelisembi eitsjälkimäisembi/ ei yxitän
Wembi eitäwähembi toistani

Ktt ij M«.



z«4 P.Athanasiux« Tunnustos.
Mutta caicki colmePersonat / owatyhdeni<

jancaickistt ja vhdencaltaiset.
Nijnettä ylidze caickia/nijncmn sanottu on/

Colmmaisuus Phteydes jaPhteysColminai>
sudespitä cuunioitettaman / se on/ etts meidän
pita colme Personatyhdeslumaludes / jayhtä
Jumalala colmesPersonas palweleman.

loca sijs tahto antuaxitulla/nijnhänenpitä
näin Colminaisudest ajatteleman.

Mutta se on myös ijancaickiseen autuuteen
tarpelinen / että me wahwast vscom/ meidän
HErran lEsuxen Christuxen lihan ottanen!
jaihmisexi tullen.

Nijnon nyt tämä seoitiavsco / että mevscom
jatunuustam/ että meidän HErra I«susChri>
stus JumalanPoica/on Jumala jaihminen.

Imnclla on hän Isäns olemisesi ennen caictio
aicoja ijancaickisest syndynyt- Mutta ihminen
en hän Hitinsoleluisest ajallisesi jyndynyt.

Täysi Jumala/täysi ihluinen ymmärtäwäi»
sest sielusi jaihnnsen lihasipysywäinen olewa.

Isäns wertainen Imnaluden puolesi / I
wähembi inhimisydenplwlest.

Ia waicka hän on Jumala jaihminen/ei cui»
tenganole caxi/,nutta yxiCHristus.

Vnhänon/ei nijnettäJuumlus on muutet»
tu lihaxi/mutta että inhi,nisi)s on etettllluM
taxi.

Yxitosin/ei olemisen secoituxella/mutta P»'
sonainyhttyxellä.



P.Athanasiux«nTunnufio<. «x
Sillänijncuinymmsttäwainen sielu fa liha

en Ui ihminen: Nijn Jumala ja ihminen on
yxiChristus.

locameidän autuuden» tähden piinattiin/a»
stui alas helwetin/colmandenapäiwsnä nousi y»
liscuölluista.

Astui y ltzs taiwaisen / istu Isän Caickiwalbi<
«n Jumalanoitialla.

Sieldaon tulewa duomidzeman eläwita ja
tuelluita.

longatulemises caicki ihmiset pitä ruumik
lansylösnouseman:
Ia lugun omista töistäns tetelnän.
lotca hywätehnet owat / pitä ijancaickistn s

lämön täymsn: Mutta jottapaha owat tehnet/
PNtaickisen tuleen.

Tämä on oitia Mteinen Christillimn Vsto/
>«a ei sitä totisesi jalvahwast Vfto/ ei hän täit»
outusxi tulla.

Ktt iil ?H5
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Meidän

HsrranlEsuxenChnstuxmKärsimisen/ Cuoleman/ Hautamism/Plösnoustlnisen jaTaiwasenastumisen/Hi»storia/neljästEvangelistast cootlu.
I.

Mitä Christus (hänen Hengensperän
seisottais) tete jakärsi Opetuslapsildans Inu»

ftlemts/ja ltelläKrydlMsahanMennesäns/ennen
hänen werellistä cuolemansKilwol»

tusta.
Jumal outmlnä tatdalsm/pag.sl;.

juhlapäiwälähchyi/
jocaPässiäisexicudzutan/ sanoilEsus

Opetu^lapsillens: Te tiedätte/ että
eahden väiwän perästä tule Pääsiäinen/ja Ih'
misen Peim ylönannetanristinnaulitta.

Silloin cocooiinitPappein Päämiehet/ ja
Kirjan oppenet/ja Canssan Wanhtmmat/ylim»
maisenPapin Salijn / jocacudz,lttin Caiphas/
janenwo pidit/ cuingahelEsuxen cawaluxell»
tijnmottaisit jatappaisit: Mutta he pettäisit
Canssa. Nijnheftnoit: Eijuhlapäiwänä/etM
capina nousis Eansassä.

Costa lEsus oliBethanias/Svitalisen S>.
moninhuones/ja atnoidzi / tuliwaimohänen
tyechns / jollaoli clasi turmelematoiuda jacall»'
sta Narduxen woidetta / jahänsartirlasin/ja
caasi sen bänen pääns päälle. Nijn muutam"



ChrisinrenKärsimys.' 887Mästyitidzellsns/ ja sanoit: Mihings telpa
Manwoitenhaascaus: Sillä tälnä olistaittu
myytä enämbääncuin colmeen sataanWnnin»
M;annetta waiwaisten/ jahenapisit händä:-
Nijn lEsus sanoi: Sallicat hänen ollaran«
hosmixi te händä waiwatte? Hsn teli hywan
tM minun cohtani: Silla teillä owat aina
waiwaiftt / jacosea ikänäns te tahdotte nijn te
Me heille hywä tähdä / mutta en minä aina
Ms ole- Tamätetin. tä hän woi / jaennätti
witeleman minun ruumistani hautamisexi.
Tensest sanonminäteille: Cusa tämäEvange»
lium saarnatan caikesmailnms nijn myös tä»
mi cuin hän teti / pitä saarnattaman hänen
muistoxens.
NijnSathan oli ludan sisälle mennyt / jon«

Alijcanimiolilscharioth/ joca oli cahdentoi»
stakynlmen lllgustci. Hsn meni pois/ja puhut-
teliylimmäisiä Pappeia jaPäämiehiä / cuinga
häx oli hänen heille saattawa / ja sanoi heille:
Ms te tahdotte minullecmda / jamins teille
hänen saatan: Costa he sen cuulit/ihastuit he),
jmäaräisit hänelle colmetymmends hopiapen-
«ingits: Ia hän lnpais sen heille/ jasijtä ajasta
ttzeihän tila saattaxens händä heille ilman ca«
finma.

Ia ensimäisns matianleiwän päiwäna/ co-
scaPääsiäs lammas teurasttttin / tulitOpetu-s lEsilxen tygö/ sanoden hänelle: Cusas
tahdot etts meidän pitä sinulle walmistamanPääsiäis lamban syötä: IaKsn lähetti caxi hä-

Ktt ml «m



zzz ChrisiurenKärsimys.
nenOpetuslapsistans/Petarin ja lohannexen/
sanoden - MengKCaupingijn/cadzo/cosca tesij.
hen tuletta/ cohtaa teidän yxi ihminen candain
wesiastiata/ noudattacat händä sijhen huonestn
sohonqahän mene. Ia sanocat perhen isännät.
lt: Mestari tästi sinulle sanoo- Mmun aican
on juuriläsna/cusa on wierastenhuone / josa mi>
«ä Opetuslastenicansa söisin Pääsiäis lainban!
Ia hän osotta teille suuren Salin / ratetun ja
walmlstetun/walmistacat siellä meille. Ia hi'
nen Opetuslapseus menit / jatulitCaupungijnl
ja löysit nijucuin hän heille oli sanonut; Ia
walmistitPääsiäis lamban.

Mutta ennen siäis juhla/ettälEsustit»
si hänen aicanstullexiiettä hänen tästä mallina»
sia piti Isäns tygö menem'mn>j »cuin hän ennen
«liracastanut omians/ jotcamailmas olit/nijn
hän myös heitä aina loppunasti racasti. Costa
ehto tuli/istui hän pöydän tygö/ja caxitoistak>)>n<
mendä Apostolim hänen cansans. Ia sanei
heille: Minä olen halulla halainnut syödä tä«
-tä Pääsiäis lammasta teidän cansan/ennen cmn
minäkärsin: Sillä minä sanon teille/ en mini
filllhänest enämbisyö/sijhenasti cuin se täytetä»
Jumalan walbacunas. Ia hän ottiCaltin/lG
ti jasanoi: Ottacat ja jacacattestenän: Silli
minäsanonteille: En mlnä juositä cuinwiM'
puusi on tullu ennen cuin ininäsits olk juopatti«
dän < ansan vtta unnun Isäni Waldacunnas.'
NAheidän isiuisans / sinä yönä jonaHN<WmlEsus pfltttin/ otti hän ltiwän/tl!^



CbrlsiuxenKyrslmys. 88y
INUlsi/ja andoi Opetuslafiens/ja sanoi: Otta-
lln/sydkät / Tämä on minun Ruumin/M
Mn edcssän annnan/ st tähkät minun mui,
stcreni. Nijn myös otti hän Calkin ehlollism
Mn/kijtti/andoi heille/ja sanoi: luocat tästä
»icki/iäma Calckl on se VfiTessamenti/ mi-
nun wcresäni / joca teidän ja monen tähden
imdaittan / syndem andcri andamisexi / Se
<lMt nijn ultln «««n ie juolta/ minun muisto»
M Ia he joitfijtä laitti.

Costa EKtollinen pidetty oli/ja Perkele oli js
Juvan Simonin Ischariorin sydclmeben ly»
lännyt/että hänen piti hänen heille saattaman.
Tiesi lEsus Isän caicki hänen anda-
l!t»/ja että hän oliJumalasi lshtenyt/ jaoli Iu«
malantygtz menewä. Nousi hän ehroliselda/rij»sm waattens jaottiEsiliinan/ jawyötti idzens.Pani sittewtttsWastimaljaan/jarupeis pese-
män Opetuslastensjalcsja/jacuiwaisne sillö e»

, silijnalla jollahän wyötttty eli.
Nijn hän tuli SimonPetarin tygs/ja Petä»

ti sanoi hänelle: HErra/ sinäkö minun jalcani
M? lEsuswastais/ ja sanoi hänelle- Mitä
minä teen et sinä nyttied'B / mutta tästedes sinäsoatstntietä. Petari sanoi hänelle: Etitänäns
sinä pese minun jalcojam ? Wastais lEsus:Ellen mills sinua pese / nijn ei sinun ole osa mi-
»uncansani. Petari sanoi hänelle: HErra/ei
lwastans minun jakojani/mutta myöskäteni

Ktt v ja-



«y« ChrlsiuxenKärsimys.
japääni: Sanoi lEsus hänM: loca pesty
on / eisttarwidze pesemistä/ waanettäjal«t
pestän/ janijnhän on coconans pnhdas. Ia te
olettapuhtctt / ette FuittligaN caicki: Sillä hän
tiesipettäjäue; Sentähden hän sanoi/ette caicki
olepuhtat.

Sijtte cuinhän oli pesnyt heidän zalcans/tt<
ti hän waatlens/istui/ ja sanoitaas heille' Tie<
dättelö/ initäminäteilletehnyt olen? Tecud»
zutta lninunMestarixi jaHerraxi / /" te sanotte
oitein/sillä minä myös ole". Zos minä jocaolen
teidän HErran jaMestarin/olen teidän jalca»
nepesnyt/llijl'pitä teidängintästensn toinen toi»

fenne jalatpesemän: Sillä minä annointeille
' eficuwan/etts te nijn tetisitte/cuin minätin teille
tehnyt olen. Totisest/totisest sanon minä teille:
Ei olepalwelia suurembi hänen HErmans/M
sanansattaia suurembi / cuin se jocahänen lnhet»
ti. loste nämättiedätte te slettaautuatjostt
nijtä teetta. En minä caitista teistä puhu:
Mutta että Ramattu täyteläisin: loca syi
leipä minun cansani / hän tallais nununjalal<
lans. Nyt mini sanon teille ennen cuin se ta<
pahtu että sijtte luinsetapachtunut on te minun
sixsvscoisitte. Totisest/totisest sanon minäteillt-
loca sen corja cuin minä lähetän hän corja mi»

,
NUN; Mutta jotaminun coria/hän corja sen jo»
«ammun lähetti.

Cosca lEsnsnämet sanonut oli/murehti h««
Hengesä/todisti jasanoi- Totisest/totisest sanon
minateitte -. Pxi on teistä minllpettäwä; Cadz°<
minun pettäjäni W on minll cansani pöydällä.



ChristuxmKärsimys. Byl
Mutta Opetuslapset tulitmurhellisexi/cadze,

littoinen toisens päälle/ jaepäilit tenestä hän sip
mi/jarupeisit tyseleman tästenäns / cuca se olis
jmsen tetis? Ia rupeisit jecaineu sanoman:
HErra/lienengöminsse? Ia toinen: Ollengo
ininä se? Mutta hän wastais/ ja sanoi: Pxicchdesteoistatymentst/joca minun cansanifatijn
liipe/sepettä minun. Iatosin ihmisenpoica me»
mijncuintirioitettu on hänestä / luutta woi si<
tä ihmista/jonga cautta ihnnsen Poica petttän/
seolis hänelle paramln/ etteihänolis chndynyt.
Nijn wastais ludas joc» hänen petti/ja sanoi:
Mestari / elengo minsse? Hän sanot hänelle:
Sinäpä sen sanoit. Ia yxi lEsuxen Opetus

isiui hänen rinnallans/ jota lEsus raca»
s!i. Jolle SimonPetari wijttais'/ tychmän te»
»estä hän puhui. Costa hän lEsuxenrinnalla
mcais/sanoi hän hänelle: HErra / cuca se on!
Mswastais: Se on se/ jolleminä castetun
palan cocotan. Ia cuin hän oli leiwän casta»
nut/andoi hänsenludalle Simonlschariotille.
Ia sen palanjalten meni hänehen Perkele. Njjn
smilEsushanelle/mitästehdätahdot/nijntee
Ommin: Mutta ei atrioidzcwist yxikäu
Mänytlningä tähden hsn sitä hänelle sanoi.
Sillä muutamat luulitletts ludaalla oli cucka«
tt/lEsuxen tästenenhsndä ostaman mitä luh»lWwänwaraxipititarwittaman/ eliioshä»
"en piti iotatil» waiwaisille andaman. Costamsen palanottanut oli/ meni hän cohta ulosi
>» yö oli. Costa ludas oli uloslnennyt/ sanoi

IE»
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lEsus: Nyt vnlhmisen Poica tircastettu/ja
Jumala on Nrcastettu hänen cauttans / nijnon
myösJumalatircastawa hänen idzesäns/ja tir.
casta hänen pian/:e>.

ylidze/
ta/cuca heistä suurinpiti oleman. Nijnhän sa,
noi heille- Maillnaliset Cuningatwallldzewatl
jawaldamiehet cudzutan armollisixi herroyi.
Mutta ette nijn / waan jocateistä suurin on/st
olcon nijncuin«,»»««; jajocaylimmäinen on/se
Se jocaatrioidze/taickase jocapalwele? Eitsse
jocaatrioidze? Mutta minäolenteidänkeftellän
nijncuin palwelja. Muttateoletta ne/jotcami<
nun tillsanxisani minun cansani pysttte: Ia
minä säädän teille waldacunnan / nijncuin l»i<

sassi minulle: Että teidän pits jyl»
män m juomanminunpöydälläni/minunWal<
dacunnasani/ jaistuman istuimella/jaduomid'
zeman caLitoistatymmendä Israelin sucutun<
da.Silloinsanoi hän heille: Tänä yönöte M'
tt pahenetta minusa; Sillä kirjoitettu on-
Minä lyön Paimenda / jalambat laumasta ho»
jowat. Mutta sijttä cuin minä ylösnousen»
käyn minä teidän edellänGalilean. Ia HE»
ra sanoi: Simon/Simon/ cadzo/Sathan en
teitä pyytänyt seoloxens / nijncuin Nisuja.
Waan minärncoilin sinun edestäs / ettei sinunvscos puuttuman pidä. Ia cuins terran M'

j»l



ChristuxenKärsimys. «Hzjztmjnwahwistttweljcjäs. Nijn sanoiPemri
hänelle: Jos wielä caicki muut pahenisit/en mi*
«H cuitengan itänans pahene. lEsus sanoi hä»
nelle- Tstisestsanon minä sinulle- Tänäpän/
mnencuin Cuckoi cahdesti laula / sinäcolmast
minun kiellät. Mutta hän wielä sanoi: Jos
minunpidäis sinuncansas cuoleman / en minä
sljttntän tielläis sinua: Nijn sanoitmyös caicki
nMtOpetuslapset. Iahän sanoi heille: Costa
minälähetin teidän ilman sätitä/ jacuckarota ja
Kngitä/puuttuico teildä mitän? He sanoit: Ei
Mu. Nijn hän sanoi heille: Waan nyt/jolla
Mon/ottacan sen/nijnmyös Cuckaron/ja jolla
ei ole/ se myytan hamens / jaostacan miecan:
SM minä sano»teille- Wielä setin enin tir»
joittettu on pitä mi,lus täytettämän- Hän on
pohaintetisin secan luettu: Sillä mitä minusta
lirjoitettu on/ne pitä loppuman. Nijn he sanoit:
HErra/cadzo/ täsäon caximiecka. Hän sanoi
We-Kylläsijnäon.

11.
Mä Mijms teke ja Kärsi hänenTaiwalisen Wns edey Ktydimaas/en-

nen ciiin hän tljnniotetan.
Christus cuakman tiwu» sanoi/ pag. z??,

tulilEsus heidän cansans paickan
cudzutan Gethsemane / josaoliKrydi-

wa / johon meni jahänen öpetuslapsens.
Mltta/ludas jocahänen petti / tiesi mytzs senpwan: Silis lEsus meni sinneuseinOpetus.

lastens
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lastens cansa. Ia lEsus sanoi Opetuslapsi!,
lens: Istucattssä/nijncallwan cuin miuäw
nenwonne/ ia rucoilen. Ia hän otti Pttarin
cansans/lacobin ia lohaunexen / ne caxi Zebe>
deuxenpoica/iarupeismurehtiman/wapistWn
iasurelnan. Ia sanoi: Minun sielun on muw
hisanscuoleman asti/olcattäfi iawalwocat >«><

nun cansani/iarncoilcat ettet te joutuiskiusaaxen. Iahsnercani heistä/ lähes kwella heittä!
lastipolwillensia langeiscaswoillens maahan!
jarucoilli/jos mahdollinen olis/että hän senaja»
wsltäis jasanoi: Abba minunIsän/caicki owt
sinullemahdoUset/josmahdolinenon/nijnim»
gänpois minuldatämäCalcki/ei cuitengan nijn<
euinmins tahdon/ mutta nijncuinsinä. IalM
tuli opetustuslastens tygö/ia löysi heidän maca»
mast/ia sanoiPetarille: Simon/macatcos?Et>
Ms woinut yhtä hette walwo «ninun cansani!
Walwocat jarucoilcat/ettet te joutuistiusauxe
hengi tosin on aldisumtta liha on heiko.

Taasmeni han toisen terran / iarucoili / ft<
«oden: Minun Isan, ellei tämä Calcki mme
pmsnunulda muutoin etten minäsitä juo/ mj»
tapachtueon sinun tahtos. Ia hän tuli/ia löysi
taas heidänmammasi / siilä heidän simäns olit
rastaat / eitä tiennet«litäheidän piti händä
staman. Ia hän jätti heidän/ meni taas / Mck
kolmannen terran/sanodm: Isä,jos sinätahdot
mjn ota pois minuldatämsCalckij cuitengincl
minun tahton/luutta sinun olcon. NijnEngm
taiwastilnustpihänelle/jawahwistihanda. 3«
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y, s,jlmtui/että hän cuoleman cansastdei/iarucoi»

tzartaman/ja hänen hitens oli nijncuinweren
i„ Arat/ jotta mahanwuosit. Ia cuinhän nousi
,c, mwilemast/ia tuliOpetuslastenstygö löysihän
,n« murhetähde macamast/ia sanoi heille: Maat»
c, <»t ia lewättät? Jonytkyllä on/se hetki on tullut/
>i> lodzo/ihmisen Poica ylönannetan syndisten tä»
„, Mnoscatiamengäm/cadzo/se lähesty joca mi»
ii mvettä. Muttarucoilcat / ettette tulis tiu»
il souxm.
n 111.
" Mitä Christus teke jakärsi Hengelisten
>' Isäin Annaxeu jaCaiphaxen edes Hc:»

l gellises Oltiubes.
> Auta mu» Jumalani täsä tusca«/pag. Zys>

' hänen puhuisans/Cadzo/ ludas pxi
tuli iapalio wäti

tMm cansans/jaylimmäisten Pappein/Phari»
seusten/Wanhinden iaKirjan oppenuitten pal*'
weliat/täwi hänheidän edeNns iatnli sinne lyh»

' tziU ia soitoilla/miecoilla ia seipäille. Mutta
' jmhänen petti/oli andanilthsille merkin / sano»
, dm: Kemngs lllinä siwla annan/ se on?kijniot»
! tMthandäiawisuftpoiswietät. CoscalEsus
, tiestcäicki mitähänentapachtuman piti/tuli hän

»»sanoi heille: Ketä te edzittä ? He wastaisitl
! lEsusta Nazarenusta. Sanoi lEsus heille:Wnaoleu.

Mutta ludas/ jocahänen petti/seisoi myös
Mncaysans. EoDlEsus sanoi heille: Mi.
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Aä olen astuit he tacapcrin/ia langeisit maahan.
Nijnh"ntam'ky,i)iyellle: Kctäteedzittä? He
sanoit: I«susta Nazarenusta. lEsus wastais!
Min<l sanoin teille/Minä olen: Jos te sys mi.
nua edzittä/nijn sallicat naidenmennö. Että se
puhe täytetetäisin/cuinhänoli sanonut: en mi<
nä nijstä yhtän cadottannt cuins minulle M.
noit.

Mutta ludas astui aM I(ksuxentygs/sanoi
hänelle: terweRabbi. Ia suuta andoi hänen.
Nijn sanoi lEsus hänelle: Mäwän / mitä
wartensinä tulit? luda/suunandamisellaco si<
näihmisenPojanpetät? Silloin ne astuit cdesl
ja l«ftit tätens lEsuxen päälle ja Motit
hänen. Costa ne jotca hänen °>

lit/ näit mitä tulnva oli/sanoit he hänelle - HEl<
ra emmekö me lyö miecalla i Nijn Simon Pe<
tarilla oli lniecka/jonga hän wetiulos / ja löi y<
limäisen Papin palweliata/jahackais poishä»
nenoitiancorwans; jonga palwelianNimi<"
ttMalchus. Nijn lEsus sanoi: sallicat tähän
asti tulla. Ia sanoi Pelätille: Plstä mieckas
tuppen- silla caicki jotca mieckan rllpewat/ne
miecalla hucatan. Tatcka lmlletcos/etten mini
taitaisi wielärucoilla «ninun Isäni/lähettämän
minulle enämän cuin caxitoistatyminendä le»
giotEngeleit? Eikö minun pidä juoman !M
Calckia/cuinlsä minuelle andoi? CuingajP
Mmatut täytetän/että nijn pitä oleman? P
cuinhänrupeis hänen corwans / paransi h"«



ClMuxenKsrfimyS. l??Sillshetkellä sanoilEs yllmmäifilte P«.
Me/jaTemplinhaldioille/ jaWanhimmille/
>«joucolle/cuin hänen ttzgbns tullet olit- Nijn«
cuinrydwärin tygtz te läxitte/ nliecoilla ja seipä»
W luinua tijnlliottaman. Minä istuin teidän
tytinanjoca päiwäoptttainTemplis / jaet t»
<jmdanetkättä minunPäälleni/mutta tälnä en
leidan hetten ja pimeydenwalda/tttäProphe»
tamtirjoituxettäyteMsiu. Silloin caickiOpe»
Aslapset ylöuannoit hänen japakenit.

Mutta jaylimäinellPäämies/ja Iu«
lalaistei» palweliat/kijnniotitlEsuxen/jasidoit
hänen/ja talutit händä / pois wiedeu ensin Han«
mxentygöjocaoliCaiphaxen2lppi/ jaolisin»
mwtena ylimmäinenPappi. laCaiphasoli
stjoca Juvalaisilleoli neuwo audanut/ ettäyhtH
ihmistä slis tarpellinen cuoletta Canssan edestä.
layxinuorucainenseuraishändö/ jolla olilij»
minen waate patjan ihon päällä - Ia nuoret
iniehet tijnuiotithäneu / mutta hän jättisen lij»
misen waattens/ japakeni alaistiheildä.

Nijn he weit lEsuxen yluumäisen Papin-
laipbareutygö/ johoncaicki Kirjanoppenet ja
tzalchiuunat olit btidänscoonnet. Ia Simon
Petari seurais lEsilsta/ jatoinen Opetuslapsi/
M oli yliminäiseuPapin tuttawa / jahän »ne»
»ilEsuxen cansa/ylimmäisenPapin Salijn.
MuttaPctari jälpoisowen taka. Nijn seroi»

»möpetuslapsi/jocaylilnmaisen Papin tlltta»
»a oli/ul<nija plchui oweuwanialle/ jatoi Pe» >

Mn sisälle. Muttapalweliat/,otca hijlistä olit
11l lval.
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walkian kestellecarmnota wirittänet/sillä kylmä
oli/seisoit ja länlmittelit. IaPetän seisoi »ny«
ös heidän cansans ja lämmitteli/ että hän olis
nähnyt lopun. Costa yxipijcanäti hänen wal«
tian tytönä istuwau/ cadzoi hän hänenpaällens/
jasanoi: sinä myös olit lEsuxen cansa Gali»
leasta/ia oletyxi tämän ihmisenOpctuslapsistai
Waan hän kielsi caickeinedes/ jasanoi: Wai»
mo/en ole/en minä tunne händä/engä tiedä mitäs
sanot.

Nijn ylimmäinenPappi tysy lEsuxelle ha»
nen Opetuslapsistans; Ia hänen Opetuxesians.
lEsus wastais händä -. M»nä olen julkisesi
mailluan edespuhunut / minä olen Synagogas
ia Templis opettanut johon caicki ludalaistt
coc3duwat/ja enolemitänsala puhunut.Mitäi
minullekysyt? Kysy nijlle jotcacuulit mitä>ni>
«clheille puhunut oleu.Cadzo/ne tietäwät mitä
minäsanonut olen. lacuinhön nämät puhui/
andoi yxi nijstä palwelioista «li,» läsnä seisoit/
lEsuxellecottvapuustWfanoden: nijngö sinun
pita ylimmäistä Pappia wastaman l lEsus
wastais: jos minä pahasti puhuin/nijn tunnu»
stasepahaxi: mutta jos minä oikein puhuin/
LNixis minua lyöt? Ia Haunas lähetti hänen
sidottunaylimmäisenPapin Caiphaxen tygö.

Mutta Simon Petari seisoi ia lämmitteli.
Ia colM ensimäisen tieldälnisen jälken / cosca
hän menivlosporstuaan/ lauloiCuckoi/ia hänen
Mitaas toinen pijca / jocasanoi nijlle jotcasiel»
liolit: ja tämäkin oli lEsuxen Nazarenuxen

can<



ChrisiuxenMrsimys. «HKt«nsa. Nijn he sanoit hänelle.- etkös ole myös
hönen Opetuslapsistans Taaskielsi hän/ia wan«
noi: En minä ole. Iawähän hetken persst/tul»
melä toineniatodifti/sauoden: totisesi olet sinä
yxi heistä sillä sinun puhes ilmoitta sinun. Sa«
noi myös hänelle yxi ylimmäisen Papin palwe»
lioist/stn lango jongaPetari corwan poishac<
tais; Engö minä sinua nähnyt trydimaas hänen
cansans? Nijn hänrupeis idzens sadatteleman/
m »vannoman: En tunne minä sitä ihmistä / jo«
sta te puhiltte. Iawielähinenpuhuisans / lau»
loi taasCuckoi. IaHErrakäänsi idzens/ia cad»
zoi Petarin päälle. Ia Petari muisii Herran
puhen/joca hänelle olisanonut: enen cuinCuckoi
cahdesti laula, sinä colmaisti mi,umkiellät. Ia
Petari meniulos ia itki catkerast.

Mutta ylimmäiset Papit/ Wanhimmat ia
eaickißaadi / edzeit wsärä todistusta lEsufta
lmstan / händäcuolettaxens/ iaeihelöynnet:
Wackialuondawsärä todistaja tuli/ nijn ei sit»
tMn heidän todistoxens olletsoweljat. Wjjm»
»neiu tulit caxiwäärätodistaia/ ia todistitwäa»
nn hända»vastall/sanoden:»mcuulimma hänen
ftnowan - minätahdon maahanricko Jumalan
Templin/iocakäsillä rakettu on / iacolmena pai»
»vänä toisen jällensratennan/iocaeikasillätehty
ole. Ia ei nijdeugäntodistusollut sowelias.

Ia ylimmäinen Pappi nousi iakysyi IE»surelle/sanoden: etkös mitan wasta i mitä na»
mstfinul, wastan todistamat? Mutta hän old
<ntti/M «itän wastanut. Taasylimmäinen

ljl l ij Hap»
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«Papp:/kysi)i/iasanoi hänelle.- Oletcos Christussen siunatunPoica? «ninä »vannotan sinua elä»
lvän Jumalan tantta / ettäs sanot meille / jof
sinä olet Christus Jumalan Poica ; Sanoi
lEsus hänelle: Sinäpä sen sanoit/Minä olen
Cuitengin sanon minä teille: tästedes pitä tn»
tzän näkenlän ihmisen Pojan istulvan woinmu
«Mallapuolella / ia tutewanTaiwanpilwisi.
Miju ylimmäinen Pappi rewais waattens/ ja.
sanoi: Hän on pilmnnutlumalata/ «nitäme
sillell todistuxia tarwidzem ? Cadzo/ nyt tecuu»
litta hänenpitckans/mitä te tuuletta?
caicki duomidzit hallen c»lole«tan. Ia ne miehet
ffotcalEsustakijnnipidit/pilkaifithändä / sylit»
stelit hänen Coswoillens ja löit handsrnsicoil»
lans/muutanlatpeitit hänen silmians / ia löit
h»ttdaposttlle/iathsyit hänelle/ sanoden: Anva
«neitttChriste/ cucasim«alöi? ia paljo muuta/
cuinhepilckaisithandä.

Mutta huomeueldain paiwän coittais
eeonnuitcaickiplittlmäistt Papit/Kirjan oppe»
net/Wanhimlnat Canjsnn seas ia caicki Raa»
di / lEjusta wastan/cuolettaxens händä. Ia he
lvmbänenßaadius eteen? sanoden- Oletcos
Christus? sane meille. Hän waftais ja sanoi
heille: Jos »mnä teillesanon*/ nijnette minua
usco, joslninataaskysyn/Vintttewasta/ M
myös psästa minua. Tästedes pitä ihlllisenPo»
janistuman Jumalan woima oAalla puolella.
Vtijnhe caicki sanoit: nijn sinä olet lumaian
Peic«!HauwMjs:Tesalwttaettaminäoltll.

He



ChristuxenKälsimys. 5«Hesanoit: tarlvidzeml
me olemula sen cuullethämn omasta suusta«s.

Mitä Christus tckc ja Mrsi mailmali-
stenduolnarein/Pilatuxenja Herodexm

«tzcs/ja seisoRaasnmn olke^dcs.
OlEsucumgas okcpiznattii/pag.si?.

/Kllloill caicki jouckoylösnousi/jawtitlE,
sidottllua Naa!tu«,l eteeni jaylönan»

uoit hauell MaanherrallePontmsPilatttxtlle.
CostaIttdas/joca hanenpttti/ näki että hän

diwmittu oti/catuihäui jatoijällensne collne»
tylnmcnda hopitz pennillgitä PappeinPuqnlie»
hiile jaVanhimmille/ ia sanoi: «lilla pahasti
tein että minä petin wiatfoman weren. NM
hcftnoit? mitämcldallsljhell.tllle? cadzoldzes.Ia hän heitti hopia ptlluil,gjtTeulplil,/la,rj stel<dä/»lsnipoi§/iahn ti id;ens.

Multa Pappein Pääluichet otit hopia pm»
mngit/ i« sanoit: ei näitsjowi pannavhriar-
l'uu: sillä se on weren hinda. Nijnhe pidit
lvo/ia ostit »ylläSawenwalajanpctten wiem»
steu Stl'tähdellsepelvvc»ldzutan
lviclä tähenpaiwänasti/wtripellsxi. Sittoi»
täyttttin se ouil, ftlwttli oli Icremialda Pro<phetalda/joca sanoi: Ia he otitcolmckMmen-di hopia penuinqitä / jolla se uuiyty »naxcttill/
ftliga heostit Israelin lapsilda/ ia annoit Sa/
wtllwalajanpellosia ttijucAin HErra on luinul»ls>tetlyt.

11l iij Cvsw
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Costa he olitlEsuxencansaßaastnan eteen

tulleti nijn ei Juvalaiset sinne sisälle mennet/
«tteihe olis idzeens saastuttanet / waan stisitPääsiäslamban. NijnPilatus meiniulos hei.däntygöns/ ja sanoi- mitä cannetta tetuotte
tätä miestä waftan? Hewastaisit/ia sanoit ha«nelle: Ellei hänpahantetiä olis/eu me olis hän.t>< sinun haldus andanet. NijnPilatus sanoi
heille: nijn ottacat te händs ja duomitcat tei»
bän lakin jälten. Juvalaiset sanoit hänelle: ei
»neidän tule tetän tappa: että lEsuxen puhe
täyteläisin / cuinhänsanoi / ilmoittaden niillä
««olemalla hänen piti cuoleman. Ia herupeisit
candamanhänen psälleus/ sanoden: tämän me
löysimme Canssa witttelemäst / ia tieldälnäst
Keisarille wero andamcm/ia sanomasi hänens o»
lewan Cuingan Christuxen. NijnPilatus me»
ni taasRaastupan cuVzui lEsuxen,ia sanoi hä<
nelle: Oletcos JuvalaistenCuningss? I«lsus
wastais: sanotcossenidzestäs/eli owatcomuutsen minusta sinulle sanonet ? Pilatuswastais:
en minä ole Juvalainen ? sinun Canssas iay»
limmäiser Papit ylönannoit sinun minulle-
Mitäs tehnyt olet? lEsnswastais: ei minun
Walvacundan ole tästä mailmasta- josminun
Walbacundan olistästä mailmasta/ nijn tosin
minun palweliani sen edest sotisit / etten minä
Juvalaisilleylönanetuxitulis »»uutta eiminun
Waldacundanoletääldä. NijnPilatus sanei
hsnelle: nijnsoletCnningas? lEsuswastais-
fins ftn sanotettä minä olen Cuninzas. Sitä
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Oarten olen minä syndynyt ia mailman tullm/
M minätotuuden tunnustan/jocaimn sijs jota
totudest on/se cuule minun äneni. Pilatus sanoi
hänelle: mikä on totuus:

Ia cuin hän sen sanonutoli/meni hän taas
ludalaisten tygtz/jasanoi heille: en minä löydä
yhtä» syytä hänen cansans. Iacosca hänen pä-
öllensylimmäisildäpapeilda jaWanhemmilda
cannettin / ei hän mitän wastannut. Nijn
sanoiPilatus hänelle- etkös cuule/ cuiuga co>
msti he sinuu päälles candawat? Ia ei hän
wastannut händä yhtätän sana/nijnettsMaan»
herrakin suuresi ihmetteli. Mutta hewielä sa«
noit: hän tehoitta Canssan/opettain cocoIu«
dms ja on ruwennnt Galileasi haman tähän
asti.

Costa Pilatus cuuli Galileata
lvan/kysyi hän / joshanGalileasi oli. Ia cuin
hän ymmärsi/ että hän Herodere» läänistä oli,
lähettihän hänenHerodexentygö: sillä hän oli
myös silloinlerusalemis. Costa Herodes näki
lEsuxen/ihastui hön sangensuuresi: sillä hän»li jo cauwan aica händä halainnut nähdaxens/
että hän olipaljonhänestäcuullnt/ jatoiwoi hä«
mldä jongun ihnlen näkewäns. Ia hän kyfti
hsxelle llioninaisista / mutta ei hän mitänhändä
wastannut. MmmäisttPapitza Kirianoppe»
mtmyös seisoit ja cannoit cowin hänen pääl«
lens. Mutta Herodes huowinens ylöncadzoi
hänen / ja pilckaisi händä puetti hänen waltial
lvaattM ja lähetti jällens Pilatuxen tygs.

11l iiij Sinä
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Sins päilvsnä tuli Pilatus ja Herodes «M
»väri testenäns joiden wälillä ennen oli riita
ellut.

NijuPilatus cudzui cocoon ylimmäisetPa»
pitja Waidamiehet ja Canssan/ jasanoi heille:
te otetta tämän ihmisen minulle tuonet / min»
cuin Canssan hciiridziä»/ja cadzo/minä ole»» häw
dätuttinut teidän edessn / jaen löydä yhtäuwi»
ca eli pahantecohänesi/josta tecmlnatte hänen
paällens/eitä Herodestasi: sillä minä lähetin tei«
dänhänentygöns/ja cadzo/ei hänestä yhtänHen»
genricosta löytty/ selltähden tahdon minc, hänenrangaistuna päästä.

MuttaPäästäs juhlana oliMaanherra tet«
tunnut päästämän Canssalle jongun fangin ir»
ralle/jonga he tahdoit. Ia silloin olihanelleyri
cuulussa sangi (nimittäin) Ryöiväri / joca cud<
zuttinßarrabas / tämä oli capinan «ostaittenransa tijn»iotettu/ja fangiuten heitetty / joca
capinae olimurhan tehnyt. Ia cansa »neni ja
rupeishsndarucoileman / tekemän heille nijn«
tuin hän aina tottunutoli. <

WastaisPilatus / sanoden: teillä on tapa/
tttä »ninun pitä teille päästämän yl)den pääsi»
ilisnäirralle/ tumman te tabdotta/.että minä
pääställ ttUle/Bl<rrab«,n taickalEsuxen/luda<
laisten Cimwgan joca cudzutan Christus!
Sillähäntiesi / ettäylunmäistt Papit «»litha»
«en cattudest ylönandanet. Mutta Papptiu
päönuehet ja Wanhimmat yllytit canssa ane»
mau Banabast / niutta lEsusta huckaman.



« ChrisiuxenKZrsinHs. ,05
Wn Mannherra sanoi heille! cumman nai»
sli cahdesta re tähdotte / että minä päästön
Me? lahehuusitcaicki/sanoden: eitätä/mut»
Mlck-abas. MuttaPilatlts puhui taasheil»
!lj>« tahdoilEsuxen päästä / sanoden: mitästs
Diniuun pitatetemän lEsuxellejocacudzU'
mChristus? Niinhecaickihuusit: Aistinnan»
Itzt/Rlstinnaulidze yäudä. Mutta hän sanoi
«Mannenkerran heille.- mitästa hän paha te-
li! tumina löydä yhtä»Hengen ricosta yänes/
stMhden tahdon minähänen rangaistlina pää»
ft. Mutta he hogitsuurella anella / pyytäin
l,ändä risinnaulitta; ja heidän jaylimmäisten
Pappeinänisaiwaall^m

Nijll Pilatus otti lEsuxeu/jaruestidzi ha»
m. Ia maanherran huowi otitlEsuxenRaa»
s!»M / jacudzuitcaitenjoucon cocoon hänen
tygöus / rijsuit hälitll ja puetit Purpura,sen
Eliapuiln / ja wsnsit orjantappuroista EnlU»

jaannoitruo»
M hänen vikmnkäteens/ jacumarstt polwians

edesälls/pilcaistl händä/jarupeisit tenvet»
liman / sanoden: Tenve ludalaisttn Cullin»

la syljestelithänenpäcittenö/ja annoithä»
Msolwapuusteja/otitruogonja ltit M hä»
Mpäähän:'.

SilloinPilatus meni ulos/ jasimpi heille-
tAorat/mmätuon hanenttifleulos/ että letit»
Uisitte / etten minä löydä yhtäi, syytä häuesä.WulEsus ulosmeni / candail»örjantappu«
WaCluunua jaPurpumista Caapm. Ia

Ulv hän
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hän sanoi heille - Cadzo ihmistä: Costa yliM, /
set Papit ja palweljat hänenjyait / huusithej!,
sanoit: ristinnaulidzc/ristinnaulidzehanda:P,,.
latus sanoi heille Ottacat te handejaristl»,.
naulitcat: sillä «n minä löydä yhtän syytä .

msä: ludalaisetwastaisithändä! meille oul<!,«
A/ja«neidäntatim j'll'enpitshanen cuoltMn:
että hän tete idzens JumpanPojaxi.

Costa Pilatus tälnän puhencuuli / peW »

hsn wielä enämmin/ ja menitaasRaastupaonl«
ja sanoi lEsuxelle- custa Mutta t,«,

lEsus wastanut hnndä. Nijn Pilatus j«i,
hänelle-, etkös mitän minullewasta? tiedW ,

etts minulla on ristinnaulin» i !>> l
winl»lla on wälba sinua päästä ? lEsus w
siais: Ei sinulla olis yhtän walda minuaw .

sian/M ei se sinulle 01l s annettu ylhäldä; Sw
tähdrn on henellä suurembi syudi /joca miminj!'
«ulle,l ylönandoi. Ia sitä ajasta pyysi Pilani „
händapaästä. Mutta ludalaisethuusit/ jaft
«oit jossinä hänen päästät/nijn et sinäoleKO
rinyftäws: sillä jomidzensteteCuningaxihÄ
ol»Keistritawastan. ".

Costa Pilatus tämän puhe» cuuli/weihä» <
lEsuxen ulos/ jaistui Duolnioistuiinelle/ iW
paickan joca cudzutan iithostrotos/muttaH
breaxiGabahta. Ia se oli Pääsiäisen walini g
stus puiwä, lähes cnudennellä hetkellä. Mu«i
cuinhänDuomioistulmella istui, lähetti IM, ~j
«mävdäns hänentygöns/ ja tästi hänelle sam,„
M sins mitätt tee tälle WanhurstM uuehc



«hrlsiuren Kärsimys. 9„7
>' Wminaolen paljokärsinyt unesam/hänentöh»
«A IaPilatus sanoi ludalaisille: cadzocat

> MnCuningastan - Nijnhehuusit-otapois/
'' Himiaulidzehälldä. Hän sanoi heille- pitäkö

oiimtn ristinna«llidze»nan teidän Cuningan?
Pmäistt Papit wastaisit .ei meillä ole CuniN'
Mwaan Keisari.

Cosca Pilatus näki ettei mitan auttanut/
'! Wttaenähuhu tuli/tahdoi hsn Canssanmieldä

mm/ja duomidziheiden anomiscnsjälten. Ia
Ulotti wettäjapesi tätens Canssan edes, ja.sa«

l »ei: wiatoin olen minä tämän Wanhurfcan
lniehe»wereen/cadzocat teitänNijncaickiCansi

>' jiiwastais/jasanoi: hänen werens tule<mmei«
tinpäällem /ja meidän lastcm päälle. Silloin

"' Mi hänBarraban/ jocacapinan jamurhan
Genfangiuteen heitetty oli/jota he anonettin

''! ck: Mutta lEsuxen ylönandoi hän / heidhän
lahtens perän/ristinnaulttta.

ft V.
Mitä Christus teke jaKärsi pääcalloin
faicas caikilda yhteisesi: ja nlitahänen cuo«>

lemahetlellens tapahtu. 516.
lEsu< ristin pälleripui/pag.

'" Aljn sota miehetotitlEsuxen/jarisuit ha«
Caapnn/japuetit hänen omijnwaav

Wns/ jaweit hänen ristinnaulitta. Ia hän
woiristiäns. lacuinhehänenvlosweit/ks«

~
ftitheyhdenmichen/jocasijtaohidMvi japel»

" '" lblda



Hsz Christuxen Kalstmych»
loldatuli nilneldäSinlonKyrenens / Alexan
drin jaRuffin Isiisen hc waadit hänen ristiä»,
candaman. Hilnen päälleuspanitheristin/m<

Muttahändästnraisslnu-ijoucko Canssa j<
Wailnoia jotcaitkit ja parguit. Nijn lEsm
l äänsi id;e«ck heidän pnolecns/ ja sanoi.- ItnA,
lemiotyttärct/alkat'minua itkekö/,-waan itlMl

ja teidän lapsia:!. Sillä cadzo/ p«ii>
wöttulewat/joinahcsirlwwat: autuat owat»!
hedelinättZmät / janecohdut jotcaei shnnM
uct/fa ne nisätjotca ei imettänet. Silloin htr»,
pewatsittwmanWuorille.- langetcat
Mem; ja^cuckuloille: peittäkät meitä: SiU
josniwmttapahtuwat tuoresapuufa / mitä s>t«
cuiwetusatapahtuk

Nijn wietinmyös hänen cansims carimul!
tapahnntekiätä surmatta. lahewejthäilensij
hcn siaan jomPääcalloin paicaxi cudzutä muj
taHebreaxiGolgatha. Ia annoithänelle etß
t« eli «nyrchatua wijna jusdssapella stwitetm
jacuin hän maisti/mjn ei hän tahtonut juoda.

Ia he nstinnaulidzithänen Golgathas / j«
ne caxi pahan tekiäta hänencansans / yhden M
Me jatoisen wastmalle puolelle/muttalEftm
tejeelle. Ia nijnkirjoitustäytettin/ jsca sam
p«lhan tekiäin secaan on hän luettu.

Ia st oli liki colmannella hetkellä päiwM
enin he hänen ristinnaulidzit. Silloin sa»«
lEsus: Isa / anna heille andexi: sillä ci h
tiedä mitä he tetewät ? Nijn Pilatus tirj"«
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lllekirjoituxe japaniristin päälle: jaoli näin
Mtn: lEsusNazarenusludalaisteuCu«
Ms. Tälnän päälle klrjcktuxe lukimondalu»

oli läslläCaupungitä/jo-
Clmstus ristinnaulittin. Ia oliKirjoitetw
«bmxi/Grecari jatatinaxi. Nijn sanoit Iu«
WeyllNimäisetPapitPilatuxelle: älätir»
jt«<l,ldalaisttnCuningas, Pilatus wastais:
Dminä tirjoitin/sen minäkirjoitin.
Cosca sotamiehet olitlEsuxenßistinnau»

A< otit hehänen wattens/j« teit neliäosa/cul»
GnSotalllichelle osan/ sishennlyös hamen/
«eli umbinaincn caicki cudottu / ylhälda ha<m alas. Ia he sanoit tejtenans: allaintätä
«t«e/waau heittätäm arpa / teuenga st pitä o»
mn/että Raamattu tchtttäisin/joca sano: he
Wmilmnwaatteniidzelleubjakanet/jaowat
V heittänet minunhamestani. Ia sotanne»
Mm nain teit. Silloinseisoi lEsuxenrisiiu
mä/hänenÄittins / ja hänen Äittins sisarwia Cieophan emändä / ja Magdalena.
lÄsilslEsusÄitiussnzA/jaOpetttslapsens/
»t«hänracasti / sanoi hän Hitillensä: Wainlo
»>>ze voims. Sitte sanoi ha» Opetuslapselle:
'ho sinun?Ms. Ia siittä hcttestä otti Ope.
»sjapsi hauen tygtzns.
Mutta canssa seisoi ja caheli/ ja ohidMy.

«istt pilckaisit HHnda / wäaudclit paättns / ja'
wit: Woisinuas/jalostsinällllnalanTe,n«
«nmaahanjaotatjacolmenapäiwanäscnjäl»

idzes: jos sins olet Imna»
la»



yiQ Christuxen Kärsimys,
lan Poica nijn alasastu rististä. Nijn myiz
Pappein Päämiehet /Kirianoppenet jaWa»'
himmat piltaisit hsndä / ja sanoit: muita o«
hän auttallut / mutta ei hänwoiidzensautta
joshän on IsraelinCuningas / nijn wapahta
can nytidzens jaastucan alas rististä / jame»<
co»n hänen. Hän turwais Jumalaan piläjtä
tän nythändä joshän hänestä huoli sillä hän A
sanonut: JumalanPoica minä olen. Pilckai
sit »nyös händä sotamiehet /astmthänen tygönsi
jacocotit hänelle etickata/sanoden: jossinä ole!
Juvalaisten Cuningas/nijn wapahda sinus.

Nijnyxipahametijst/jotca myös ripustm
olit/Pilckaishandä/ja sanoi: Jos sinäoletChri'
stus nijnauta sinuas ja meitä. Mutta toim
wastais/ja nuhteli händä/ sanoden; ja et tosin
sinatän Jumalala peltä ettäs oletyhdes
wxes? Ia tosin me olemma oitein sijnä: M
»ne saamme meidän töidemme ansion jälkeni
»nutta. ei tämä mitän paha tehnyt. Ia smi
lEsuxelle- HErra/muista minua coscas tu<«
Waldacundas. Nijn lEsus sanoi lMck
Totisest sanon minä sinulle .

Mäpan si
nun oleman minunccmsani Paradisis.

Ia seoli lähes cuudennellahetkellä/javillß
tulicaiken,naan päälle/haluan yhdexsndchetttl
asti/ja Auringopimeni. Ia yhdexännellä heck>
lähuusilesuscortialla änellä/sanoden:Eli<s>
lanunaasabthani/seon / minun Jumalan»!
nun lumalan/mixis minunylönannoit? M
tamuutamatjotcasijnaseisott/coscahesenc^



Chtistuxen Kärsimys. 911ö-Moithe- Hcliastahanhuuta. lacumlE»
,> 6 tiesi »o caicki täytetyxi: ja ettäRamat'
>i chtttäisin/sanoihan.- Minä janoon. Oli sljs
~ lichiapanduEtickatatäyten. lacohtajuoxi
l, chista/otti sienen/täytti sen Encalla/ japcmi
,s Waymbärille asettiruvgon pächan/ piti senz lK» siums edes jaMi juoda. Mutta muut
>, M- pidäs/ cadzocam/josHeliastulehandä
,i Dmän. CoscalEsus oli Etickata juonut/

Se on täytetty. Ia huusi taas cor»
cltManellä/sanoden: Isä/minä «llnan minun

la cuin Hansen sanonut
ut scamsti hän pääns ja ylönannoi Hengens.
i> ladzo/Templin esirippu repeiscahtia / ylhäl»
inlihmanalas / jaMaa järis/kalliothalteisit.
i» I«l)a»dat aukenit/ ja monda Pyhäin ruulnist/j>lmmaannet olit/ nousit ja läxithaudoistaus/!«wnyltzsnousemistnsjälten/ja tulit sijhen py»
h Maupungm/ja ilmestyit monelle.
c> Costa Päämies / joca sijnähänen cohdallans«schi /ja nejotca hänencansans lEsusta war«
l "'idzemasolit/näit että hän sencaltaisella huu»
!> lM Henges andoi/janäitmaan jännän/ janenm siellä tapahduit peliästyit he suuresti / cun»
>'- «Atitlumalata/ jasanoit: Totisesi tämä oli
" Was ihminen jaJumalanPoica. Ia caicki
c> wissa cuin sinnecadzeleman meni/cosca he näit

Aä siM tapahdui/löit herindolhins / japal«<
»lftcotjans.
« Mutta caicki hänentuttawans/ja waimot/

t« händä Galileasta seurannet olit / seisoit
taam»



Pl2 ChrtstlirenKyrsimys,
taalnbana/ja näitnämätcaicki. Joiden stas oli
Maria Magdalena/ja Maria wahemmän la.«obin ialoftnHiti/ ja SalomeZebedeureupol.
c«in2'liti. lotcaMysshandäGalileas seuran.
,m japalwellet olit; Ia monda muuta jM
häntn cansays Jerusaleminmennetolit.

Mutta että walmistus paiwä oli/ja eiru,n»
luitpitäuytrististSabbachina oleman: SD
st<dabbathitt paiwä oli suuri rucoilitludM.
sttPilatusta/että heiden luuuspiti ricottnlna,!/
japois otettalnan. Niju tulit sotamiehet ja rj.
eoit ensinläisen lnut jatoiscu/jotca häne cansanj
ristinaulitutolit.MllttacoftahetulitlEsllxen

- tygö/lja nslt hänen jo cuollcxi/nijneiherickomt
hälieu luitans: Waan yxi sotamiehistawaisHK
neu tylkens teihalla/josta wllstiWeri jaWesi.

Ia jocatämän näki/ hanonsen todistauilch
hänen todistuxen on tosi/ja h<m tietä hänenZ M'
fasanowan/että te myös uscoisitta : Sillä ni>

. Mtowattapahtunet/ ettäNaluattlltaytttäi'
sm- Ei teidänpidä luutarickoma n hänes! I<
taas/toinen Kirjoitus sano: He saawat nl!l)^
cuhunga heowat pistänet.

VI.
Cuingci Christus haudatan losephi!'

da jaNicovemuxeNm / Krydimaahan/ jg
mitasijnätapahtu.

3ht!siuM pM<! !!U!!!iacaln/ png.zls.

on GaMatbin edellö/tull losephi
lasten CauputtZis Arimatbiäs syndynyt / nca



Chrisiuxm haulamiftst. yiz
M jacunnialinen Raadiherra / jscaoli hywä
<« hurscas/eitä ollut mieldynyt heidän neuwons
Moons: Sillä hän odotti myös Jumala»Mldacunda/jaolilEsuxen Opetuslapsi / cui»
«ngin sala Juvalaisten pelgon tähden. Hännhteis mennäPilatuxen tygö / jarucoili handäM hän olis saanut otta lEsuxen ruumin.
WnPilatus ihlnetteli / että hän jo cuollut oli/
jzcudzuitygönsPäämiehen / jatychi häneldä
joshän joaica cuollut oli. Ia cuin hän asianMmieheldäymmärsi / andoi hän Josephille
nmmin. Ia hänostilijnawaatte». Tulittlyös
Nicodemus/joea e,lnenginoli yöllä lEftxenty.
zlttlllut/jatoiMirrhamia jaAloeta/ secoitet»m / lähes sata naula. Nijn he otit lEfuxenlumnin/jakääreitsen puhmisin lijnawaatteisin/
hylvin hajullisilla yrteillä/nijncuin ludaluisten
M oli haudata. Mutta sijnscuin ha« ristin«naulittin/oliKrybimaa/ iaKrvbimaas oliust
Mi wieläkengänpandu ollut, sijhenhepanit
ludalaisten walnnstuspäiwän tähden / että sehautta oli läsnä/jawinitit suurenkilven haudanMlle/ja pois menit. Silloin oli siellä muuta<»uaWaimoja jotca hänen cansano Galileastatullet olit/Maria Magdalena ja JosenMaria/
»»istulthaudancohdalla / cadzellen hauta/ ja
lmnga hänenruumins pandu oli. Sijtte pa«
«isit he jawalmistit hywsn haiuisia yrtejä ja
wneita: Mutta Vabbathina lewäisithe lamlllstynjalken.

Mmm Mut.



9 > 4. Chtlsiuren hantamlstst.
Mutta toisna päiwäns wal»nistuxen p«wä<

siä / cocoonuitPappein Päämiehet jaPharst
seuxet Pilaturen tygö / sanoden - HErra / ,ne
muistamme sen wietteliän sanonen eläisäns/col«
men päiwän peräst minäylös nousen. Käste
sijs warjelda hauta colmandenpsiwclnasti/ et»
tei hänenOpetuslapsena tulis yöllä, ja wara»
staishsndä/iasanoisCanssalle: Hännousicuol»
luista/janijn jättimäinen willitys tulepahein»
maxi cuin enfimäinen. Pilatus sanoi heille:
Sijnsonwartiat/ mengät jawartioitcatnijn«
eum te taidatte. Mutta hemenitpois, ia wa»
tioidzit hautawartiaincansa/ mlutidzit tiwen
Sinetillsns.

shristuMylssnousemisestcuolluista!
Ia mitä hän tete Opetuslastens nähden / nijnä

pöiminä/jotna hän idzensvfiast heille hänen ylis»
nousemtsensMen ilmoitta

Sabbalhi culunutoli/osti ja walmistl
Magdalena/ja toinen Maria / M

eudzman Jacobin/ja Salome, ja Johanna/ja
muutjotcaheidäncausans olit/ jaolitl«sust«l
Galileasta seurannet / hywän hajnllisia yrtejn/
woidellaxens lEsusta. Mutta Sabbathiua
he olitalallanilain käftyn jällen. Ia Sabba»
thinehtona hiljan/sinäSabbathina/cuin wieli
pimiä oli/enslmäisnä Sabbathina sangenwara»
hin Auringon coittaistulit he haudalle/candain
hywänhajuisia yrtejä/cuin he walmistanet olit.
Ia mdzo /siM tapahdm suun maan järistösi



Cbttstuxen ylösnousemus. 9«x
killä Herran Exgeli astui alastaiwahaft/tuli

tiwen owelda/ jaistui sen päälle. Ia
Un oli nähdä nijncuinpittäsen tuli / jahänen
Wttens olitwaltiat nijncuin lumi. Mutta
«rtiat hälnmästyit peljäten handa / jatulit
»ijncuin heolistt olletcuollct.

Mutta Waimot sanoit testenäns: Cuca
mille wierittä tiwen haudan owelda ? SillH
l»noll sangen suuri. Ia cuin hecabzoit/ naithe
!mn wieritetyxi. Ia cuinhe olit hautaan men»
M/ nijn eihelöynnetHErranlEsuxenruu»
»lista. Nijn juoxi Maria Magdalena sitä il»
«mman. Ia tapahdut cosca Waimot sijtä
chlit (ettei hs lEsuxen ruumista löytänetj

K>dzo/silloin seisoitcari miestä heidän tytöuäns
lijWvis watteis. NijnHe peljästyit/ja löit casi
»»s maata päin. Nijn he sanoit heille: Mixi
«elslvätä cuolluimn seas edzitte? Eihän ole
Mlmutta ylösnousi. Muistacatcuingahän
«illeftnoi/ cosca hän wielä Galileasoli/ sano»
dln: IhmisenPojan pitä ylönannettaman syn»
Wtnihmistentäsijn/jarlstinnaulittaman / ja
«lmandena psiwänä ylösnouseman. Ia llijn

hänen sannns, japalaisit jälleushau»lolbalilmoittain caicki nämät yhbelletoistatym»
>»tnellt ja raitille muille. Ia heidän sanans

ho<lrauxexi/.eitä bsconet heitä. CostaMa»
ti» Mlgdalena juoxi(nijncuin sanottu sn) tuli
Ä SnuonPetarin tpgö/ jasen toisin Opetus»
W«/jota lEsus racasti/ja sanoi heille-. He
«ootHErran pois haudasta ottanet / jaen me
MuhunZahehänmMit. Uijn



ChlistuM ylösnousemus. /
' NijnPttar» nousi ia menivlos iia se toinen
Opetuslapsi /ia he tulithaudalle/ia juoxitmo»
lemmat ynnä/mutta se toinen Opetuslapsi juori
noz emmin cuin Petun/ ia tuli cnsist haudalle.
Ia cuin hän si)hen curtisti/ näti hän siellä tään»
l«,'lat / mutta ci hän cuitengan sisälle mennyt.
Nijn Simon Petän tuli hänen jälicsäns/ ja
meni hautaan / ja nätitäänlijnat panduna / /asen hitilijnancuin hänen päänsMlläoli ollut/
eitäänlijnancansa/ waanerinsns tääritt,)nä
ybtell paickan. Niin meni myös se toinen Ove»
tuslapsi sistlle/joca ensisthaudalle tullut oli/ ia
«»äti sen ia uscoi. Silläei he wieläRamattua
ymmärtänet/että hän olis ylösnousewa cuollui»
fta. Nijn ne Opetuslapset menit taas cocoo».
Mutta Petari ihmetteli sitä cuin tapahtunut
eli.

Mutta Maria seisoi ulcona haudan edes ia
ltti. lacosca hänniin itti/curtisi, hän hautaani
ianäticaxi Engelits walteisa waateisa istuwau/
yxipään ia toinen jalcainpuolesi johonhe Wsuxen ruuminpannetolit. Ne sanoit hantlle-
Waimo/mitäsittet? Hsnsanoi: Heowatw
«un HErranipois ottanet / engcltiedä cuhungs
he hänen pannet owat. Costa hän tämän sano»
nut oli/täänsi hän idzensi janäti lEsuxenstist'
wan/eilä tiennntettaseolilEsus. Sanoi I<s
susbänelle: Waimoi mitäs idtet; Ketclsedzit!
Muna hän luuli senKrydimaan haldiaxi/iaft»
noi hänelle: HErra/jos sinä hänen poiscannoit/
m/nsane minuUe/cuhungas hsm«panit i i«w>'



Chrlsiuren nllsnoustmus. 9,^
«imenenhänen ottaman. lEsus sanoi hänel»
le: Maria; Nijnhantäänfi, jasanoi hänelle:
Rabbena se on/Mestari. lEsus sanoi hänelle:Hls minuunrupe: Sillä en minä ole nuelä men«
nyt minun Ifilni tygö. Waan mene uunun
lveljeini tygö/ja sano heille: Minä menen ylös
minun Isäni tygö/ jateidän Isänne tygö/ ia mi»
nun Jumalani tygö ja teidänlumalane t»gs.
l?mä on seMaria Magdalena , jostalEsusseidzemäl, Perkelettä ulos ajanutoli, iolle, sijtte
luin hän ensimäistä Sabbathin huomeneldain
ylösnosnut oli/hsn ensin näyi. Hän meni ia il»
meittiOpetuslapsille(jotca hänencansans ollet
Mietca murehitit iaitkit )ettö hän oli nähnyt
HErran, ia että hsn näitähenelle puhunut ott.
Ia cuinhe cuulit hänen eläwäu / ia oli hänelda
Hty/eiheusconet.
la cuin heolithautan mennet / näithe yhbe»

, «uorucaisenistuwanoikialla puolella, jocaolt
vaatetettu pitkillä Walkeilla waateilla < ia he
Pmmästyit. Mutta se oli -Jumalan Engeliz
la hän sanoi heille.- Hlkät hämmästykö mins

, titdäutttäce edzittä lEsusia Na^arenusta,ioc«
~ tistinnaulittu sli. Ei hän ole täällä, hänylös
~ «eusi/nijncuin hän sanonut oli. TuleatMzo»
?. talsia ouhungaHErrapandu oli. Ia mengät

Pian, ia sanocathänen Opetnslapsillene jaPe«
;.

tarllle, että hän on cuolluista ylösnosmlt. Ia
tadzo/hänmeniteidänedellänGalilean/siellä

,j, tesaatte hänen nähdä / nijncuin hän teille sanoi.
,z Iacadzo / Minä olensen teille sanonut. la.be

Mmm iij me-



,lz Christian ylssnouftmus.
«nemt nvpiast ulos/ja palenit haudalda/suurtlla
pelgolla ja ilolla / ja juoxitilmoittaman hänen
Opetus lapsillens. Mutta wapistus ja hämmj.
stys oliyeihän päällenstullut / eihe myös telle».
genmitqn sanonet: sillä he pclkäisit. Ia heidän
mennestus hsuen Opetuslapsillens ilmoitta»
lngn/EadzoinijncohdaislEsusheidän/jel
Ter<ve teille. Nijn he tulit jarupeisit hänen jal>
(yihins/ja cnmarsit händci. Villoin sanoiIE«
ft<s heille; älkät peljättö/mengöt ja ilmoittacat
minun weljilleni/että he«»enisit Galileanl sieW
hesaawat n»inun nähdä.

Costa hepois menit/Cadzo/nijntulir »nunta»
,nat wartioistgCaupungijn / jailmoititylim»
maisille Papeille caicfi mitä tapahtunut oli.
zNijnche cocoonnuit Wanhimbain cansa/ja nnl>
wo pidit/ja annoit sotamiehille paljonraha / ja
sanoit: Sanocattettä hänen Opetuslapsenstu»
lit yöllä / jawaraftit hänen meidän maateftm;
jajosse tule Maanherrancerwille/ nij»» mt tah>
dommehänenlepyttä/jasaatam teidän surutte»
vmxi. Ia he oititrahan / jateit nijnwinhe olit
opetetut. Ia tämä puhe on änexi otettuludll»
laisten seas tähän päiwän asti.

IaCadzo/caxi heistä menitsinä päiwänä yh»
tenKylän/joeaolilerusalemistcuudenkymmt'
«en wacomitan vääst/Elnaus nimeldä. lapu«
huit testenäns caMstaniM cum tahpahtunut
«ti. Ia tapahdut heidän puhuijänsijattlttifttllt'
sans/kestenäns/että lEsus idze heitä lähestyi/ ul
«atcnsti heidäncansans. Mutta heidänsilmäni

fidel»



Christien ylssnoufimus.' yi,
pidtttin / etteihe händä tundenet. Niju hän sa»
«oi heille: mittapuhet ne owat cuin te pidätte
lästenänkäydesän/ jaotetta murhelliset l Nijn
Cleosas ninleldä wastais/ia sanoi hänelle: olc<-«
<os ainoamuucalainenlerusalemis/ joca ettie»
timitä siellä näinäpäiwina tapahdui; Hai» sa»
M heille Mitä? He sanoit hänelle: Sijtä I««
suxestaNazarenuxesta/ jocaoliPropheta wäte»
MMä jasanoisi/Jumalan jacaikenCanssim
ties. Cllinga««idänylmlmäisetPapit jaPää»
miehet ylöuannoit hänen cuolemancadotuxen/
i«ristinnaulidzit hänen. Mlltta me luulimma
hsnen sixi jocaIsraelin piti lunastaman. Ia
s!jtte on jo colmas psiwä cuin nämät tapah»
tuit. Owat »nyös muutamat Waimot meistä
meitäpeliättänet / jotcawarahin amulla tulit
haudalle / ia cuin ei he löyt<tl«t hänen ruunu»
stans/tulit he/ja sauoit:Etts heEngelingin näyn
nähnet olit/jotca sanoit hänen eläwän. Ia muu»
tamat meistä menit haudalle/ia löysit niineni»
Waimotolitsanonet/ mutta ei he händälöyn»
«t.

Ia hänsanoi heille: O te tompelit jahitat
sydämmest vstoman nijts caickia/cmnProphe»
tatpuhunet owat. Eikö Christuxen pitänyt nsi«
Marsimsn/ jahänen cunnianssisälle käymän.
H hänrupeis Mosexest / jacaitist Prophetaist/
ft selitti heille caicki tirioituxtt/cuin hänestä sa«
notut olit. Ia helähestyit kylä / johonga he me<
»it/ia hän teetteli Känens edemmä känmsn. Iaheloaabit händs/ia sanoit: olemeidzH<ansam:
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yl» ChrlstUM ylösnousemus.
sillä ehto joutu/japäiwä on last<nut / ia hänM
ni olelnan heidäncansans.

Ia se tapahdui cosra hanatrioidziheibhän
eanftns/ otti hsnleiwän/tijtti/mursi jaandei
heille. Nljnheidän silmäns aukenit, iahetunsithänen. Ia hän catois heidän edestäns. Ia he
saumt kestenäus: eikö meidän svdämem meisipslanut / cosca hän tiellä meitäpuhutteli /ia se«
litti meilleKirjoituxia ? Ia henousit sillä het»
kellä/ia palaisit lerusalemin,ia löysit ne yritti»
stakymmendä coosta/ia nejotca nijdencansa olit.
lotca sanoit: HErra on totisesi ylösnosnut/i«
ilmannui Simonille. Ia he wttelit heille miti!
tiellätapahtunut oli / ia cmnga hsnheildsoli
tuttu leiwän murtamiselta. Ia eihe MM»
Vsconet.

Mutta sen Vabbathin ehtona/ cosca owet
»lit io sulietut/ josaOpetuslapsetcoos olit/ lu>
dalaisten pelgon tähden- Cosca he näistäpuhuit!

testellans/ja sanoi heille: Rauha olconteille;i«
soimais heidän epauscoans / jaheidän sydämenS
cangiutta/ettei he nijtsvsconet jottahänen nch
vet olitylösnosnexi. Nijn he hämmästyit japel<
täisit/ja luulit Hengen näkewsns. Ia hän sanoi
heille - mitä tepellMe / ia mixi stllcaltaistt aja»
tuxtt wlewatteidän ftdämeenz Caozocatmi»
m»nkäsiäni ja jalcojani/ että minä idze olen/ru'
wetcatminuun/jacadzocat: sillä ei Hengellä ele
liha eikä luita / nijncuintensettä minulla ole»
wan. lacuin hännämätsanonutsli/esotnWHM



Chrisiure» ylösnousemus, yl»

HM kötens ia jalcans/ iahänen tyltens : nijn
opetuslapset ihastuit / etts he näit HErran.
Muttacosca ei he wieläkänvsconet/ ilontähden/
waan ihmettelit sanoi hänheille: ongo teilläts»
st M'tän siMwstä? Iahe panit hänen eteens
nppalen paistettutta cala/ iawähän Mesileipä.
Ia hän otti sen/iasöl herdän nshteus.
Ia hän sanoi heille: Nämät owatne sanat

tuin minäpuhuin teille / cosca minäwieläteidän«nsanne olin: sillä caicki pitä täyttttämän mi»
tä kirjoitettu on Moseren lais / ia Prophetais/
ia Psalmeis minusta. Silloin hän awais hei»
tän ylnmärryxens/Kirjoituxia ymmärtälnän/ia
sanoi heille: Nijn on kirjoitettu /ia nain tuli
Christuxen kärsiä/ jacolmandena päiwsnä ylös«
«ostacuolluista. Ia että hänen Nimeens piti
parannusta saarnattaman/jafyndein andexi an»
dainusta caikis Canssois/ruweten lerusale»nist.
Muttate otetta caickein näidell todistajat. Sil-
hinsanoi hän heille- Rauha olconteille. Nijn»
tuin Isä minunlähetti / nijn minämyös lähetän
teidän. Ia cuinhän nämätsanonut oli / puhalsi
hänheidän päällens /ja sanoi: VttacatPyhL
Hengi / joille te synnit andexi annatte/ nijllene
andexi annettan l mutta joilletene pidstte/nij l»
leneowatpidettyt.

Mutta Thomas yxiCahdestatoistakymme»
nest/joca caxoisexi cudzutan / ei ollutheidän cau»
sans/coscalEsustult. Nijn muutSpetuslclp»
set sanoit hänelle: MenäimmeHErran:Mut«
ta hän sanoi heille: ellen minä «se hänen täsi»
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/9« ChrlstuMylostwustNws.
säns naulan reicke/ja pistä samiani uaulainsian/ia panekättäni ysnenKylkeens en minä usco.

Ia cahdexan päiwän perästä olit Opetus»
lapset taas siellä / ia Thomas heidän cansans.NijnlEfustulituinowet sulietut olit/ seisoi
heidän testelläns/ia sanoi: Ranha olcon teille.
Sijtte sänoihänThomaxelle: pistä sormes tän>
ne/ja cadzö mim»n täsiäm: ja ojennatänne tä<
tes/ja pistä minunknlkeni jaälä ole epäustoineni
waanvscowainen. Thomas wastais / jasanoi
hänelle: minunHErran iaminun Jumalan?
lEsus sanoi hänelle: ettis näit minun The<»nas/nijn sinä vscoit; Autuat owat ne jotta ei
näe/ja cuitenginuscowat.

Si)tteilmoittilEsustaasidzensTyberiau
meren tyttznä/ja hän ilmoitti idzens näin: Si«
«non Pttari iaThomas/joca caxoisexi cuvzutanj
elitynnä/m Nathanael/ jocaoliGaliltanCa«
«ast/ia Zebedeuxen poiat/ ia caximuuta hänen
bpetnslapsistans. Sanoi Simon Petari heil<
le: minä menen calan. Nesanoit hänelle: me
»nenemmäcansas. Nijnhe menit ia astuit coh<
ta wenhesen/ia ei he sins yönä mitän saanet.

Muttacosca Amu eli/seisoi lEsusraunaW
«,utta ei Opetuslapsettiennet että se oli lEfui.

lEsus heille: lapset / ongo teillä mitän
fyötäwätä? Hewastaisithändä: Ei. Nijnsa<
noihän heille- lastecat werckonne oikialle pue»
letteWänehtä/nijn te löydätte. Nijn he lastit»
ia tuli nijnpalio caloja/ettei he »voinet wetä.Ia
seOpetuslgpsisanoi/jotH lEsusracasti/ Peca«
«ille: HErrM on. Costa l



Ehl<stuxenyli<nouftmus. yi;

Costa SimonPetari sen cuuli / että se oli
HErra/wnötti hän Kamens ymberillens: sillä
hän oli alaisti/ja heitti idzens mereen. Mutta
muut Opetuslapset tuli Wenhellä: sillä ei he
Mcaucanamaalda/wacl lähes caxi sata
M/iaweditwerckojacaloiuens: Costa he olit
maalle tullet/näit hehij let panduna ja calat nij»
lm päällä/ja leiwän. lEsus sanoi heille - tuo»
cattänne nijstä caloista cuin te nyt saitte. Si«
mon Petari meni jawetiwercot maalle / täy.
Ms fuuria calojä / sata ja colme cudettakym»
mendä. lawaickanijtänijnmondaoli/ ei cui«
ttngan wercko rewennyt. lEsus sanoi heille:
tulcat rualle. Mutta ei yritän Opetuslapsista
Haldanuthändäkysyä: mcasolet? sillähttie»
sitsenolewauHErran. Nijn lEsustuli/ otti
lenvänjaandoiheille/nijnmyösralan. Tämä
encolmas kerta / cuinlEsus Opetuslapsillens

hän oliylösnosnut ««olleista.
Cösca he syönet olit/ sanoilEsus S«non

Pttarille, Simon loanms/ racastackos mi-
nuaenämbicuinnämät? Hänsanoi: laHEr»
ta sinä tiedät että minä sinuaracastan. Hän sa«
«oihHnelle: ruoti minunCarizoiani. Ia hsn
sanoi taas hänelle-. Simon loannis / racastae»
los minua: han tMstais: laHEcra/sinätie»t»t että minä sinuaracastan. Sanoi hän hänet»
le- ruoti minun lambaitani. Ia lEsus sanoi:
celmannen kerran hänelle: Simon loannis/
Ncastackos minua? Petari tuli murhellisexiiM hän colmannenterran kysyi hänelle: rac«.

ftackoj



y»4 Ehrifiuxenylösxensemus)
stackosminuai jasanoi hänelle: HErra/finil
tiedätcaicki/sinä tiedät myös että minäracastan
sinua. lEsussanoi hänelle: ruoti minun lam«
haittani. Totisesti totisest sanon minä sinulle:cosca sinä olitnuori / mjnfinäwytztitidzes/ja
menit cuhungastahdoit: mutta coscas wanhe.
net/nijn siinä ojennattätes / jatoinen wyöttä si«
«un/jawiesinun cuhunga et sinä tahdo. Mut»
ta sen hänsimoi andaintietä/ millä cuolemalla
hsnen p»ti Jumalala cunmoidzeman.

Ia tuin hän sen sanonut oli/sanoi l)sn hänellt,seura minua. NijnPetari täänsiidzens/m Msen Opetuslapsensturawan/ jotalesus rccasti
§a oli Ehtolises lEsuxen rinnoilla mannut:

oli sanonut: HErra/cuca se on jocasinun pet«
tä? Costa Petari hänen näki/sanoi hän lesuxel»
le: HErra/Mitästs tämän? sanoi HH?
nellt: jos »Nina tahdoisin hänen sijhenasti ole>
mancuin minä tulen < mitä finun sijhen tMseurasinä minua. N»jn weljesten seas luultini
etteisen Opetuslapsen pitänyt cuolewan. Mut<

. ta ei lEsns hänellesanonut: ei hän cuvle; WM
jos minä tahdon hänen sijhenasti olenian cuin
minä tulen/mitä sinun sijhen tule? Tämä Op«
tuslapsi todista nsisto/jaon nsmät tirioittanutl
za «netiedämme hänenrodistorens todexi.

Mutta ne yxitoistatymmendä Opetuslasta
menitGalilean/ sille mäelle/ johongalEsits oti
heitä määrännyt. Ia hän nahtin use«nmald«
euin wijdeldä sadalda weljeldä yhdellä ajalla!
joistamonda wielä eläMt/ muttamuutamat e»



Ehristuxm taiwasen astumlsest. '

M cuollet. Iacosca he näithänen cumarsit he
händä/mutta »nuntalnat epäilit. Ia lEsusw«
lijgpuhutteli heitä / scmoden: Minulle on an»
nettu caicki woima Taiwas jaMaan päälle.
Mngätstjsja opettatatcaickeCanssa/ja casta»
cat heitä / Nimenlsän/jaPoian/jaPyhän
Hengen. Ia openacat heitä pitämän caicki/
cuin minä olenteille töstenyt. locavsco ja ca«
stttan/setuleautuaxi / muttajocaei usco/ stca»
lotttan.

Muttanämätowat ne merkit/ jotta nijtcl
noudattamat cnin uscowat: Minnn Nimeni
mutta pitä heidän Perlelet ulos ajaman/vstlla
tillillä puhuman/ tärmet pois ajaman. Ia jos
hejotakin myrcknjuowat / nijnei heille mitän
tzanhingoita. Sairastenpäällepitä heidän tä»
tms paneman/ja ne paranewat. Ia cadzo/Mi»
«il olenteidsn tytönän jecapäiwa mailman lop«
funasti.

Christuxen Taiwasen astunlisest/ja mi»
tä sijnä silloin tapahtu; cuinga hän myös

Pyhä, Hengen läbenä.
<l2)Mta ennen cuin hän ylösotettin / osotti""hän hänens eläwäxi/hänen tärsimisens jäl»
ten hänen Opetuolapsillens/ moninaisella opet»
tomisella/cosca hän idziäns heillenäytteli neliä»tninmendä päiwä / ja puhui heille JumalanWaldacunnasta/awalen heidän ymmärryxensi
Kinoituxia ymmärtämän. Ia cuin bän heidän
lmut eli/ t.elst hän heitä lähtemästlerusale-
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yi6 <3tzrtstuj!eu taiwasen astumiseft.
mist/waan että helsän lupausta odotaisit/stno<
den: Cadzo/Minä lähetän Isäni lupauxen te>
däl» pciällen / josta te minulda cuullet otetta.
IZlMta teidänpitä olemanlerusalemis/ sijhen»
asti cuin te puetetan woimalla cortendesta.
Silla Johannestosin casti wedellä / mutta te
castetan Pyhällä Hengellä / ei monen päiwän
perästä. Costa he sijs cocossndunet olit / kysyit he
hanelle/sanoden: HErra/nyttös Israelin Wal»
dacunnanrakennat? Nijn hän sanoi heille: ei
teidän tule tietäaica eikä hetke jotcalsä on hs«
nen woimanspannut. Waau teidän pitä saa<
manPyhän Hengen woiman/ jocatiedän paäl«
lennetulewa on. IateidänpitäMinun todista»
janioleman/ci ainoastans lerusalemis / mutta
myös csco ludeas ja Samarias/ jasijtte mail»
manäreen.

Nijn hän wei heidän haman Bethanian/no<
stitätens ja siunais heitä. Ia se tapahdut cosca
hän heitä siunannutoli/ercani hän heistä/jaottt<
tin heidän nähdensylös/ia meni taiwasen/ja pil«
wiwei hänen ylös heidänfilmäins edestä / ja istu
Jumalan oikialla kädellä. Ia cuin he cadzelit
taiwasen hänenmennejans/cadzo/nijn heidän ty«
kdnsns seisoi caxi »niestä walkeisa waatteisa/ jot»
easanoit: TeGalileanmiehet/mitä teseisottä
jacadzotta taiwasen? Tämä lEsus on nijn tu»
lewa/cuin tehän? taiwasen menewänginnäitte.

Ia eosta he händä rucoillet olit/ palaisithe
taas suurella ilollaJerusalemin/wuottlda/ioca
iliumäexi cudzuta«/ja onlerusalemist liki Sab»
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Chrifiurm taiwasen astumisesi.lnthin matcautacana. Ia cuin he sinne tulit/
Mit he fijhen salijn cusa nsmst yximielistst
wesolit: Petari ja lacobus/Ivhannes jaAn»
tieas/Philippus jaThomas/Bartholomeus
Mtheus/ lacobusAlphein poica jaSimon
Zelotes / jaludas«lacobi. Eaicki nsmät olit
«ljnematicoosarucouxes jaanomises/ waimoin
joManan lEsuxen 2litin ja hänen weljeins
msa/ja olit ainaTelnpliskijttämss Jumala»
ti/Amen.

Nijna päiwinä/ nousi Petari Opttuslasten
Wja sanoi (jajouckooli lähes caxikymmendä
«lsta sata.)Te miehet ja weliet / sekirjoitus piti
chtettämän/ jongaPyhä Hengi oliDawidin
fiiuncauttaludasta ennen sanonut / jocanijden
Wttaja oli cuin lEsuxen tijnniotit; Sills

oli meidän lucuum luettu / jaon tämän wi»
l«n meidäncanfamme saanut. Ia hän on an»
scknut pellon wäarydenpalcaxi/hirti idzens, ja
lntefteldäcaytiapakahtunut/ etts caickihänenllMxensulosputoisit. Ia se ilmoitettin cai»
lille cuin lerusalemis asmvat, ettäst peldo hei»
tl»kielellänScudzutanHateldama/ ston weri»
ftlbo. Sillä se on kirjoitettu Psaltarißanm»
lxs - hänen cotons pits kylmille tuleman eikä
Upidäasujandaolenian/jahänenwircanspi»
'»toisen saaman. Nijnpits nytnäistä lniehistäima meidän cansam oiletowat (caiten sen ajan
<W HErra I«sus meidän cansam ulos jafi»«Uelclwi/ruweten lohannexencastesta / haman
M»Päiwän asti/ jona hän meilda ylös otettw >



yiz Christuxm «iwaft» astumlstsi.
yxi otettaman hänen ylösnouseunsens todista
jaxiynnä meidäncansam.

Ia he asetit cnxi ehdolle / Josephin joca cud»
zuttin Barsabas / jalijalda nimelds Justus/ ja
Matthian. Ia herucoilit/jasanoit- sinäH«lr»
ra/joca caickein sydämettiedst/osota tumman si.
nä näistäcahdesta olet walinnut/ että häntulii
arwan perän tähän palweluxen / jaApostolin
wircaau/jostaludason pois wilpistynyt/javoii
meni siallens. Ia heheitit heistä arwan/jaarp«
lauM Matthian päälle/ joca sijm lumin yh<
dentoistatymmenen Apostolin secaan.

Ia cuin wijdeskynumnes paiwätäyttttini
«lit heyximielisest coosa: Ia humaus tapahdui
stisttaiwast/nilncuinsuuri tuulispää olis tullut
jatäytti huonencusa he istumas olit. Ia heille
näyitwijlestellyt tielet/nijncuintuliset / jaistuit
cungin heidän päällens. Iahe täytettincaicn
Pyhällä Hengellä/ jarupeistt puhuman uM
kielillä. l

Mutta he menit jasaarnaisit jocapaicasj«
HERRA waicutti heidän ca,»sans, jam«

wisti Sanan noutawaisten merckein
cautta.



Jerusalemin
Malan Pyhän Kaupungin smkian

jamuhia häwilöxm Historia/
losephilda/ joca mytzs idzesijna

011/Kirioitettm
I.

humalan wstoUisest waroittaiiWst oi-
An catumuxeen / l»wninaisten erinoincustm

«mrckein cautta/ paiozi sitä cu», ieze Sanalla
ennen uftinueuwottu oli.

aica lähestyi, jollaJumala tahdot»5 Jerusalemin jaludan Cansian ragaista/
sen wijmmäisen waiwan heidän paal-

>t»s tuotta / jostaProphetat jameidänHErm
Wstus heilleusein ennen uhgaten sanonut oli/
«pahduit ennen nämät smralvaiset merkit.

Tanvaas unyi miecan caltainenPyrstötsh»
chnga jocainen näki jUuriCaupungin päällä
w ajastajan olnvan.
Makianleiwan pniwanä/nimittäin cchdexaw

W yölls/walais sencaltainen tirckaus Altari»
Onä JerusaleminTemplis/että jocainenlu««

olewau.
Suuri wastinenowi Templis/jota caxitym«

>Mä miestä suurella työllä awais ja sulki/ id»
Dns yölläanteni/likl cuubumella h ettellä / eh»
Wnwahwoillasalweillaja lucuilla/lukittuja
!l«ttuoli.
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9jy lerusaleinltt
Toisna päiwsnä colmattakymmenda Toucs

Cuusa/ näyi neljällä culmalla Taiwas / Wau«
nut edes ia taas pilwis lijckuwan/ iayrijuocko
hangittua Sotawöteä / jotcasuurella capinalla
ia huudolla tionen toistans wastan carcaisitlnijncuinhe testenäns olisit sotinet iatapellet.

Helluntai yönnä PappeinTemplis olles/i«
Juhlantarpeita walmistais/cuulit heensist suu»
ren hyminän / jacohta änenhuutawan ia sane»
wan: läytetäultaälbs. Waicka muutamat sa«
nowat sen sillointapahtune/cuin Christusristinpäällä tärsti/ia Esirippu templis repeis.

lerusalennntuli myös lehtimajan Juhlalle
yxiwiheljäinen Mies / nimeldä lesusAnaman
poica/ tsmäoli erinomaiseldaHenHeldä wiM'
mattu/rupeis csrtiast huutalnan ia sanoma»:Huuto idästä/huutolännestä / huuto caitesta ne»
liasta Tuulesta/huutolerusalemist iaTemM
surtia walitus Yljäist ia Morsiamist / huutt
myös caitest Tanssast. Taincaltainen cauhill
huuto oli hänellä lackamat sekä yöllä ettäpH»
lvällä/iajuoxendeli nijncuin mieletöin jota M»
wä ymbärins Caupungita. Ia waicka mm<ta<
«nat (jotca sitä paharuit / että hän heille iaCau<
pungille paha ennusti-) hänen toisinans tijn<
motit/ia armottomasi widzoilla suomeit / eilM
cuitenganhu»ltamast lacannut. Sijtte weit he
hänen Maanherran eteen/jongaRomalaistt e»
lit heidänpäällensaftttanet/se andoi hänen sul<
Kasti luihin asti ruostita. Mutta ei hsn itä»
Mnssanallacan armo anonut/ eitä wesipisaw
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ta wuodattanut eli sijtä totellut/ mutta huusi
lackamat: Woi/Woi/ Woi/stnuas sinä wai»
»vainen lerusslem. Heidän duomarins?llbi<
uus piti häntn Mielipuolna ihmisuä/ iasentäh»
M eiHänestä lucua pitänyt. Nain läwi hän
coco stidzemsn ajastaica eniillmitten yjrinäns/
mjn ettei hän monen tansa cansaläymist pitä»
nyt/ mutta olinijncuin hänellä joimnntacor»
teitä asioitaolis ajattelemist ollut / ia tämä oli
aina hänen snusans: Woi / Woi/ Woi/ sinuas
sinä waiwaineu Jerusalem / eitä coscau sijtä
huudosta hänen änens langenut. CostaRoma»
laiset olit jo CaupUNgin pijtittänet/käwi hän ai.
na muutinpäällä ymbärins / huutain/ iasano»
ien: Woi Caupungitu/ WoiTemPliä / Woi
Cänfsa; Wijmmein lisäis hän lllyös tämän/
jotaei hän ennen ollut sanonut! Woiminullen»
gin. Ia sillä hetkellä hän wihollisilda cuoliaxi
ammuttin. Nämätiamnutcauhi<«ulerlitta«
pahduit ennen cuin Jerusalem häwittttin.

n.
Sijta waiwalsudest jck surteudest cuitt

ludanEanssan Maacunnis jalernsale,
mis oli/ennencum se pijrittttiu.

ludalaiset/ nijncuin Murhajat japet«
olit wiattoMan Chrlstuxen päiwilhä

poisottanet / rupeiscocoludan Waldacundtl
iahallituxen menotohtapäiwä päiwäldä heiw
«emän iapaheneman. PliMMäiset Papit ru>
peisit muita Papeia waino,nan / HErrain i^
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woimallisten ivaihella/ oli alinomainen wiha/
cateus jawaino. Caicki käännyit eripnraisu»
teen/nijn etts julkisestjocu muutos nskyihalli»
tuxesseurawan. Sencaltaisesta mnodottoma«
sta wainosta/cateudesta jaeripuraisudesta / nij»
del, woimallistenwälills/nousit moninaiset lah»
cocunnat jawahingoliset eriseurat / jottapalion
paha matcan saatit; nijn myös sekälerusale»mis että ulcoua/palio tehtil» wstiwalda ja mur»
ha/nijn että mailmalinenjaHengelinen hallitus
oli joperäti langemallans. Keisar Nero lahel»
ti myösCestus Floruxen (jonga tähden ei wähin
meteli tapahtunut) Juvalaisia hallidzeman/
mutta etts hän oli mones asias heille aiwan co«
wa jaangara/hänen ahneudens coreudens jayl»
peydens tähden/ajoit Juvalaisethänen pois/ ja
siinä sodas cuinhe hänen cansans pidit/lsithä»
«eldäenacnin wijsituhatta Romalaista. Nijn
Juvalaiset tiucudzit/ jahärsyttM(Jumalan

nyt costa
jarangaista tahdoi) Romalaisiapsällens / o<
maxi langemisexens. Mutta costa Nero tämän
tietä sai/ lähetti hän cohta Flavius Vespasianu»
xen hänen poicansTituxen cansaSyriaan.Sil«
loin olimyös yhteinen luulo ja sanoma coco I<
däisellä «naalla(nijncuin Tranquilluskirjoitta)
etts Juvan maalda oli nijn wonnallinen tule»
wa / ioca caiten mailman piti alans saaman;
Waicka se tosi oli jataittinymmsrtä EhristU'
xen Hengeilisest hallimxest/ cuill silloinPyhän
EvMgeliumincalltta / coco mallnasilinoitet'

tin
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tin/cuitengin wuuttamat immsrsit tämän nai'
siä cahdesta Vespastanuxesta. Mutta ludalai»
set olnistit tämän heillens ja nij« idzestans se<iitit/ttti heensistmuutamis tappeluxis woitit
mhollisens/jarupeisitsijtte yltzupaldisest ylpein
lunänja paisuman/ tehden heillens colmePis»mestä / jawoitit nijnAscalonin Caupungin:
mutta sijnahe cahdeist Romalaisilda woittttin/
j<» lyötin heildä enä cuin caxitymmendel tuhatta
heidän ylimmäistenscansa.

Sijtte meni Vespasianns Keisarin kästyft
Galilean / joca eli woimalinen Maacunda
»äestä / ryösti jatoimitti sen nijn surtiast/ ettei
mrhalla/ ryöwälnisella japoltamisellayhtän
leppua ollut. Silloin siellä mondaludalaisist
lypettiu/yhdellä erälläwisikymmändä tuhatta
wchva walittuasotamiestä/ ilmanWaimoita/
lasita jalnuutaCanssata. Ei Wihollinen ar«
mahtanut enä nuorta cuin wanhacan/ eirascai«
l»Wai,noia/eilnyös lapsiacantehdos. Vespa<
sianus lähetti cuusi tuhatta nuorta miestä
Uaian yhtä niendäpoicki caiwaman. Oriaxi
»>Min colmetymmendä tuhatta ludalaist ja
xisityuuneudä tuhatta pelgost caulans poicki
lingeisit/ ja corkeainmatein cuckuloilda idzens
whansyöxit. Sijhen aican oliyxi wijsas ja
wluisa Mies , losephus nimeldä/joca myös
Pappi oli jaPäämiesludalaistesodas/hän pa»

muidencansa latapätan/Galilean
Mpungin/ja sijnäidzens lymytti. Costa hän
Wnisaattinja. Vespasianuxentygs wittin/ en»

Nnu iij nusti



Jerusalemin
nnsti hän VespasianuxenKeisarixi tulewan/sw
tähden hsndä nrmahyettin ia Vespasianuxetdz
fuures arwos pidettin:Tän,ä stjtteHistoriattir«
joitti/jotca meillä ludalaisten melloista owat.
Costa nälnät näin Galileas tapahduit/ cocois
suuri jouckoRyöwäreitä idzens lerusalemist/
ja ensist sala palion »nurha teit / ja rupeisttsijtt
jultiseft ryöwämän jamurhaman / ja sitä wihe>
»iäistä Jerusalemin Eaupungita surtiast wai>
tvaman. Tälnän oli yxi wyimalmen Herras<
Mies/lohanes nimeldä /matcan saattanut/että
hän olis hallitnxen alans saanut. Villoin uiyös
muutamat ylimmäisistä Papeista tapettin/ ja
usiast Tempftsäkinweri wuodatettin / ia «xi»
toistatymmenys tuhatta luban parasta Wa»
pausmiesta sijnä capinas surmattin, Muuta»
nmt luulewat Romalaisten tämän capinansa»
laisten neuwoin ja jnonheincautta matcansaav
tanexi. Ia nijn Jerusalem silloin colminaistl<
lawaiwalla waiwattin/ nimittäin /Romalai»
sten sodalla/Capjnalla Caupungis/jaTyra»'
miu julmudella jotcatoinen toisens perän ca«
lvalilla juonillaidzens corgotit/ jaHerraudens
tähden Eaupnngis werta wuodatit. Costa Ga<
darenit idzens Romqlaisia wastan asetit/ että
Vespasianuxen täydyi Talwisiaans «nuutta j>l
pimisest idzens heitä wastan walmista/ nijn hän
woitti heidän Caupungins Gadaran / ia sen
PäämiehenPlaciduxencuyliaxi löi/ tappoi va»
gos likicolmetylnmendä tuhatta Borgarita otti
tgxi NchMst singixi/ ja»mmCanssa cuinpacoo»

päast
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idzens Jordaninwirtan/joidencuol»

let ruumit oltenitlordanita myöden alas As«
phaltitan meren / joca cuolluxiMerexicudzu»'
tan. Ia ne Indalaiset sille puolen Jordanini
haman Macheroninasti/ sijtte jocapaicasßo»
mlaisilda woittttin / iasuuri pello tuli heidän
Mllens. Coscot«lwiculunutoli/saiVespafia«
ms cohta Kewaillä sanoman Cesarean / ettH
KeisarNero olicuollut/sentähden walmisti hän
itzens rijrnsti/läxi Cesareasta / ia sijtte cuinhän
t«icki Juhan ia Idumeerein Caupungit woit»
tanut oli/paidzi muntannta linoja/jotca wieran
sttawaeu hallus olit/ täytti hän ne Caupungit,
Mominsotawaellg/ etts hän sitä paremmin olis
woittanut Jerusalemin / jocawiels ainoastans
lvoittamat oli. NijnVespasianuö walittin j<
nmlntettin Sotawäldstns sijh? aicanKeisariri.
Sijtte meni hän Egyptijn / ia aicoi nijn Ita»
lian/andain sodnn/ludalaistenscans/ Tituxenhalbun.

IN.
Jerusalempijritttän »4. Tenv
plipoldetan jahäwitetän 8.5e/»«mb.mitä myös muuta sillä «välillä ta»
_.

pahtu.
ajoiJerusalemin ohidze/ja pij«

Yritti sen/olit Juvalaiset hänen pian simgixi
Wnet/että häntuftinMsi. Sijtte sioitti hän
ltiriils Scopuxehen johon neljäs osa peniculm<»
eli Caupungista/ ia lähetti Sotawätens Cau»
Mngita pyrittämän. Sijhen aican oli paljo

Nnn iiij Canssa



P;s JerusaleminCanM talkista CaupungeistaPääsiäis Juhla»
tähden Jerusalemintullut/johon ennengin suuri
joucko joutilasta Cansia idzens coonnutolijot>
caGalileast ulos ajetut ollt/ nijn ettäfijnä oli
colmeOsa / jotcamitenyximielisyden turmelit/
ia coco hallituxen/nijncuinusein tapahtMnam<
«nin ja enämminrijwaisit japahensit. PhdM
Osalla heistä oliTempli hallus/joiden Päanmi«liElcäsar Simonin poica/hänen tygöns neZe<
loterit heihänspidit/ jotmolit anvapahaueltft
set/ia Voraareille pnljonpahateit...Wenu,!ai'
«en puoli Caupungita oli halliisizoca caitenpahudcn alcu ja juurioli / jostajoei,»
«en puhuttu on. Plimmäinen puoli
gistoliDimonin hallus mhdentymlnenentuha»
»,en Edomeerin cansa/jotm olitcudzutMZclott»
rein wätilvallasta / jamurhasta «Caupungita
,-warjeleman, Iacuin henijnjoutuuttolit/olisit
He mielellansfencaltaisista pahan juonisistapää»
stäpyytänet/mutta eihetaitanet. Costa Titus
tämsn ymmärsi/että Eaupungi oli ylönpaldisel»
ia lvaellä täytttty/rohgais hän idzens ja walmi»
fti häuens tijrust Caupungita pijrittsmsn/ia
andoi tehdä Walleja ymbärins Caupungita/
nijncuin Christus heillen ennen sanonut oli/
että nijnpaljo Canssa eoos oli / ja häy olis sen
pitemmin taitanut heitä näljällä cuoletta.
Costaludalaiset tämen näit / paeoisit he ulos
suurimmalla woimallans/tahtoin sitä estä/mut»
ta ei heidän mitän auttanut: Sillä Jumala
Mdoijo nytheidäncausanslopun tehdö. Sen»

tähden
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tähden ei heidön nemvons ja aiwoituxens cun»
gan joutunet / waan caicki jouduit wihan ja
tltiwaldaisuteen. Caupunqis tapahdui suuri
capina / josa paljo CanssaTempltn totona ta<
Min jasurmattin. lerusalelnin Caupungi oli
tzllä wahwa jacolminaisella Muurilla turwat»
tuja wahwistettu / sildä puolelda cuin Cailpun»
gintulda olis taittu. Sentahden Romalaiset
idzms taitella ivoinmllawahwistit / Caupungi»
tnvätirynnätöltä ottaman/ia woittaman/ ia
sckwijmmein suurella työllä necaxi wijmmei»
stsimluria/jollaajalla myös paljo Canssa siellä
«Wncuoli. Nejotcaparhutjarackammat y»
Dwät olletolit/usein testenäns leiwsnpalaisen
tähden tappelit / lapset temmaisit usein ruan
Wanhelnbains suusta. Ei Weli armahtanut
ffartans / eitäsisar waljiäns. Carpio Ohria
maxoi monda culda penningitä. Muutnunat
stit suuren näljän tähden järjettömäin luondo»
«fpaldensonw/iaedzeitmyös canhiata ja tel«
Woinda si)ötäwätä/ jollaheolisit nältänssam»
«ttanet. Muutamat nyit ia söit nahan miee»
tw tupesta/ muutainat löyttincuolluna/foi»

wihco oli suusa. Sijhen aican cuoli
M näljästä nijnpaljoCanssa / nijncuinAni»
>WEleasarin poica/joca Caupungista / sitä Ti»
turen pijrittais/pateni / sano / että siellä haudat»tasata tuhatta ja wijsitymmendatuhatta cuol«
>Ma.Egesippns kirjoitta ainoastansyhden por«
l">cautta monda tllhanaruunusta ulos canlle»
Wttä lähes cnusi sata tuhatta ihmistä sijus

Rnn v capi«
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capinas tuli, ludala»silla oli Wielä Anto«!<hallus / yxi wahwa ia luja linna; Nijn mytzs
Templi/josta silda oli Caupungijn tehty. Nä,,
tscahtawoittaolisuurembi työ/ cuinjotacW
nijstä muistapaicoista / ia waicka nälkä ludalai.
fia suurest ahdisti/ ia tahdoi lopst heidän cansans
tehdä / cuitengin ajatteliTitus sen pittclllisexl/
sentahden neuwpihänSotawäkeans linna >vä>
kirynnätöllä ottaman ja »voimallisella lMllli
woittaman/ia waicka st waarallinen aicoi!»i<
«en oli / sait Romalaistt cuitengin woito»!
Mutta Juvalaisillaei ollut yhtän onne/ misä«,'n
asias. Costa Romalaistt linnan sait/ia Wa-
stitorwella mercki annettin/ nijn caicki ludalai»
ftt tapetti» / joillalinna ennen ollut oli/muutt'
mat ylitze muurin heitttin/mutamcltidzenscuol'liaxi pudotit/ia muutamatyöllä Caupagijn pa>
tenit. Sijttehe suureÄawoimalla nijdenpmllt
carcaisit/joidenhallus Teinpli oli/iasanotanet'
tä TitustahdoiTemplis armahta/cuin uscotw
pa oli Jumalanpallveluxen tähden: Muttaeise meitän auttanut/ sillä Jumala tahdoi ettei sÄ
«amitänpitän»)t armahdtttaman.

Sentahden/ costa hesangencauwainam
suurella waiwalla heidäu cansans sotinet j«
tappelletolit / jaeiludalaisiahywälläeikäp«'
halla taittu saada andaman linna / joca wielä
heidän hallusans oli/ ei
ryttanet heitäns/ymmärsi Sotawäti ettei M
taittu muutoinwoitta cuin näljällä/ jocaheiM
znieleftans näkyi pitkaxi / taicka waltialla/se«

tshW
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Den he sytytit Templinpalaman. Ia mjn se
ftngencaunisjacuuluisa rakennus surtiasti tu«
laripaloi/joca fijhen aicansuuresi ylistetty joca
poicas oli. ludalaisist/joiden hallusylimmät»
«enpuoli Caupungita oli / pakenit muutamat
laupungijn/mutta euin osa surmattin miecal«
Ich tulella. Papitsurkiast armo terjäisit/mut<
lomnon aica olipois eikä saanet armoluma»wa taicka ihmisildä, Titus wastaftl nijncuin
Wppus kirjoitta) cosca Templi jaJumalan
Bpeluspoison/nijnei enä stncaltaisia Pape»
Mntarwitc».

Jerusalemin Templin häwitös tapahdui
hmmendenä päiwänäMätäcuulla/ juurisinä
Mväns jona ensimäinengin TempliAabelin
lnniugalda poldettin jonapäiwanä usiastKir»
M palio wastointäymistä tapahtunut on.
M ajasta cuin TempliCuningas Salomo»
«ilda ensinraketti»/ nijn toistu wuoten/Vespa»
jianuxenhallitko/ cului yxitoistakymlnendä sata
inixi ajastaica mutta sijtä ajasta cuinTempli
wstudestrakettin / jocatoisilaCyruxeu wuouna
topahdui cului wijsifatta jayhdexän seidzemät-Uylnmendä ajastaica. Ia waicka ludalaiser
»iinahdistetut ja sulietutolit/ eitäyhtäkän toi<
wollytheidän päästä/ cuittngin ne jäänetolit
aina paatunet/ eikä millän tawalla myötä a«da«
m/ia ei muuta nijnpalio peliännet cuin nälkä.

losephus kirjoitta että sinä paiMnä cuin
Kircko paloi/ tapahdut hirlnuineil iacauhjate»

Mkentnlewaisettyötäsi vsco taitawat.



94s Jerusalemin
Yxi cunnialinen Waimo, Maria nimelbä/joco
oli suuresta sugusta ia muutoinricas/patenipel. "
gosia umiden cansa/toiselda puolelda JordaniniJerusalemin/ia cosca Caupungis/ nijnsumi
ilältäoli/otti bän iinewäiscn lapsens Kehdosta ?

' l nuttta millgä, caltaisella sydäln,nellä ja sur<
teudella tämätapahdui/ taita jocainenajatella)
tappoi sen /ja söi si/tä itze puolen / mutta toisen
puolen pa,li hän Sotawäm eteen/ jotca joca< "
paicasymbärinshuouestahuonesen juoxendelit/
edzein jotain syödäxens. Costa hetämän nM
cauhistuithesitä/ jaarmahtclitsttätöyhäjaou' !
«etoindaWaimoo/ia sen Esiwallalle lerusa< .
lemis ilmoitit. Tämä cauhia tygö nijn palio
Nlatcail saatti/ että he sijtäpäiwästä rupeisit Ti« ,
tuxen lansarauhasta ia sowinnosta neuwo pitä» l,
min. Mutta että he nijnhiliain tätäruotisit ,
toiullttaulan/ anoden / suurm wapautta /ja
olit muutoin näljällä nijn lähesjowoitetut/ti ,
heillen sitä cnä sallittu/ waan muutamain xA
wainperästä suuren tustan jaahdistoxentähden
täydyi lukemattoman Canffan Eaupungista u>
los paeta wiholllsten Wjn/ jotcaheidän sijtte
joucoin ia joucoinwähän hindan myit. Tapah'
duimyös/ ettäSotawäti nätiyhden ludalai'sen / muutantiacullan cappalita omasta jälije»
stansottawan/ jotca HZn ennen niellytoli/ josta
cohta yhteil«en sanoma coco teirijn tuli/että Iu«
dalaiset jotcaEaupungista heidän tygöns paen»
netollt/olitculdatäynäns/jotca he ennen niellet
«litcninhe Caupnngista ulos tulit: M ennm

cuin
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!»!«heCaupungista ulospäastettin/ asttettin he
Mtamain eteen alaisti / tultttta/ ettei heolis
»ienetculdataicka muuta cansans/cuinRoma»
lHen hywäxi olistainnut tulla. Tämä sano»
«nndoi tilan / että lähes caxi tuhatta luda«
Wa Sotmväeldä yhtenä yönäcghtia leicattinl
lmllen raitista ludälaisista culda löytäwäns/
ftclls wiclaenäludalmsia tappettu / jos eiTi«
»solis estänyt jatieldänyt/ ettei Fangeia pitä«

Wimmein Caupungi woitettin / ja ei enss
mttacuinwanhatanolis armahdettu / jos ei
llltyolistttänijtäarmahdettaisincuin ei sotaii
i»tt telwoliset. Ia näin coco lerusalemitt
wpungisnrtast häwitettin/poldettiu japeräti
mhancutistettin; He iätitmuutamita»vähiäKeneia seisoman/ joisaRomalnisten Stawäte
ckman piti jamaacunda»varjeleman. He jä»

Wnyös sijhen mmttamiba munita Padzaita ja
Mntatorneia jälkentulewaisilleMlllstoxi / ettH
iBcuuluisa ja hywin ratettu Caupungioli ol«
»t> Ia nijn lerusalenun Cuupungi woitetp
«ndexandenayäiwanaSnyscuusa / joca oli
ches Cuucausi sijtte cuin hän ensin pijritettin.

lähetti myös Alexandrian nijstä ,nonen»
Wa fangeista cuinsaatu oli / seidzementoista-
'witlidä tllhattanuorta ja »vätewäts miestä/"«siMnijncuin alinomaiset oriat piti kiiviä
'kalckia canbaman ja »vetämän. Monda
WM nuoresta Cansasta, »vähän hindaa«
Wtm i nijncuin järjettömät luondocappalet.



H4t I<rusate»<«
Caxi tuhatta lähetettin ylnbsri coco Romix
Waldacunnan Caupungeihin/ pttoin eteen hei»
tettä/jarewittä/Ca,lssan leitites jailoites. Fan.
geinjoucko cuin jäänet olit ja wielä elit/oliyh.
dexentymmendä tuhatta ja seidzemen tuhatta
joitacuitenginensist / costa Caupungi pijrittt»
tin / oli enä cuin kyMeusn sata tuhatta miestä /e>
ninutten muucalaisia jaei Borgareita cuittn<
gin ludan Canssasta. Costa Titus olisuurM
cunniallalerusaleminwoittanUt/teloittanut!
poltänut ja caicki peräti maahan rutistanut!
wahwisti hän stnMaacunnansotawaMmui'
ten Maacundain tähden jotcaymbäristöM olit!
jawaelft sijtte Cuphratin »virran tygö:
nijn cauwasßoMalaisten Waldatunda sijhen
aicanulottli. Costa st pyhä Caupungilerch
lem häwittttin/ oli mailman algusta tulunut,
neljätuhatta jacolme tylnmenda ujastaica. Sij
ta cuinRomi ensin ratettin/cahdcxan sittaj«
seidzemen colmattatymmendä ajastaica. Chn
stuxenkarsimisen jälten/Ristinpäällä/ntliälP,
llttnda ajastaica. Nain sai se cuuluisa ia y>>
stetty Caupungi surtian ia surullisen lopu»
jocaldäisells «»aalla kyllä sures anvos pidci
tin.

Päätös josa ustoUisest tteuwotan/ctti
tutin/ setä näiden jamuiden Jumalan wch

langaistosten tähden/akanans idzestäns waarln
öttals ja paranoxen tttis.

38l



> Häwllöxen Historia.' 94j
rangais Jumala Juvalaisia / ettäye

hänen pyhäEvangeliumitans wainoisit ia
s,nylöncc»dzoit / asettain heitäcoco mailmalle

, Whiaxi estcuwaxi/ että ihmiset heidän ylpeyde»
> Ms oppisit Jumalan wiha ja rangaisiostcl
. filtälnan / ja heitäns Christlixen tunnustoxen

> Unnäistt: sillä josei Jumalaole oinaCanssans
l. »mahtanut/ jollehän nijn montt ja taunit lu»
il pxet luwannut oli / joidenseas myös Monda
i! smta Paniarchat jaProphttat elänyt oli / ja
i, MösijtteidzeChristus heistä syndyi: Cuinga
»> »chiamast hän sitä Canssa ontangaisewa/jolle
liMn sulast armosi ja laupindest hänen pyhät sa«
l) ms lahjoittanut on / jotca cuitengin / sen pa»
t» peräti kiittämättömät owat/oitianlu<
ft «lan palweluxen wainojat / cangiat / uppi»
l>i! ffcaiset jawastahacoiset/ nijn mei endistngsn
)>> «im mailnlas julmembia ja augarambia ole

!' ckt. Sentähden eimahda yxitän epäMä/ettei
,i> Wgaistus ole joowen edes/ ja heille ontotisest

)!>> chtäypacuinlerusalemillengintapahdlli.
yli Tätä tule meidän täydellä todella ajatella,

»n josydämenpanna/ tehdä synnin catumus jats»
ll!Wt>ä meitä», oitianChristuxen tundoon/Amen.

tt P. Hteronpmuxm
prophetia.

' Ajmeiststä mailman lopusta/ jostaen-
nustettu on plitze l IQQ. wuotta
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Mailnlan wijiueinen aica ja loppu

T?.r»pe lähestymän/ mjn taiti hyuät tawat

caickinainen pahuus ihmisten seassaapi wallanl
caicki synnitjawigat aina enänewät/ jataitan
cawaludesthywincaunistelda.

Oikeuscato-usco peräti huckaantule: Rap
taus tylultne/ japoissammu: Totuus tusti»
taickes lnailmas löytäu:Wigattomat jayxittt.
täiset ylöncatzotan japilkatan. iaupiutta /at»
molisuuttai nöyryttä/ ia cansakärsiwälisiM ei
lbyts. Eaicki eltiualdaisus jaImnalattomus,
vlöstule/iawallan saa/niin että pahws on mj,»

suuri/ia ihme on/jos toinen taita cansatäymM
pitä toisen cansa., Jumalan pelto/ia hänen ei'
km palueluxens caitcllumalattomudella ulos

'sammutetaan. Vlldet tawat ja tegot ylösott»
taan, ia lujetan pyhimaxi Jumalanpalweluxt'
xi. Papin wirtaylöncatzotan/ niin ettäne woi<
Maliset/ cortiat/ia rickaatylöncchowat köyhiä
wigattomia pappia; IakestenänseripuralD
«ulewat, ia uhmwat Jumalalle petol,se!t »a
wäarästä ajatuxest. Pyhä eläms/rucouxctOa
almuisatpidetnnturbanja piltan edest. Kijtos

laulutperätipoispannaa!,.
Cansa psifiuvpul Jumalansanalle owat tottt'

siemen suuttuuat. Herran tt>n<
pli hylistään / ia annetanautiari tulla/c»n!tt<
tanAlmri/ja sen säädyt. Sillointulewat yles»
pAsuneet ihmiset/ ynslMlpeiät/ pahom puW
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j«t/armottomat/petoliset/ panettelliat / wiette»
liätt/ia pahandajat/ jottacaikella ahneudeUa
hsllitzewat taitawitten ja taitamattomilleni
Msten ja myösköyhäin seas/ nijnetts jocainen
«te mitä hänelle telpa/ iaei tottelerangaistusta.
Vitölitin ihmiset tulewat tiedoldans ia taidot»
ll>ns pois/nijn että hecutzuwatsen hywäxi/joca
f«ha on/iaoitiaxi/joca wäärä on. Silloin nuo<
nimisetwallanpäälle panaan/iawanhatymär»
lilwäiset miehet pidetän narrina. Nenuoretjo»
Micas yltzncatzowat wgnhatymmärryxenja
»oimituxen menos/ iasanowat: cuules tuota
muha narria. Nijn myös waatten parres/ia
mtisa heidän käytöxisins, tahtowathe caitilba
htitäns suurina pidettä/ia eitahdo anda heitäns
Mtta/eliolla cuuliaisuden alla. Silloincuu»
>»jolc>paicas callisaica/uälkä/sota/weren wuo-
lotus/lnaan järistys/ tulipalot/ huoruus / mur-

eripuraisus/ ia sisällinen wiha/
»ijn etteitoinen toista taidakärsiä / eli eatzo hä»
«npäällens. Silloin tule sangen sopimatoin
ilma / toisinans cuiwuden/ toisinansylönpaldi»sm uwrtyden/,nyrstyen /ia tuulden cautta. W
Mvedesä. iinnut illnasa/eläilnetmaanpäällä
dähtliewät jacatowat. Cauppacaupungit tn-
invat kylmille / monen vden tawan tähden;suur»rasitus jawero ryöwänxen cansa / w6»
lilvalda/ juopunms/ wannomus/ Jumalan
Mnveren wuodattts / ia sopimattonms/ nijn

0«o tttti
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etter yxi toista taida kärsiä / eli jofacusavste.
Silloin pahuus cckvin sytty miesten ja wai»
moinwälillä; elänethecmnas jairstastmo<nesa cauhias synnis s oudois ja pahois himoi»
sa/että ihminen luule sen olewan cunniatisen ja
caunin/jocasuurinsyndija wica on. Ia cui<
tengin he nätewätjocapäiwä silmäins edes tai<
lvas monda ihmtzlistä merckiä , jotca ei costan
ennen tapahtunet ole , eitä sencaldaisist ole
cuullct puhuttawan; Ia ei senwuoxi he nijsts
lucua Pidä/eitä pane sydämens päälle / waan
pitäwät turhan puheen edest. Silloin tule
suru/ia ahdistus ynnä parun cansa /ia eiyri»
tcin lohdutta taida. Nuori Cansa ja lapset
«ätywst harmapsixi/ ia wanhoixi: Wuodtii
päiwät ja cuucaudel paheneloat. Silloin en
paha myrtylinen aica/ että ihininen enen pyy»
ts cuolla cuin els/ ia sanowat: Cnolema
pätene meits / ia monda epäilewät < ia jou<
tuwat epätoiwohn / pelgon ja wapistuxen täh»
den / cosca ei yhtän hätä ole. Ne jom
macawat) ei yhtän lepo jarauha saa/ lewov
tomuden tähden. Ia sijna milrhesa / eli pa>
hoina päiwinä ilmandu Antichristus / josta
zneitck caickia warjele laupias HErra Jumal»

taiwalinen Isä/sinuu rackaanpoicas I3«suxen tähden/Amen.
«»sl»H»

5



«»ss(?4?)so

Käst Klr,a/
MgaHumalan palwelus Zhrlsiilli-sm tawan jcllten meidän Seoranmnlsampid^

län: ja muut tsrpelliset cappaltt sijhen lisätyt.
,

NämättäsäKirjaists löytän:
i. Castesta.

, z. Harä Castesta.
;. SllommklellnenMessu.
f. MHrsianhuonen siunaus,
e. Arvid IlVatmonlaPortonRirckyn «t-

-ramtsest.
?. Ruumin yautamisest.

Cosca Pappi,. tietä kenen Lapsi on/
l. ettei se olecotona Castettu/;. lapsen niumU

nijn ftjtä tthdan/tuin seura Näin neutoo»
tanCanssa.

ystawst/lueW caickilla
At onlumalan sanasta tyllä tiettälvl; culn«

gacaicki ihmiset jotta Adamista tullet ö»
Mt/MvatjajyndywätsVnnjsi/jostamemvös
sentiedämme/ettäjoseiCHRISTUS IE»
MS Jumalan Poica meidän Wapahta°
!»m/ olis ,neita tullut auttaman nijn ,ne caicki/
»ijucuinwihau lapset/olisim ijanmickistst cado»
tecuxi tullet. Että myös täuiä lapsi / nijncmn
wtin jacaicki muut ihmiset/ ennen cuinhe we-
Kn jaHengen cautta wasiudest syndywät / on

saastainen jasynnillatahrattu/ ia
000 ij on
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on sentähdenPertelenwoiluanjatadotuxen al>
la/tarwidzehän myös Christuxenarmoiaapua
nijncuin me ja caicki muut. Ia ettei hän sitä
teldätän/taicka nuoremmildaeli wanhemmilda
tiellä. Sentähden tehtämme nyt tämän tiy.
hän lapsen cansa / cuin Chrijtillinen jawelieli»
nenrackaus waati/ nimittäin saattaca,n hän»
dä casten cautta meidän rackan HErrau j«
Wapahtaian lEsuxen Christuxen tygö/ rucei»
len caickesta sydämestä / että hän ar,nolisesta
hända wastan ottais / annais hänelle caicki
synnit ja saastaisudet andexi hylpästisiuuais/
nijn myös lohdutoxexi jawahwistoxexi Pyhällä
Hengellä runsast händä lahjoitaisi / hänelle
idze/ ynnä Isälle luinalalleja Pyhälle Hengel»
letijtoxexi jacunniaxi / tälleköyhälle lapselle au«
tudexi / jahänen Christillisett Seuracunmlens
lohdutoxexi jaenändämisexi / Amen.

Sijttt sano hän lapftn ylidzr nämät sanat:
Mene tasts pois/sinä saastainenHengi/ja an»«asenPyhän Hengen sm/ hänen woimans caut»

ta jocaon tulewa duomidzelnaneläwitä ja cuol»
leim/Amen.

8.
Ota sen pyhän Ristin mercki / setä sinun

Easwoisettäßindahas. ,

Rucoilcam.
L»>Caickiwaldias ijaneaickinen Jumala/ mei»

HErmnlEs«MEHfjstuxenW/lad<
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zo armollisesi tämän sinun ptltis (pijcas)pä»
O/N. jongasvscooncudzunut olet/pois aja hs«
«estä caicki hänefydämens sokeudet/ja sirje caicki
Perlelen siteet/joilla hsn sidottu on/awa hänen
«teens sinun laupludes owi / sen päälle että hän
mrtitäisin sinä wijsaudes»nertillö/ että häneldä
uicki pahat himot pois catoisit / ia että hän si»
»un tästys seuraisi / ia sinua iloisesi palwelis si»
»nn pyhäsSeoracunnasas/ lisändyis parhain»
Mjaolissoweljassinun pyhään Castees/iasij»
«Hsais sen totisen terweyden/ lEsuxen Chri»
ftren meidänHErram cautta/Amen.

Rucoileam.
s)Taickiwaldias luu»ala / joca nijden caickein

turwa olet/jotcasinulda jota»
iin pytswät / caickein nijden wapahtaja jotta si»
m auxens huutawat/ia caickein nijden rauha
j«casinuarucoilewat/ sinä jocaolet vscolisten e»
iiimä jacuolluitten ylKsnousnnus-miuä huudan
Mau sinunPalweljas(Pijcas) ylidze/joca Dii
Ms lahjaano / ja pytä sinun ijancaickista ar»
Ms / sen vden syndymisen cautta /jocaHen»
B tapahtu/ot«H«na händä sinuntygös/nijn»
luin sinä sanonut olet- Anocat/ja te saatte/Ed»
M/jate ltzydatte/Colcutatat / jateilleawatan.
Nijn tee »nyös nyt cuin sinuarucoillan / awasen
«tee» owi jocacolcutta/että hän saisi senHengeli»
senCasten/ijancaickisen hywästi fiunauxen/jatu»
llislitäWaldacllnnasta osallisexi cuinsluwan»
«olet/lEsuxen Christuxen «. Amen.

HErra olcon teidän cansan/Nijn ett.
O«« uj Rn«
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RucHilcan»

fACaickiwaldiasijancaickinen Jumala/M
oitian cowan duomiosjälten / olet

lveden paisulnisella cadottanut sen vscvttoman
«nailman / ia vscollisen Noahn idze cahdexande»
na sinunsMlren laupiltdes cautta pelastanut/ i«
oletftn patununPharaon / ia caicken hänenft.
tawäkens punaisen mereen upottanut/ ia oletsi.
run Cansias Israelin sen läpidze cuiwin jal>
goinwienyt / jollasinun pyhä Castes merkitän/
sinä joca myös sinun pyhän Poicas meidän
HErran lEsuxen Christuxen Casten cautta/
teit Jordanin ja caicki wedet terwelisexi wir»
taxi/ia sääsit Casten/ josa synnit lEsuxen Ni«
men poispestän; Nijn cadzo nyt armolisest ti>
tä sinun palweljatas (pijcas) N. jaanna ha»
nelleoikiavsco / iavdista hclndci Hengesä/ tämen
terwelisen wirran cautta/ että häneft cateista»
icki se syndictlinAdamista häneen t-ullut on/ia st
cuin hän idze tehnyt on/että hän ercanis sijtäju»
tnalattomasta jomosta / ia tulis stjhen pyhän
Arckijn/ jotaon sinun pyhä Christicundas/ ia
täyteläisin sijnä Pyhällä Hengells/tulis myls
ijancaickiseen eläinän /Meidän HErranlE»
fuxen Christuxen cautta/Amen.

Minä manan sinua sinä saastainen Hengi/
Isän Jumalan/ Pojan jaPyhän Hengen Ni<
men / ettäspätenet tämän lEftlxen Christuxen
Palwelja» tPijcan) tMN.Amen.

Rucdilcam.
s>Pyhä IstCaickiwaldias ijanoaickinenlu'

caicki totudenwalkeus tule / >ne
rucel'
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Milemma sinua sinun ijancaickisen hywydes
lchdtn/ettäs annaisit sinun siuilauxes tulla ta»
Bn sinun palweljas(pijcas) päälle / walaifisit

annaisit hänelle vscon ja tunnon / että
M olis sinun pyhään Castees mahdollinen / j»
Pyfyis sinun pyhisii Sanoisas/meidänHErran
Msuxen Christuxe,l cautta/ Alnen.

Cnlcam/ymmärtätam ja inuistacam cuingaChrifiuS
sanoilla ja hölliä on pienille lapsilleracas / «uin
tästä EvangeliinW nähden/ jong»kirjoittaP.
Marcus Evangelista ic>,lugusans.

si»Men aicantoithe lapsia lEsuxen tygtz/ et»
"tähän heihin rupeis. Nijn opetuslapset
»uhtelit heitä / jotca nijtä toit. Cosm lEsus
st» näti/närtästyi hän/ ia sanoi heille.- Sallicat
lasten tulla minun tygöni/ iaällättield«ittz hei»
li- Silla senkaltaisten on Jumalan Walda»
mnda. Totisesi sanon minä teille: locainen
min ei Jumalan Waldacunda ota nijncum
W/eihän suinaan sinne tule. Ia hän otti hei»
lihlijns/ panltätensheidänpaällens/ iasiu»ms heitä.

Pappi jaTudzeit langewat polwillens / pa»ewat lä«
tens lapsen päälle/ jarucoillewat: Isä m«t»
dö»/et«.

LreÄuz clicir:
HErrafiunatkon sinun sisälle jaulostsymi»

stj/nytjaijancaickisest.
Costa lapsi Funtis ptoetän / lysy Pappi «nsin lapse»

Nime/ jasijtte tysy lapselle jaCndzeit »ast«»at
lapsen puolesta:

boo Hi ~Ko»
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~ tuowuttos pois Pertelest? Näsi:I 2 laltistai,änen«gotstanft? v. Mtnj

Ia cattista hänen mem>istanft? (^luowu»,
».Vstotcos Isan Jumalan päälle? Na.

Vscottcos I. C. hänen Polcanspäälle? siaus
Vscotcss Puhä» Hengen päälle? Vscon.

;. TahbottosinäCastetta? Vastaus: Tahdon.
Cudzeit mmittäwat lapsen/ jaPappi «tttsen jzcasta cHlmltlst: Sanoden:

Minä castan sinun N. NimenIsän/ iaPo»jan jaPyhän Hengen/Amen.
K<it«s Tasten jällen.

Rlicoilcam.
ijancaickinen Jumalaracas

dä,nestä/ettäspyhänChristillisenSeoracui,das
aina woimaspidät jaenänät/ ia nytolct tämän
lapsen andanut wastudest fi)nbyä ijancaickistn
elämän. larucoilemme sinua/ettäs sen ar,noli«
ststa sinli lanpiudesastättisitja warjelisit/jaan«
«aisit/ nijn ylös caswata/että seaina olissinul»le telwolinen/ Sinun ruckanPoicaslEsuM
Christuren meidän HErram cautta/Amen.

HErra siunatco» ja warjelconstnua/HEr»ra walistaton caslvons sinunpäälles / jaolconfi«
nullearmolinen/ HErra täändätöll caslvons si<
nun puolehes / in andacon sinulle ijancaickistn
rauhan < Nimen Isän/ ia Pojan ja Pyhän
Hengen/Amen.

Wym...«,m neuwocan PappiCubzetta niin:
y?Ackat ystäwät Cl,ristuxes/ettätälnä lapsi/»»

syndymen peson cautta/ jocaontapah«
tunut
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ButWeden jaPyhän Hengen cautta / o» tul»
Ittlumalal» iapsexi ja lEsuxen Christuxen
msaperillisexi: Nijnminaneuwen teitä/jotca
Mktobistajat olette/ että te ensist sanotta lapsen
Wanhemnulle/ että heylescaswattawat seulu»
mlan pelgos ja caickisa Christillisis menoisa/
«opetawat lapselle: Isänreidän/ Vscontun»
««stoxen/lumalan tsstysanat/etc. Sijtte / jos
Jumalacubzu lapsen Wanhemmat / hänenlap-
ftdtsans / että tetästä iapsest otatte waarin / cu«
M se ylescaswa rangaistoxes jaHErran pel»
zes. Ia että hän sen vscolisesta pidäisi lnitä nyt
lostes on vlosluwattu. Jos sen tahdotteteh»
!<!/nyn sanocat Caicki laa: WastauS/

Sijtte Pappi anda heidän Jumalan hallun/
jasano:

Mengät HErran Rauhan.

HätäOasiesta.
Pilppm pitä kvsvmun ni.ldä cuill lasia Cn«

siettals läsnä ollut owar/näln:
>.o»go lapsicastettu? Vastaus. On.
'Millä hän on casttttu? W, Vedellä.
!»ä sanoillahan oncast«m? Vastaus. Niillä Cl,ri<

stus lasti sanoilla ioilla Casta/ uiiuittäm/ Isäu/
Pojan/ia P. HengenNimeen.

!>ll«a lapsen W. NN.
iPleittätösiinä ChristiWäßucouxia? Vastaus. M«

luimme/ Isä meidänRucoxen.l k«ca fijnä muitaoli? W Minä/ hän/st lsickase.
b»° 5 ?.Milz
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7. Mitä lapsen Nimi on? N, N, Jos se on unhotettu/mjn sillainailnetian lapselleN>mi.
8. Ongo st tosi että nät» lehiy on l W. on.

Cosca Pappi naincule tapahruttexi/nijn s<»«nycan läsnä «lewalsille/näln:
Rackat ystäwät/ että te Jumalan ja hänen

Seoracundans edesä tunnustatte/ että töin»
lapsi on wedellä casttttu Christuxen kastyu jäl<
ten / Isän/ Pojan ja Pyhän Hengen Niinen.
Nijn minc! todistanteidän oikein täsä,asiastch<
uen/nijnetteihän nyt enäCastetta tarwidze.
Sijtte muwocan GeHracunda/wahwlWxens tätä castetta «äin.

Rackat Christuxen ystawat/minä olen tutti'
nut jatodexi löytänyt että tämä lapsi on lum<
lan Pyhän Colmmaisuden Nimeen Castettu/ >

sentähden minäkin nnt sencaltaisen CastenPy' l
hän Colminaisuden Nimeen wahwistan: Gil»
ls lapsetmrwidzewatarulo/ jota eilneidäilra>
easHErram jalunastajalnlTsusEhristusM' ,
nänsheilds tiM / cusa eli cosca sitä häneldä hl!< z
nen sanans jälten heidän puolestans anotan: ~

Sillä ei Kän ole fitä sitonut erinomaiseen ai<
caan / paickan eli pcrsonan/ erinolnattaincosca z.hstä täsis on/ja nijn tarwitan/ muttacusa W<
näns Christityt ihiniset yhteen tulemat haim
Nimeeils / sijnä on hän kestclla/ ia jmnalisencw
mons woimallisest osoita/ / Sacramen»
tein jaRucouxencautta/ nijncuin häntotisest
luwannllt on. Ia että «ne Jumalan Pojan Hmeidän HErran lEsuxen Christuxen tiedäi»

flnW
"
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stnme totisesi tämän lapsen sen Casten cautta
!«gzns ottanen/ nijncuulcam hänen pyhiä ja
lohdullisia sanojans sijtä/ jotcaP.Marcus io.

lugus Kirjoitta näin: Sijhen aican toit he
lopsia/lc. Viäe2l?lioli,paZ.psi.

Näistä sanoista/Rackat ystäwät/me cuulem»
m että tämä lapsi / taickein muiden ihmisten
lansa/jotca Isän Jumalan/ Pojan jaPyhän
Hengen Nimeen Castetuxi tulewat; on IE»
ftxen Christuxen Waldacunnan oma. Sentäh»
lln minä myösmeidän HErranlEsuxmChri<
,?«M puolesta / annan hänen Isäns/Hitins ja
ludzeins halduun / nijn että hän Christilistst
loswatettaisin jaopemtaisin / nijncuinluma»
!l„ lasten tule.

Pappi jaCudzeit langewat polwillenspa»
»nvat tätens lapsen päälle /ia rucoilewat: Iss
mdan/joca olettaiwaisa pyhitetty/lc.

wiatoin Cavidza HErra lEsu
"ste / joca wiattomiaracastat jasentähdenWanda lasten tulla sinun tygKs japanit tä»
ttsheidän päallens/smnaisit heitä/ja sanoit: mj»
l«n on JumalanWaldacunda. Me rucoilem»
m sinua nöyrästi / ettäs armolisest cadzoisit tä»
An lapsenpuolten / jocamyös aina sinun pyhH
ftinauftas pytä / että nijncuin hän sinun Ni»
«ues Castettu on / Weden ja Pyhän Hengen
Mtawastaudestsi)ndynyt/ mahdaismyös sen
Hengen wäes caswa jaenändyä sijhen sisällisenAisen/ ja sinun armosas / että hän caitisa

hVwi»
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hywisä lakioisa täytetyxi tulis. Sinä jocal.
sän luns»lan ja Pyhän Hengen cansa elät j«
hallidzet isaucaickisen/ Amen.

Stztte siunaecon setalasta/ että muita lössäolmoi.sia/nain:
HErra siunatcon jawariclcon teitäietc.

Wtjmmein neuwocan Cudzcita:
Ur 2 piiori; ulii vicie.

Stzttä anda heidän Jumalanhaldun/jasano:Mängät HErranRauhan.

Suomenkielinen Messu.
Näin pilä Canssa Kirckon luldu neuwotta<

manlumalan edessyndejsns tun«
nnstaman.MAckat ystäwät / weljet ja sisaretChristuxei

nyt olemme cocoontullttl
meidän Jumalan palwelustampitämän/ tijttck»
män Jumalala caickein hänen hywäintecoins
edestä/ia myös rucoiltlnan häuelda caickm mitä
me tarwidze»n / setä Hengellisiä että ruumillijia
tarpeita/ iameyminärräm/ että mecaicki/ilman
epäilemätä/olemmasynneillärascautstul/iap!)'
dämme synnistäpäästä. Sentähden langetcam
meidän polwilleln/ ia nöyryttMm »neitäm lu<
malan meidän taiwalisen Isäin eteen / sydmw
mellä jasuulla ia tunnustacam lneitäm waiwai»
stxi wiheliäisexi syndisexi/ rucoillen bäneldä ar>
»nojalaupiutta / näin idzecutin cohdastans ft«
noden:



Käsi KM y?7
«lÄlnäwaiwainen syudinen ihminen / joc«
»l."s»nnili ctc.

Edzi Carechismuxest / PZZ. 86 8.
Sijtte lisätän täl.,a Rucous.

Jumala/hänen
ja täsittämättömen laupiudens ja

Apahtajan lEsuxen Christuxen ansion täh»
«niandacon meille caicki meidän syndimsndexi/
»ondacon meillearmojansparata meidän syn«
Welänlätä/ ia sada hänen cansans ijancaic»
chnelömän/Amen.

HErra armada meidän päällem.
Christe armada meidän päällem.
HErra armada meidän päällem.

lmla olcon Jumalancvl» Eli: Amoan Jumala»
!,»><«: Ia maasa rauha in corteudes «tl. Edzi Wir«
Wenhywälahlo. sitilian/pag.
Vte kijtam sinua. Me hyloästi siunaMa sinua.Nsinua rucoilema. Me ylistum ia cnnioitam

Me sinua tijtäm sinun suuren cunnins
!hlen. O HErra Jumala taiwalinrnCunin»
Mlsä Caickiwaldias Jumala. O HErra sen
»ckn corkemman ainoa Poica lEsu Christe.lHErra Jumala/ Jumalan Caridza/Isän

/ sinä cuinpois ota> mailman synnit / ae»
Ma meidän päättein. Sillä sinä olttyxinän<l
O. Sinä olet yxinäns HErra. Sinä olet
»>»äns se cortein lEsu Christe. Sn» Pyhänwen cansa , Isän Jumalan Henaudes,

HErraolcen teidsn cansan/ Nijn m.
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lfill. Qt«ck. lvznZ. Byii,b, kli>linu«»<sugzeKum>?i«cN,

Cosca Papp, saarnasta päästy tule Marin eieen/ja HEr»!ran ehtollinenpttä pllet«män weisa hänuäw:
HErra olconteidän cansan. Nijn myös etc.
Ylettätteidän sydämen Jumal.tygö. Me etc.
KiiMkämlumalata lneidänHErraln. Seen
oikeus jacohtuus.

Totisesta on se cohtulinen/oikein ja autuch
Mä me aina ja jocapaicastijtclmja ylistÄnsi'
nua Pyhä HERra Caickiwaldias Isä ij.,».
eaickinen Jumala/
cmckeinsinnnhywä'
in tecois töhden/ ja
lijaitengin sentäh'
den/cuins meille oso«
tit/ coscn me caicki

Chri<
stuxen cautta mei<
danHErram/M
sinä yönä jona ha»
petettin.*

synnin tähden nijupahasti joutunetslimma/et>
tei meidän edesäm muuta ollut / cuin cadhotui
jaijancaickinencuolelna/ ja eiyxikänluontocap'
pale taiwas eikä maanpäällä woinut meitä ant-
ta. Niju sinä lähetitsinun ainocaisen Poicas
lesuxen Christuxen / cuin 01l yxi luumluM
luondo sinun cansas/ annoithänen ihmisexi tullz
meidäntähtem/ panit meidän si)ndim häiieii p<i>
ällens/ja annoithämn cuole,nan/tärsiä/sijl'ä s«a<sa josa »midän caickcin ijanmickisesta Cuole»
manpiti. Ia nijncuin hän woittiCuolenml
jajällens nousi elämään / ia ei Mnänstnämbi
cuole:, Nijn pitä myöscaickine/jotcahänee»
idzens luottawat/ woittalnan synnin ia cuelc»
man/ m saaman hämn cauttans ijancaickise>>



Käsi Kirja. ,„
,<ämän. Ia etten «ne coscan stncaltaista hänen

, mutta ainamielesämpi»
Hinme ia muistafimeNijn sinä yönäjona hän
Mtin/piti hän yhdenEhtollisen/josahsn.
'l,t!!ll!wän/tl>tll mursi ja andoi Opttuslasttnö/ jasi>«

> j)tt.uat jasyötät/tämäon minunRuumin jeca t«t»
,«edcstäncu>uetan/se tehtätte minun muistoxent, Nijn
jmoltimyös Caltm/ tiftti ia andoi Op«l»elastins ja st»
xi: Onacat ja juocat tästä caicki / tämä on sen Bben
Wmendin Calckiminunweresäni/ jocateidän ja mon«»

, lihttn wuooatecansynocin anhexi andamuxl. Nljn ustinWl«sent«tte/niiu«htätte/n,tnun muistojeni.
Sljttewttanellweisatan:

' Pyhä/ Pyhä/ Pyhä HErm Jumala le-
' Kch/ täydet owat Taiwat ja Maat finun
' YErraultae/Hosiannacorkcudcs. Kijtetlp
. l>lm se cuin tuleHCrran Nimeen / Hofianna

«lkeudes.
Rlicoilcam nyt caicki/nijneuin meidän HEr-

Wden: Isä mcldan/elt.
» Näin neurvouacon Cansstz/wtca HErran
« tahtHwat.
» VAckat ystäwät/ että täsä pidetän Christuxen
r jatotisestleiwanjawijnau al«
c» »i«ttan ianautitan hänen totinen rumins ia
>! Mus / yltzn luonnollisella ia tuttimatoms<

»lla muodolla/ Jumalanoman wijsauden/ ts«
» joca sen ibze
MPawali meitä opetta) että meidze cutin col)'

> dastam



ySo Kasi Kirja,
dastam toetttlem idzem/ja siitte siMetästä ltl.
wästä/ia juoMetästöCaltista; Ia silloin meidzi«ikeincoetttlelne/cosca »ne tunne»nme meidän ti»
eoxem jasyndim/ isome ia janolnewanhurscaut»
ta ja syndein andexi saamista / jota meille tastSacramänristarita»/ja tahdome tästedes inei»
tclm parata/ lacatapois synnistä/ia ela hywäsjz
wanhurscasa elömcso. Sentähden on myös mci»
dänHErrä erinomaisesta tästenyt/tätä Sacr».
meutiähänen muistoxens nautita/ se on / ettäme
näin hänen catkeran Cuolemans ja callin we«
rens wuodatoxen «nuista»»me/ sitä ajatteleme ja
täydellisesi vscomme/että se on meidän syndeiin
«ndexi saamisexi tapahtunut. Sentähden/ jos
me nyt syömmetästä läiwästä / ia juommetW

'Caltlsta/sencaltaisellawahwalla vscolla näihin
sanoihinruin me täss tuulemme / »ttaChnstus
«n tuollut / ia hänen werens meidän syndeim
tähden wuodatettu / nijn,ne totisest nlyös saam»
memeidän syndimandexi / iawäldämmecuolt»
man,joca synninpalea on / ia saamme Christu»xencansa ijantaickistn elämän. Mutta joeatel»
wottamast/se on/ catumattomalla sydäinellä /ja «

ilmanVstota/Christuxelupauxepäalle/t<istä lei»
wästa' si)K jaHErran Ealkista juo / hän tule wi« H
capäsxi HErranruumisen ia Wereen/syö ja juo <l,
hänellensduomion eieroitain HErran ruumi» y,

sta. Tästä meitäcaickiaIsä lumala/Poica/ia i«
Pyhä Hengi armollisest warielcon/Amen. ze,

HErranrauha plcon teidän cansan. Nij"
myös stnun/ttc.
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Anba fijtle Canftlle leiman/ Wljnan/ia stno:

Meidän HErranl«suxen Christuxenßun»
„is (weri) tättetön sinun Ruumis ja Sielus
Dcalcklsehen elämähän / Amen.

Silla wälllläweifttan nän,ätPsalm<t:
Flumalan caridza joca po»sotat/«tc»
K puhva» Jumalan Cariv;a,«tc,pag. 49».
IGsuoChriftu»lunastaramltc, pag,4«,.
WtlämHErra Jumalat/«c.pas. ,464.

HErra olcon teidän cansan/Nijn ett.
Rucoilcam,

caickiwaldias Jumala/ jocameitH
"osallisexiteit sinun Sacramentistäs/sinua
«e rucoilem ettäs myös Mtita sinun ymui
Mnvloswalittuidenpyhäiscanssa / osali»
hi sinun ijancaickists cunniasas ja herran»
Os tekisit Sinun Poicas lEsnxen Christu»
m meidän HErran cautta / jocaelä ja hallidze
imä sinun jaPnhän Hengencansa / yhdes Ill«
Aludes ijancaickisestijancaickiseen/Alnen.
HErra olconteidän cansan/Nijn?c.
Kijttäkä,n ja cunnioittacam HERRA.

Jumalanolcontijtos jacunnia.
lumurtacat teidän si)dämen Jumalantygtz/ja
Mcathywästisiunaus.
HErra hywästi siunatcon jawarietcon meitä/
HErra walistacon caswons meidän paällemja
Ameille armoline/HEnakäändäköncaswons
«idän puoleen,/ <a andacon lneille ijancaickisen
«uhan/NimenIsän/ jaPojan/ja Pyhän Hm»
>e»/Amen. pro cxicu.

suo melllerauha HV«»a n?t/pag.4«»,
<l>>: sHGrra I. tauvast/Metijtsm/«tl. pag.f4«°Tnicta: Is< caictiwawiao/ pag. 6;«.

Ppp A»i«
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AwiojWystä.

Ooso» «olMtSunnundatta jsriestänsKihlalfisi Saarna»
stuoKldcuuluttttuon/ cUin idzensPyhön Lolm<n«l«
sudenRimeu Awiostöskyn anoa tahlowat/ja heMe«mauestetSeuracunnan «teen tulewal/ntzn tthbii»
<josei heennen ole yhten annetut) «u«n seura/ janiin
heltä jamuita pttä ensist neuwottaman:

MAckat ystawät N. N. jamyös N. N. tel.
täjä tietämän/ettälunAlavnidzeAwiostästyn säätänyt, ia on paunut MiehenWaimonpääxi/ettäsenM ole,nan hänen Esi.,nieyc.".sä/hal!idzeman Händel Jumalanpelgosa/

ia myösracastamanhändä/ nijncuin Chrijnis
seoracundansracasti/jaandoi idzensä cuoleM
hänen edestänsä. Ia miehen tule sen tietä iMja«
tella/ ettäwaicka hän onpandu waimslleEsi»
miehexi/ ei ole hänellä cuitengan sitäsallittu että
hänen pitäpahastisencansamenemän/häneno»
man paha mielensä jälke/nijncuin(sen pahembi)
usein nshdän jacuullä/umtta etts hän händära»
casta jacunniaspitä/ia vseinkärsi häneheickout»
tans/andain uijntuinP. Petari sa,»o / sille wai»
«noliselle astialle/nijncuinheicockalle/hänen cun»
nians.la nijncninMieson lahjoitettusurelnal»
lawijsaudellajawahwemmalla luonnolla cuin
Waimo/ nijl,pitä hänen myös sencaltaisen lu>
malan lahjan täyttämän hänellen awuxi ja ei

.sortamiseri. Hänen pitä idzens Waimo wastan
«ijn laittaman / nijncuin sitä joca yhdeucal»
daisenperinnön hänencansanslnmalau Wal<
dacunnas pitä saaman: Sillä Ehristus on

Mj!»
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nijn callistWaimon ostanut cuin Miehen/ m
Waimo on nijn hvwin Christuxen jäsen cuin
Ms. Nijncuin Mies on Wain,on Mnijn
mmytzs Christus Miehen pää / seutahden pitä
Mm sen cansalun,alan pclgos elämän.

Samallautuoto pitä lnyös Waimon ole»
mnmiehellens cuuliaisen/racasta,nan händä/
Minän händä pään jaEstmiesnäns/ ajatellen/
M hänon Miehen npulaisexi luotu. Ei hänen
fibÄpytsmän hallita händä: Sillä waimoon
lwtn miehen tähden jaei Mies Waimontäh.
lm. Hänen pitä ottaman Estcuwan pyhistä
Vaimoista/ jotcaWanhasTesta,uendis olit/
»ijucuin Sara/joca MiehensAdrahannn cud»
mHerrari. Hänen pitä nijn idzens asettaman/
M häll Miehellens telpais / jolle hän apulai.
s!U on annettu. Waimo 0,l Miehen cunnial
smo P. Pawali/iasentähden pitä hänenidzens
smjälten laittaman / ia ajatteleman / että hän
«Mieben haldun annettu. Päldistein/Mie«

pitä testenäns toinen toistans
mstaman / ia wielä enammin cllin Isa ja
Hitiä. SilläRamnttu sano: että miehen pi«
,iylönandaman Isän ja äitin / ia Pysi),nän
Vaimons tykönä. Pitä heidän Nlytzs sen hy.
M ajatteleman / että he stjhen Säätyn idzens
Mwat/ josaJumala miehen jaWaimon on
»ijnyhdistänyti ettei yxitän ihlninen taida nijtä
noitta. Ei pidäMiehen muutoin ajatteleman/

!»utta että nijncuin Jumala andoi Adalnille
! 'anWaimoxi / nijnhän wielätinjocaidzelle

Ppp ij Mie»
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Miehelleanda hänen Vaimonsa?ja Maidzelle
Waimolle hänenMiehensä. Sentchdeu on se
tarpelinen/että he molcmin puolin lunmtalba
<encaltaistaPuolisawrucoile<vat/ jo,lgac,ausa,
he eläisitsowinnos/ rackaudesjalulnalan pel>
gos/nijnettä heidän Awiostästyns Jumala» a»
lietaisin/ia Jumalanmielen jällen/ ia ei jougun
irtaisuden eitä ihmisten mielen jälten/nijnheille
tapahtu onni jaautuus heidän Awiostästysansl
jota »ne caicki yxinnclisest tälle pariscun«alle
fydämmtstäm toiwotam/2llnen.

Pappi tysycummaletin erittäin:
Minä tysiin sinulle N. N. Pyhän Colmi.

naisudenNiluen / ia Jumalan«deoracunnan
läsnä olles/ jossinä tahdot otta taumnihmistn
N. N. sinun AwiowuiMoxes(Miehexes) jaw
casta händä myötä ia wastoinkäymises? Va-
staus. Minätahdon.

HtlallistawatPaänS yht«>/ja Pappi sano:
f>Caickiwaldias Iss ijancaickinen luinalal

Miehen ja Waimon sitä warten lu«>
nutolet/että heidän pitäolelnan yxi liha jaWt<
ri.< caswaman sinun hywästisiunauxes jällen!
enämmän jamaata ylestäyttämän. Ma näille
sinunpalweljoilles armoja/ että he sinun pyhän
tahdos jasaädys jältenijn mahdaisetyhtl tullai
että se olisi sinulle ylistöxexi ja cunniari/ jaheilll
hyödytöxexijahywäxi/ ia ijancaickiseri autl»«'

SinunrackanPoicas/«.
PapplMassrmuM/iasano:

3^



Käsi Kir/a. ,^F
RucHllcnnn

lsä Caickiwaldias/ joca sinunkä.
hywydestäs/caicki cappalet

ihmisen bywäxi luonutolet/ merucoilemlna si'
nua / ettäs armollisest lähetäisit tälle sinunPij»
ttllcs / joca tämän Sormuxen hänen Awiostä»
styns lnertixi caudamanpits/ sinun siunauxes/
Mhän nuhtetoina elsisi/sinK Pyhäsi städysas
jchongas hänen cudzunut olet/Sinun Poicas
lEsuxen Christuxen meidän HErram cautta/
Wen.

ottaSormuren jasons Morsiamelle:
Minä' N. otan sinun N. nyt minunAwio»

wilnoxeni/racastaxeui sinua myötä ja wastoin
chmists/ia yhdexi merkixi annan minä sinulle
lwön Sormuxen.

Morsian wasta:
Millä N. otan sinun N. nyt minunAlvis»

mehcxeni/ racastexeni sinua myötä ja wastoin»
liymises/ia yhdexi merttxi otan minä finulda ts«
M Sormuxen.

PllH pane Sormuxen Morsiamen sormeen/
sanoben:

Nin,en Isan / ia Pojan/iaPyhän Hengen/
Almn.

SljttePappi sano:
Että nyt nä,nst edes olewaiset PersonattGjultisest / Jumalan jaChriMisen Seora»

lunnan edes / nijncnintodistajan wijmmeisnci
toistans Awioxipytswät / jajo

m> wahwistoxexi / Kihlasormus annetu «n.
lLentähden minä/nijncuin Christuxenpalwelia

Ppp iij «ä»
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tcimen päälle / heitä Awiostästytt Säätyn ia
lijtoonPhten annan/Nimen Isän/ia Pojan/ia
Pnhan Hengen/Amen.

Stjlts sano Pappi taas:
Teitä caickia hywät Christityt inhimistt/

jotta tässä otetta otan minä todistajaxi «nitä
tässä tehty on / manaten teitä että tetätä nmi'
staisitta.

Culcam sitä iLwangelluml/lHNttch
P.7Nattheu«Ritjoitt<» ,9. Lug.
aican / tulitPhariseuxetlEsuxen

ja sanoit hänelle: Mahtaco Mies e<
ritä hänen waimostans caickinaisen syyn täh«
den? Nijn hän wastais/ iasanoi heille.- Ettekö
te ole lutenet / että jocaalgusta ihmisenteti/mie<
hen ja«vaimon hän heidän teti. Ia sanoi: sen<
tähden pitä miehen ylenandaman Isänsä ia
Äitinsä ia waimons tykönä pysymän/ ia carl
tulewatyhten lihan: Nijn ei he ole enä caxi/
muttayxi liha; longa sijs Jumala yhten so«
witti/ei pidä ihmisensitä eroittaman. Nijn he
sanoit hänele: Mixi sijsMoses Mi anda ero<
kirjan/ja Waimon hyliätä ? Sanoi hän heille-
Teidän sydämen cowuten tähden salli Moses
eritä teitä teidän «vaimosta». Waan ei algu»
sta nijnollut. Muttaminä sanon teille- Cuca
ikänäns hyltä waimonsmuutoincuinhuoruden
tähden/ia nai toisen / häntele huorin. Ia joca
sen hyljätyn otta/hän tele hnorin.

Ia nijn sano Pappi hellle:
Vscocat nälnät HErranChrisiuren sanat

ja olcat «vissit sen pcislle/että Jumala »nndan
raca»



KosiKirja. H67»acas taiwalinm Isam/enteitä yhten solvitta»
«ut sihen Pyhän Awiostästyn Myn. Ia sen«
tähdenottacat kijtoxen ja tärsimistn cansa wa-
stan/mitä tässäpyhasäsädyst teidän päällen tai<
ta tulla/nijn cuin Jumalantädestä/joca teitä on
yhtensowittanut.

HErraolcon teidäncansan. Nijnmyss tt.
Rucoilcam.

f>Caickiwaldiasijancaickinen Jumala i joc<»
"sanoit »niehestä costas hänen enfist loit / ettei
hinen ollutyxinsns hywä olla/ ia sentahden loit
myöswaimon hänelle apulaisexi / ianijnheitä
yhten sowitit etts ne caxi piti oleman yxi liha/
l»e rucoilemma sinua racas taiwalinen Isi / et<
t»sPyhällä Hengelläsnämat sinun palwelias
annolisesta ylestayttaisit/jotcaAwiostästyn lij»
tm yhtensowittanut olet / että he sen oikein j<»
nuhtettomast pitä mahdaisit. Ia anna sinm,
hywästisiunaures heidän päsllens/ että heidän
Alviostästynsä sillä hedelmällä caunistettai»sin/ cuinsinä sen asettanut olet: Nijncuin sinHNrahamin Isachin jaJacobincansa teit. I<»»mtele Heitä/O laupias Isä / caickesta pertelen
hMutoxesta/nijncuin sinäEngelis cautta / si«
«un palwelias Tobianwarjelit/ettei hewiett<«läisijongunritttanjahaurelisen himon cautta/wn mahtaisit oitiasustos. jayhteises rackaude»
ftelä/ hywan itään asti/sinulle tijtoxexi iacun-
wxi/ sinun ainocaisenPoicaslEsuxenChri»stuxen meidän HErram cautta / jocaelä ja hal«

Ppp mj lidze
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lidze ynnä sinun ja sen Pyhän Hengen cachijancaickisehen/Amen.

Sttsllttn hywastlsiuyauren sanat:
HErra hywcististunatcon ja warielton tei,

tä. HErra walistacon caswons teidän pMen
ia olcon teille armolinen. HErra täändätöncaswons teidän puolehen / ia andacon teilleijan»
caickisenrauhan/Nimen Isän/iaPoja»/iaPy>
hän Hengen/Amen.

Sijtte päätä Pappi näiden stnanaincansa.
HErralMetön teidän sisälle javlostäywsen nyt jaijancaickisest.

Costa he Altorm ete» tulewat sano Pappi l
Jumala/ Isaachinlumala/io

lunmla / wuodata sinun Pyh,
Henges/näiden sinun palweliaissydamihin / io
ylestäytn heitä caickinaisellahengelistllä hywck
stisiunauxella / että henijn eläisit heidän Awio
stästysans/johonga he owat nyt idzenss andanet!
ettei he jongun sastaisudeu cansa/finua wihoiai
si/joca Awiostästyn säätänyt olet. Mutta pa
tamin/nijncuin Awiostästy on caitillecunniali
nen jahywä / että hemyös mahdaisit sijnäcun
nialisesta jahywästi elä / sinulle cunniaxi ja yli
stöxeri / ia idzeheillens ijancaickiseri autudexi
lEsuxen Christuxen meidänHErramtautto!
Amen.

Costa he peitten alla owat/stu» Pappil
RucHllcan».

Jumala cadzo annolisesta meidät
, ia oleAwiostästyn apu jl

turwa/ ia ettäs sen olet ihnnsen lisamisexi säätö
nyt/
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Ht/ nijnwarielt nyt se/jongas idze yhtensowit'
Uitut olet / lEsuxen Cyrlstuxen meidänHEr»
«mcautta/joca elä ja sinun jaPyhän
Hengen cansa/ijancaickisesta/Amen.
Veniälten nijncuin tapa on/

elilutenämsanodtn:HErraolcon teidän cansaN. Nijnmyöslc.
Plettätteidän ftdämcn Jumalantygö. Me

ylenäm «neidän sydälnem.
Kijttäkäln Jumalala meidänHErram. Se

on oikeus jacohtuus.
on secohtulinen oikein iaautuast:

me aina ja jocapaicas/tijttämme sinua
Pyhä HErra/Caickiwaldias Isä/ijancaickinen
Jumala / joca sinun woimasas caicki cappalet
yhjsstä luonut olet: Sinä joca myös cosca
mcki cappalet luodutolit/ loitihlnisencuin senMepiti oleman yhden HErran. Ia sanoit
Mmiehen yxinnns olluthywä olla: Sillä si«
»«teit hänelle waimon awuxi yhdestä luustajmgas otit hänen kyliestänsä. Ia annoit sen»nsa tietä/ että nijncuin waimonalcu oli mie»
W: nijnheidän pitä Myös aina yhdes oleman.
VlumalajocatahdoitAwiostsstyncansamer»
N sen suurensalaisulden: Että nijncuin mies
joWaimoyhten lihan tulewat / nijn on myös

Kristus yxi hänen pyhän seuracunnansacansa.l>lumala joca miehen ja waimon olet yhten
sovittanut: Ia andanutheille sencaltaisenhy.
Misiunauxen:EtteiAdaminsi)ndi/eitäNoen
»xtenpaislttnus taitanut sitä cadotta. Nijn

Ppp v cadjo
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nyt laupillsti näiden puoleen/ jotcaidzens Awio.
stästyn säätyn andanet owat/Ia pytäwätsinul>
da warjelda.Ana armos/O Jumalaettä hetäy.
tetäisin rackaudella jarauhalla: Ia olisit vstc<
liset japuhtat: Ia annaisit idzens Awiostästyn
Christuxen miclmjällen: Ia että he mahdaisitheidän elämäsens seurata sinun pyhä talM
Älä salli perkele» heidän cansans mitän tehdäi
mutta että he mahdaisit wahwana pysyä sinun
pyhisä tästyisas. Anna armos, että heAwi»'
stästysansChristilisestä yhdes eläisit: Ia caitti
luwattomat stcannoxet Mättäisit: Ia peittui<
sit heidän heicoudens siweydellä jacunniall».
Anna heidän olla hedelmälliset sitiöisa jalapsi,
sa : Ia että he mahdaisit oikean itähän tulla.
Että he näkisit heidän lastens lapset/ colwanden
j<l neliänden polwen: Ia sijtte tämän elsnA
jällentulisit ijancaickiseen iloon.

Tämän Pappi lute:
Meidän HErran lEsuxen Christuxen caut'

ta / joccl elä ja hallidze yllns sinun / iaPyhä»
Hengencansa ijancaickisesta/Amen.

Morsianhuonen siunaus.
Costa yltä ja Morsian owctt häwäldä hampaan satet»!/

toiwotetan heilletällä seuratvalstllaPsalmilla Pyh««
Hengen armoja jaapua;
Tule Pyhä Hengi luoja/vag. 5 z 7-

Sljtte muistutetan heille st siunaus/c»!» Chlisti>istjalu<
maltstAwiostästyä seura / Mä sturawaisellaPsal'
millä:
AmuassecuinpMHErra/pag, 4'?- ..
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» l»sta Psalmi «veisattu on/langeylkä jaMorsian palwil»
l< lens/iaPappi lute täminruco«f«n:
~ f>Caickiwaldias ijancaickinen Jumala/ anna
» hywästisiunauxes tulla tämän mor<

M huonenylidze/ että caicki jottatästä owat/
t mhasa olisit/sinun mieldäs noutaisit /ja sinun
. nckaudesas eläisit/lEsuxen Cyristuxen meidän
i HErrancautta/Amen.
, JumalaCaickiwaldias hywästisiunatcon tei»
. Aruminnejasielunna /ia andaconhänenhy<
, Wisiunauxes tulla hän
< jalacobin.

Jumalan täsi warjelcon teitä/ ia lähettättzn
< hznen pyhän Engelins joca teitä warjele caic»
, Knteidänelinaicanan. Isa Jumala/ia Poi«
> MPyhä Hengi/ andaconhänen hywästisiu»
> mxens tulla teidän päallen/2l»nen.

Sijttä weisatan:
Jumalacuin caicki loi/pag. 566.Piätttän l

HERRA hywästisiunatcon ja warjelcon
«itä etc.

Awio waimon Kirckon ottamisest.
Rucous.

HCaickiwaldiasijancaickinenJumala / joca
sen hywästisiunauxen annoit ihmisten ylid»

Mcostas hänen luonut olit / että hänen pidäis
lisindylnän ja euäne»nän. Sinä jocamyös su»
NMhywästisiunauxes Meu olet tämän sinunfolwelusvijcas hedelmä liseri saattanut/ cadzoMolisest hänen päällens/ ia mjucuin sinä olet

hänen



y?! Käsi Kirja.
hänen hcdellttälisexi seu rumilisen hylvästisiu»
nanxencautta saattanut/nijnanna hänen myös
hedelinalistn olla sinähengelises hywästisimiawxesa / että hän aina lisänduis siuun tundemist'sas /ia sinun Pnhäin tästyis jälkenaina ela'is/
lEsuxen Christuxell meidän HErram cantta/
Amen.

Pappirupe «aimon läten/sanoden:
HErra kätketön finun sisälle ja vloskayM

sts/nytja ijancaickiftsta/Amen.

PortoinKirckon ottamisesi/
lapsen jalkm.

Costa hän catu jatahto parata hänens/
nljn hän panoacon cahdex eli colmex Sunnundch
Kirckon owen / jasijtte jonacuna paiwänä / cosca
Kirckonpalwelus tapahtu/cutzutan jäll«nsasrna»
leskelle Kircko» permando/la sturaeunnancnullen/
näin hänen ccmsans tehtäkö».

Christityt te tiedätte/ että tämäih»w
nen/perkelen yllytoxen jahaucutoxen cautta/

jahänen oman turmellun luonons harjoiture»
sta nijtä lnanauxia wastan/cuil» hänen ja mei«
dencaickeintule otta Jumalansanast/ on lange-
UUtsalawuötesen/ jasaastaisutecn / jaluvalte><
man secanoxen cautta/ siittänyt jasynnyttänyt
lapsen / iasencansa wihoittanm Jumalan/ia
hänen pyhän seuracundans pahendanut/iaolis
si sentähden anftinut / että hänlnmalalda ja
hänen seuracunnaldans pittäis vlgos syöstä»
män japoishyliettämän.



Käsi Kirja,
Mutta että hän on andanutymmärtä / ettck

jii«tästedes hänen etämäns parata tahto / ia
Mltaista syndi wälts/ mahdaln me händäsen
«inssa coettella/sillätoiwolla/ että hän p«rano»
«ittcke / mutta joshän tämän erän jälten/sen»
ickaisen synnincanssa idzens jällens saastutta/
H, täyty sijttä ajallans tehdä hänen cansans/sA woiumn jälten cuin Christus hänen seura»«alens / catumattomia siindisiäwastan on
mdMut. Mutta hänelle muistoxi/ cartawi»
lp ja«nanauxexi ottan minäteitä caickia todhi«Wri/ sijhen mitä hän nyt täsä lupa ja tun»»usta.

SitHlitmtysy Rippi Isa hänelle.lxnnustaco sinä/että sinä sinun baurcudes/ iajulawuoteudescanssa / olet surestawihoittanut? Wastaus. Tunnustan.lchdutcos sitä sydämest? Wastaus. Cah»dun.
Hotcos että Jumala/pocans Christuxen tsh.dentahtosinnllesenandexi anda? Wastaus.Vston.
Xucoilttco sinä ettäJumalanstllracunda/ jon»zas wihoittanut japaheudanutolet/ andaisisinun Christuxen tähden sen andexi? Wast.Rucoilen.
Wtcos ettästästedes tahdot/ sencaltaisetjyn.
mt/carta japarata sinun elämäs/racasta Iu«malata/mielelles cuullaJumalan sana / ru«
coilla lumalata/sen Pyhän Hengen apua iaHMusta/perKletta/ mailmaja sinun paha

lihas



,74 Käsi Kirja,
lihas kiusausta wastan? Wastaus. Mini ,
lupan.
luinala Caickiwaldias sinua sihen auttacon/

Amen.

s>Cmckiwaldias ijancaickinen Jumala/ että
näin ou saanut wallan tälnän jhl»i«

sen cansa / että hän on langenutnijn suren syn»
din/ia hännyt sinunarmos cautta / tunde ia ca>
tu hänen syndins / ia ano Christuxen tähden an» ,

dexi. Nijn me sinuarucoilelne/O HErra ettei .
sinä handäpoishyliaisi nijncmn hänansainut
on<mutta ottaisit bänbä armois / sen saman si<
nun rackan PoicaslEsuxen Christuxen tähde», li

sinun mittamctttomon laupiudes cautta. 11l
anna hänelle sePyhä Hengi / jocawajcutta hä>
nen elämäsens/ yhden oikean pa>
raNoxe nlöswalaise ia halidze händä/ että häntä»
sttdcs/wältäisscncaltaistt synit.cavahtais hän» »

dänssuruttuilmdesta jatilastasyndin/sotisiper' l.
kclettä / hänen oma lihansa tämen n,ailman yl<
lylystä japaha esimnkiäwastä/ia ne ylidzewoit»
taisi/ia nijneläis pyhydes sinun edests/ caicken
elinaicanans/ia siitte ynnä caicken meidän ean>
sam/ ijancaickisesttulisisinunlapsexesjaperilt'
ftxesi sen saman sinun Poicas lEsuxen Chn»
stuxen lneidäl» HErran cautta/2lmen.

SijttäPappi Ripittä händä näillä sanoilla:
Että sinä täsä Jumalan ja hänen Seura» >^

cnndans edes julkisestaolet tunnustanut si)nd>s/ .

ia luwauuvt ja täydelistn parannoxen-



Kasi Kirja. 975Antähden minä «yös Jumalan ia meidän
HtrranlEsuxen Christuxen tästyn jälten/ jo««sano / joillete jymutandexi annate nijlle ne
»bexitmnetan/annau sinun syndis andcxi / ia
s»ii sinulle Jumalan armon ja ystawyden,
Wnenlsan/ iaPojan/ iaPyhän Hengen/

Mene rauhan jaMsillcn tästedes siindi tee/
m JumalaPyhän Hengens armon sinnlle
>acon/Amen.

Ruumin Hautamisest.
MRuumis hautan pantu on/ottaPappi lapion / ja

heitä comaist muloaRuumin päälle/ja sano:
Maasta olet sinä tullut/ia maaxisinäjälles
A/lEsus Christus sinun Wapahtaias ylös.
Ma sinun wijmmeisnäpänväns.

RucHilcan».
Jumala/ si,iä

jocajsi)nin tähden olet inhmusen päälle pan»
A< että hänen cuoleman pitä/sinä jocamyös

' «ei meidän ijancaickisest cuolcmas pitänyt o»
Uin)olet pannut cuoleman sinun ainocaisen!>»icas lEsuxen Christuxen päälle / jollaei yh<

. Kisyndiä ollut/ ia olet nijn sinunPoicas Cuo»
As meidänCuoleman muuttanut/ettei se saaA wahingoita/Käännä nyt sinun Isälinen

~ lches/meidän sinunköyhäin lastespuolehen/ja
, Ameille sinun pyhä armos/ että tämä lnei»
: npalwtlusolisi sinulleotollinen/ iame idzecu»
>.

' tämän hautamisen nijn täyttäisim / että mesen



y?<s Kasi Kirja.
sen ainamielesäm pidäisun/ cuinga myös mei»
de/ (cosca sinuilPyhätahtos nijnon/ettäs meitä
cudzua tahdot) pitä »naaxi jällens tuleman / ja
sen wisusti mielesäln pidaisilne / etteimeilletWwiheliäises elsmss / yhtänwahva asumasi» ole/
Anna armoOracas taivalinenlsä / että mesen ijancmckiscnjälken ednfime / ia nijn sinun
Pyhän tahdosjälten täMsurtendesa waellaisi<

meidän wellem/ (sisaren,)
canfa wijmeisnäpäivän ylösnousisime/ ijäcaicki»
sehen eläiuen. Sinun Poicas lEsuren Christu»
xen meidän HErralncautta/Amen.

Costa wosattu on sano Pappi:
<ulcam mltap. pawali sano mjstä cuM'

sta hän«nLptsts!«sa»s i. Thessalonicerein
t>-Z«. <.Lug.

H-Ij me taidha teilda salata rackat welml
nuckunetovat/ettei temurechtis,/

nijncuin ne muut/joilla«i yhtäntoiwo ole. SM
jos me vscom / että lEsus on cuollut ja ylös»
nosnut. Nijnpitä myös Jumalan nijtä jotta
nuckunet owatlEftlxen cautta / hänen cansans
«destuottaman. Sillä sen minä sanon teille
nijncuin HErran sanan/että mejotca eläckeja
jältenlame/HErrantulcmiseen/eij meennätsl
nijtä jotcanuckunet owat. Sillä Hsrra idze
alasajtu taiwahast/ suurella humulla/ ia ylimäi'
sen Engelin änelle/ ia JumalanBasunalla /i«
cuolet Ehristuxesa ensin ylösnouseman pitä<
Seniälkenme jotca elämme ja jälten jäämme/
telullmtan heidän cansans nles pilwihin /



Käsi Klrja. 977
HErra wastan tuulihin/ia nijnme aina oleme/
HKrran cansa/ nijn lohdutamtsiisteitän täste»
nen näillä sanoilla.
EijttepitätönPapp» tämän «anauxen cansan lygö/ j»s

hänen nijn mielestäns on/ja paliocansa on sijnätyti«
nä/ja sijltä lastecan cansan mcnemän.VAckat ystävät tässä «ne caicki nyt näeme

"dänspeilim/ mingäcaltainen loppu tällä
Wiwaisel/ iawiheliäisellä elämcMon/että nijn»
cmu me maasta jamullasta tullet olema / nijn
M myös meidän sthen jällenstuleman. Ellei
m muutoin taida ymmärtä/ meidän tuscam ja
nmwam/ nijnme mahdam tMymmärts/ että
meidän nijn cuoleman pitä/sentähden tule myös
meidän kyllä walitta ja itke. Sillä että inhi»msen luondo on nijnperäti turmeltu/ ettei hän
muutoin tainut autetta jällensä sthen cunn«»
h»n/iacauniutehen/johongahsn ensin luotu oli/
jolleisielu ensinruumista ercanjsi / jaruumis

, maari jatyhiäxi Jällensätulisi.
Mahdame myös tästä kyllä merkitä / cuinga

! rastasti lumalasynnin cautta wihotetatt/ että
l hän meidän päällcm näin suurkpijnan jamuut»
l ttmisen on pannut. Sillä cuolema joca on syn»
l mn palca/on yxi wissi merki stjhen/etteilumalae taida syndi kärsiä / cuitengin onlulnalaidze
i> seucaltaisen meidän itkum ia surum asettanut
» ia poisottanut/ sijnä että hän meidän päättem
l «mahti/ ia meidän aurecke lähetti / hänen aino»

!l calsenpocansa/ IssuxenChristuxen/annoihä»
j nencuolemam tärsis / Senpälleetts cuolemarl Qqq Piti



piti hänessä ylidzewoitettaman / jahänen woi»»nansa cadottainan / nijn ettei hänellä woima
olisi meitä pito. Mutta nijncuin Christus y.
lösnousicuoluista/nijn pitä myös meidänMens
ylösnouseman. Ia tämä nyt on meidän lohdu»
toxem. Sentähden myös sano P. Pawali täPEpistolas / ettei n»eidänpidä murehtimannijtä
tdesmennyjä nijncuin pacanat jalumalatte»
mattetewät/ joillaeijyhtäntoiwo ole. Silli!
josmevscome/sano hän/ ettälEsusoncuollut
jaylösnosnut/nijn myöslumala ne jotcanucku»
netowat/ lEsuxen cautta edestuo hänen can«sans. Nijncuinhän tahdois sano- Jos me vs>
come ettei cuolema woinutlEfustaChnstusta
allansa pitä / waanettä hän jällensäylösnousi/ia
ofotti että hön oli wskewämbi cuin cuolema jon«
ga hän nijnylidze woiti/Nijnrete myösInma»
lameidän cansam / jotca I«suxen Christuxenvscosa cuoleme/nimittäin/edestuopi meitä hänencansans jällensä / että me myös ylidzewoitame
cuoleman/ jatulema eläwäxi. Ia tämän pitä
totisesta tapahtuman. Ia sentähden myös P.
Pawali sen edespane nijncuinHsrran sanan/
jossaeij yhtän wilpiä ole. Hän sano myös cuin<
ga sencaltainenylösnousemus tapahtu/ «nejotca
eläme ja jällens jämeHErran tulemiseen / eij
«ne ennätä nijtä jotcamacawat/seon / Neinhi»
misttjotca silloin eläwet / eij oleennen walmit/
«uinnejotca aica ennencuolletowat. Nijnä»
kistä pitä heiden ylösnouseman / että ne jotca
mondatulMa ajastaica owatcuoUeetellet/^



KäsiKiljs. y7,tznijn pianwalmit oleman / ruin ne jotta elä»
wät. Sillä että idze (HErra sano hän) pitä
alasastumantaiwahastasuuren huumun cansajaylimaisenEngelinHnellä/ialumalanßaju»
nalla/ia necuolletChristuxesa, pitä enstn ylös.
nouseman/sen jältenme jotcaeläme ja jällen jä»
m oleme/ynnä heiden ranfans ylö!le,nmatame
pilwihin HErra wahantuulihin / ia njjn HEr»mntytönaaina olemme. NijncuinP. Pawali
tahdoist sano. Eij se ihme ole että se nijnätist<
tapachw. Silläettä idze HErra/ alastule tai»
wahasta/sunren humuncansa / nijncuinyxi jalo
Cuningas sotahan/huhun / ylimäisen Engelin
ilnen/ia JumalanBasunan cansa) nijneftä lu«
«ndocappalet wärisewät ja wapisewat hänen
etesans/iajällens andawatne tuolluetruumitt
j«cahe owattygöns ottanet. Ianecuolluetpi»
tä ensin ylösnouseman/se on/ennen cuin me ylös»
ttetan Christusta wastan/ iasen jältensijttä ne
jetcasilloin elawät/ muutttanheidän cuolewai»
ststa menostansa/cuolemattomutehen / ia sijttä
ynnä / yxi toisens cansa ylöstemmatan HErra
lvastan tuulehen/ iasijttä aina hänencansans o»
leman. Ia silloin on woitto saatu ylidze cuo»
leman ia Helwetin. Ia näillä sanoilla kästeP.Pawali meitä tästenamlohdutta/ia me mah«t<line lnyös sen tyllä tehdä/ ia sitä wähemännyt
tuolemata peliätäjawaickahän on carwas, ja
wwatärsiä/eij cuitenganhän ole nyt cauhia ja
dahingolinen/mttua hän on paramin talpeline/
!hnä että hänteteyhden lovun/ tämänmailman

Qqq ij surun



9w Kssi Kirja,
surun ja wilMisyden päälle / ia wie meitä
ylen palio »nurechti«nan / meidä» edeomen»
«eitä ystäwitäm. Sillä he owat nyt eroitetut/
tästä wiheiliäisi)dest ja tuscasta / jossa>ne wiel»
nytoleme / ja owat tullet Christuxen lcpohoni
jossahe lepäwet/wijmeisen doimion asti. Sillo>
in meidän ynnä heiden cansanspitä jällensäyh.
ten tuleman / ia nijn Christuxen cansa ilman
loppu oleman / longa meile suocon Isi
Poica jaPyhäHengi/Amen.
loca nijn tahto mahtä tolsinans / »vuoroin pitä »ongim

muun t«r«n Jumalasanasta/sencaltaWa cuinlis»sä jältlnstura / nhn cuttengm että jos jocu manaiX
pidttän/ettö selaitetansenjälten. loh.n.

aican sanoi Martha lEsuxelle!
jos sinä olisittäällä ollut / nijn ti

minun Weljen olis cuollut. Mutta minä tie<
dänwielä/että caicki lnitä sinä al,ot lulnalalba/
ne Jumalasinulle anda/lEsus sanoi häuellt-
sinunWeljes on ylösnousewa. Martha sanei
hänelle: miuä tiedän hänen nousewanylösnou'
semiseS wijmmeisnäpäiwänä. Sanoi lEsus
hänelle: Minä olen ylösnousemus ja
cavsco minN päälleni/ hän elä ehta hän olis cuol'
lut. lajocaeläjavscominunpäälleni/eihäm
pidäcuolemanijancaickisest/vscotcos sen? Hän
sanoi hänelle- jaHErra/minävscon sinun Chn
siuxexi JumalanPojaxi/ jocatulewaolimil
man.
MAckat ystäwät / se on meille kyllä luonnck

murehdim / cosca meidän »st«
Ml



Käsi «rj<« y«l
»sn meistä ercanewat tästä mailmasta / jame
tiedem Jumalansanasta/ että pyhät miehet ja
maimot/meidän edellämnijn owattehnet/ ja eij
ele sijnä asias laitetut. Sentähden on se myös
meille lttwallinen/nijncuitengin/ että me cohtu»
lisest lnurehdimlne < ettei meidän mnrhem olist
Mlloittenmurhencaltainen/ jotca eiluma»
li»larmosta/eitä ylösnousemisesta untän teinet.
Sillä mecuinEyristityt oleme/seu toiwomme/
tttälneidänpita cläwäxijällenstuleman/ nijn
mätämäcatowaineniasyndinen eläiuä / joca
mckinaisen murhen ja surun alla on annettu?
fitä inuutettalnan ijancaickisexi elälnäxi. Ia
tiima ruunlillinen cuolema/eij ole muu cuin syn«
nin ja cuolcmal, loppu / jongacansa me tässä
Milmasarasiailtetut oleme / jacudzutanln»
malan sanasa yhdcpi unexi/ia ne Christityt jot»
tllcuollet owat / sanotan macawanwijmeisen
duomion asti. Silloin he caicki pitäjällensä
Bsnouseman/ja nijn ijancaickisesailosaluma»
<<ln cansa oleman. Ia ettämesencaltaistatoi»
wme ja odotamme/ sentähden eij pidä meidän
ylenpalio murhettimanylidze meidän edesmen»
nein ystäwäitem. Mutta tijttämän jaylistä»
Mn Jumalala joca meille tämän lohdutoxene» andannt/ia sen täydelisestä luwanut/että »nei»
A ynnä heidän cansans ylösnouseman pitä/ja

nijn ilman loppumatta aina yhdesä
oleman.

Ru,



RucousKlrft.
Kotona ia Seuracunnas/Jumalala
laickinaisien säckyin ja tanvellen edesi ru«>l«
la / monil lumalisill jatarpelisil rucouxil ja
khtossanoil/setä endisistä Suomen tielenetlä myös muista
encousNrjoista lisätty. Jumalan cunniaxij Cbllstilisten/

Jumalisten jahywänsuopain Suomalaisten tar»
peft«nättyt»vdlst«ttu.

MuutamatMcouxetarmy sadaxem/
Jumalala oiteinrucoella/ ynnä Isä me»»

»Hnrucoufen vlostolmitos.
ijancaickinen Jumalatai»

Vwalinen Isä/ sins cuin tästet meitä hadä»
tustisam tygtzspakeneman ja sinul»

da apu anoman/olet myös armolisest luwannut
cuulla meidän rucourem. Minä rucoilen
sinua / ettästahdoisit minullen armoi» jarucou»
xen Hengen/olnanlupauxesperästä anda/ että
minäcohtulisel lumaltsudella/wahival vstollal
meidän HERRam ia lunastajam lEsuxen
Christuxen nilnen/sinuaHengesä ja totudesa au»
xenhudaisin. Minärucoileu myösnöyräst / et<
täs tahdoisit cuulla nyt jaaina minunrucou»
xen/ia anda minulle/ mitäminäsinulda anon/
San»an sinun rackan Poicas lEsuxen Chri»
siuxenlneidän HErram cautta/Amen.

IRmolinen HErra taiwalinen Isä/ ettasi<
/ sinun rackan Poicas cautta meitä tastt»

«yt oltt rmoileman / m tahdot hengess jatotu»



MucoueKiljs. ylz
lchrucoilda: Nijn minsrucoelen sinua / ettss
tchdoisit minulle/nijncuin sinä luwannut olet/
»rmon jarucouxen hengen anda/ että minä si»
m yhdestä wilpittömästä ja puhtasia sydä»
mesiä / minun ja caickeu ihmisten tarwet«
«n edestä / wahwan vston jähywän sydämen
nnsa taitaisinrucoilla/nijn ttts »uinun rucou»
M sinun lupauxes puolesi tuljsi/uultuxi /ia
Mmmitäme tarwidzisim/MsuxenChristU'
M meidänHErramtahden/Amen.
sysinärackain Jumala jahyws Isä /että mei»
"dän jocapäiwäjnen tarpem l iasuuri hätöw/
nijn myös sinun cowa tästyswaat«neitärncoi'
ltinan / ia emi meidän pidäis W waiwatnr
Eneten ottaman/nijnoletsinsluwannutarmo«
lifestä meitä cuulla/sanoden: huuda n»iuuntygö»
ni sinun hätäaicanas/ nijn minätahdon autta
llnus:anocat nijnteille pitä annettaman. Nijn
»olen minä nyt sinun Jumalisen Herraudes
«tnrucoileman/ en minunoman jalouden / cor»

Kuden iamahdolisudentähden / wan sinunPy»
lHtästys jalaupn lisi lupauxespuolesi/ jocaeij
'»»da lninua juonitelwietel/ elipottä/ia teen sen
sitärohtiamast/ettös idze oletandanut meille sa«
«ltja tawan/ cuinga / ia mitä meidänrncoile«
Anpidäis/josta mekyllä hywinymlnärts mal>-

cuinga suuren murhensinä meistä tahdotM ia cuinga meidän rucouxem sinulle owat
«tollistt/ ia tahdot meitä caiteti cuulla / andaden
«Mmitä me tarwidzem/oman tahdos jälken.

Oqq iiiij Sen»



y«4 VtulousKirjo.
Sentähden käännän minä minun sinun tyM
«ostanylös sydämen/silmän jakäten/iasanon:

Isä meidän jocaolet taiwahisa.
O Caickiwaldias / laupias jaarmolinen Isä/jocacaitis paicois meistä murhen pidät/cadzot

meidän parastam elätät ja ylespidät meitä/
tvarjeletmyös/kätket jasuojelet meitä.

.

Pyhitetty olcon sinun nimes.
Anna sinun Pyhä nimes meilleselkiäsi yhden

eitian japuhtan opin cautta ilmoitetux tulla/
että semeidän seasam mahdais suures cunmas
pidettä/kijtottä jaylistellä.

Lähestulcon sinun waldacundas.
laina lneille / Oracas Isä/ että sinunPyhät

sanas olisit woimalifttmeidän seasam että me/
cuin ne wastan olem ottanet / »nahdaisinune
myös nijsä pysyä / nijsä wahwistua ia lujasti
seiso/ia että monda ihlnist sen eautta meidän ty«
göm heidäns andaisit/ nijn että sinun waldacu»'
das jocapäiwä meidän seasaln lähenis ja enä»
nis.

Olcon finun tahtos nijn maasacuill
taiwasa.

O racaslsä/tapahtucon sinun tahtos/ iäti
pertelen /eitä meidän wihamiestem eli jon<
gun muun/joca waino eli poiscadotta tahtosi'
sinnPyhän sanas / iasen cautta sinun walda»
tundas estä jawähetts. laina myös arinojas/
että me nmhdaisunekärsiwäisetolla caitisany'
sä/cuin sentshden meidänkärsimän piti / ia ne y<



Ru«usKirja. HB5iidzewoitta / uijnettei memeidän lihan heicou»
Wtähden sijtäerisi japoisputoisi.

Anna meille tänäpäiwän meidän
jocapäiwäinen leipäm.

O racas taiwalillen Isa/anna myös n»eille
lW ajallises elämäs rawindo ja tarwe/ yup
Mrrys/ hywä taito/terweys/rauha/ tarpellinen
ilma / ia caickinaisetruumiliset tarpet/ nijncuin
Mulosluwannut olet/sanoden: Edtitat ensist
luinalan waldacundan jasen wanhurstauden
jOen / nijn teille M caicki ilämät tapahtu»
NN.

Ia anna meidän welcam anderi/
Olcuin me andexi annamme meidän
welgolistem.

Merucoilema, racas Isä/ett et sinä cad'
pis meidänansiomperän/ edtö myös sitä meille
ftilnaisi/lnutta olear,nolinen meitäwastan / ia
»una meidänritoxemandexi/nijncuin sinä vlos»
hwannut olet / senpaälle että,ne peltämättö»
»>sn omantunnon cansa taitaisim seiso sinun e«
Ws/ia ano sinulda mitä me tarwidzem. Auta
myisPyhän Hengen cautta / ettämekestenöm
Wwälliset olisimme / toinen toistamtärsisim»
lnelritoxet andexi annaisimme ja pois vnhotai»siinme.
Ia älä Johdata meitä kiusauxen.

O Caickein rackain Isa/ ettei se toisin taida
M/mutta että me tässä mailmas monella muo>

>t< liusattalnan pidäis / silläse wauha Adam jo»
Oqq v caj>i«



s«s Rucous Kirja,
tapäiivs händäns Nltisä waicutta < yllyttä ja
waati meitä riettauten/laifinten/ ylenpaltisutel
ahneutenipetoxen/ia caicki,»aisen pahuten, Vi»
Myin owat my>s tässä mailmas n»onet pahat
esimerkit jahaucutoxet / että inyös yxi wiatoin»
gin inhiminen nijden cautta nopiast sytytefyr
jaylidze woittwx taitais tulla. Samallamue»
to myös mailma/costayän sanan ia töiden can«
sawahingota meille teke/yllyttä meitä usein lvi«
han/äckiyten jamimuten: Nijntulemyös per»
tele hänen monen muotoisten myrkyllisten nuo»
leinscansa jameitä nijn hawoitta / että mestki!
sinun sanasia tyts vnhotam ia ylencadzom/ia
sen cautta sitteajattele meitä wetä pois vstostai
tdiwosta ia racknudesta / ia saatta meitä epb
vstoisex/ piltälnättömäx/ cangiax/ iaepäilemä»
sinun armostas. Sentähden hywä racas Isäl
että sinä olet meitä tästenyt rucoileman / nijn
minä rucoilen sinua nöyrMcaitesta Hdamest»
äls minua sencaldaisten kiusausten cautta anna
ylidzenwoitetta/ nijdeycansa pitä/ia nijsä M
cadoteturtulla.

Mutta päästä meitäpahasta.
Oracas Isä / auta sijs että me mahdaijw

mewapahdetux tullacaitesta pahudesta / jonga
meidän ylimäinen wibamiehem perkele tahtt
meidän päällem saatta / sillä josedh sinämeitä
armolisesta warjele i nijn en me yytätän heck
eli silmänräpäystä saahäneldäwapat ollamei'
dilnterweydem puolesi.

Amen.
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Amen.

Racaslsä/ minätiedän etts finäolettoti»
»en/ia ettahdo tetänpma/ ia että sinä olet lu«
Mnut näitä/cuinme anonet olemme / meille
M / nijn en minämillän muoto epäile/ ete»
«H sinä myös tahdo minun rucoustani cuulla/
ioanda minulle oman hywänmieles jällensmi«
liminänytrucoillut olen/Amen.

lst/armolinen Jumala/ mi«
waiwainen syndinen ihminen en ole

mahdolinen minun silmiänjatäsiän sinun
tzös ylesnostaman/ia sinulda ruceuxellan jot»
linanolnan / mutta että sinä caickia meitä olet
liftnytrucoileman/ia luwannut myös meidän
mouxem cuulla i iawieläsittä/ sinunrackan
Pmas meidän HErramlEsuxenChristuxen
«utta/meille sanat ja»nuodon andanut/ cuinga
mdänrucoileman pidais. Nijn sencaltaisen
sinuntästys jälten/tulenminä nyt edes f sinulle
minun cuuliaisuden ia palweluxen osottaman
wtaden sinun armolisen lupauxes päälle /

i» rucoilen lESuxen CHRismxen nime»
caickein lnuidenChristilistencauft maan

Bllä/nijncuin sama sinunracas Poicas meitä
Manut on/lanoden:

Isä meidän/jocaolet taiwaisa/Py-
hitetty olcon sinun nlmes.

O caickein armiainenIsä/ minä rucoilen
l"»<u pyhitä nijn meidän stasam sinun nimes/
mmuallatin mailmas. Poispyhi/hajota/cu«

tista



,zz Rueous Kirja,
kista ia juuritttnsylösrewi caickinaiset eallhi»
sioxet / epäiumalan palweluxet / eriseurat/m
wäärät luulot / joita,ylöspitäwät ia ymbäri
maillnan lewittswät wäärät opettajat/ jotta
ftnu» nimestyspalio öyckäwät/mutta cuitengin
sitähirlnulisesta pilkawat / ia häpiälisest edesäns
pitäwät. Sillä että he julki jaylpiän rohtiu»
den cansakehuwat ia simowat / caicki mitä he e>
pettawat ja edespitäwät / olewan sinun sanasi
iaChristilisenseuracunnan tästyt/ jotcacuiten»
ginowat perkele wietellyret/ petoxet/haucutoxtt
ia suuret walhet. Ia nijn sinun nimes warjol<
la monda sielua yinbäri lnailman ptttäwät/
hirmulisesta wiattoman weren vluoswuodat»
tawat / ia caickia Jumalisia Inhimisiä jnliml<
la wihalla wainowat/ ia wielä sittä luulewat
ia sanowat/että he sen cauta sinulle palwelu»
xen tekewät. Sentähden hywä Isä/tässä asms
muutamita käännä muutamita poiswäännä.
Käännä nijtä/cuintäätä heidans andawat/tt<
ts he ynnä meidän cansam/ ia me ynnä heidäncansans sinun nimes aina pyhittäisim ia cun«
nioitaisim/setä puhtalla ia oikealla opctuxellai
että pyhällä ia nuhtttomalla elämällä. Mut'
ta poiswäännä ia aseta nijtä/ jotcapaatunntt
owat/ia ei tahdo heitäns parata / että he wih»
doin cuintengin lackcistt sinun pyhä nimes hä<
wäisemäst/pilcsmast < ia se» cauta yritettäisi»
ta / tyhmiä ia taitamattomita Ihmisiä pet<

Lahe-
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Lähestlllcon sinun waldacunvas.
O HErra Jumala ia paras Isä sinä näet/

Mnailma hänen wisaudellans ia toimellans
nwaiwoin sinun nimcspilta / ia sinun cuniatas
mlhen cautaperkelelle omista/mutta myöscaic«
>ln hänen woimans/rickaudens ia wätens (cuin
ftn hänelletämsnruunlilisen elämän halliwxex
«sinun paluelustasylöspitamänandanutolet/)
ftun waldacundaswastanasettapi/ ianijllä sen
ixhto »nahan cutista iapoiscadotta. Sinun wi«

owat sange wäkewät/ylensu»»ret / caickein
Vijsamat ia cawalimmat/ loppumatoin on hei»
M iouckons/ caickinaistacalua heillä kyllä on/ >

Minaisesta hywydestä ia lähiöistä sekäruulnin
«tä onnen puolest hetäyuäns owat. Hewaiwa«
Ut/adhistawat/pijnawat/lyctiwät/cstäwät/sor»
!wat ia wainowatsinun seuracundas ia sinun

' mldacundaspiscuista lauma. Ia että hän on
' Do / asctoin/hyliätty/ia ylöncadzottu/ wähä ia
' Mi/seutähdeneiyehäudä millän muoto tahdo
' lilrsiä / mutta aiatelewat/ettei hän olismahdoli»
' »m Hengens pitämän/ ia elämän heidän sea»sons. Ia wiclä luulcwat/ että he tällä muoto
' sinulle otolisen palweluxen tekewät. Sentc hden

!»as HErra Jumala taiwalinen Isä/ muuta»
>' !»ita täänä ia muutamita poiswäänä. Ka»

ininijtä/iotca sinunPoicaspalweliaxi/ ia si»m waldacunvasiäsenexi ia perilsexi tuleman
>A/ että heuleidän cansaln/ ia me heidän can»
lftnssinua sinun walbacunnasas oikcal uscol ia

nijn ettH



99» VtucousKirja.'
metästä armon waldacunnast / iohon me sanas
ia Pyhän Hengen cauta sisäloleultullet/madai»
simme waelda/ iapäästä sinun cunniaswulda.
cundantaiwahanilohn. Mutta poiswäönn»ia
särie heidän woimans / io«a caitenheidän wä<
tens iawaldans tawarans myös iarickaudms
sihenasetmwat / iacotonans sen iälken ahkeraji
seisowat/että he sinun waldacunnalles wahingo.
ta tekisit/sen estäisit ia maahan tukistaisit /Ne
samat HErrasinä muserra/ särie ia poiswäsn.
nä/istuimeildanspoispane/ cunniastans maa.
han fyöxä / nöyrytä ia häwäist/ettähe niW/
cuin he sinua ia waldacundas wastanowat ru«
wenet/poislackaisit.

Olcohn finun tahtos nijn maasa
cuin taiwasa.

Oparas Isä/ sinä kyllä tiedät tämän mail«
man sisnn iapahan tawan / ettäcosta hän uatt
turhan työtä tekewäns sijnaetteihän sinu«lPy<
hännimescunniatsammutta / ia sinun walda»
tundas häwittäsaa? Nijn hänlhmelisiä juo»
niaetensotta/pttoxita muistele / cawalitaneu'
wojapits/ia taynänspahuttn ia caikiavickelp
täajatele/etes otta iaahkeroidze / hangidze myis
iawalmistahändäns caitein pahain juondeins
cansa/sinun nimes/sanas/waldacundas iasinun
lapsias wastan / ianijtä peräti cahdotta iaHu»
cutta aico. Sentäden / 9 Jumalaarmolinen
Isä/muutamitataas täsätin asias täännä / ia
muutamit wäännä. Käännä ne, joille sinun

tactos



chtos lvielH julisttttaman ia ilmoittttaman
fitä ettähe meidän cansam / iame heidän «n»s«ns sinua cuulisim/ia sinuntahdos ala meitäm
»nnaisim. Ia myös sinun tahdos tähden caicki
NstoiMymiset/waiwat/pahudtt iawahingot/
ilelisel/ wahwalla ia riemulisel mielet tärsisim»

z iMia sinunparhan suloisiman ia täydelisen tah»
. Mmeitä wastan/nijdenalla tundisimme/ ym«

Brtäisiln iaoppisin» / sinua myös setä wastoin»
hmise/että myötätäymisiedestäainaialaitis

i. Mistijttäisim. Muttapois wäännä jaase»
i< nnijtil jottailman lackamat Christilisiä Inhj.
l. Hä wastan julmudens ja tiutunsosottawat/

!mella wihalla heitä wainowat/hirmnlisil / vh-louxilpeliättäwät/joidenga myös mieli/tachto" Mtus on / että he wahingota muiden saisit
M Sentäden anna hywä Isä/ että caickil' Wnneuwons/ajatoxens/petoxens/ cawall»»

" K«s jahäijyt juonmsturhanrautenisit/ häpiän
>)' Ktulisit/iaidze heidän pään^päällelangeisit.
"' Anna meiUen tänäpaiwän meidän
°. Wälwäinenleipäm.

O armolinenlsä / anna meillen sinun hy«
>Asiunauxes/iacaickia nijtä /mitä me täM a»
iises/catowaises jaheitoselämas tarwidzem.ma että hywä rauha ja lvaywa sovindo mei»

aina olis/ja estä ettei mesotain / rij»
,^"»/ capinoittenjatappelustencansawaiwa»

>><>. lainacaikilleKuningaille/päämiehil jae»
u.Mlloil wijsaus/toimi jaymmärrys / hallidzewsMnajatoxens/neuwons jaajwotuMs / tee

enne»



yyt Rucous Kirja,
onnelisexi heidän työns / anna sinun Henget
cautta/että he nijtä etens ottaisit / cuin sinun
cunniaxes ia alimaisten parhaxi tulisit. Au»
ta myös että he sen waldacunnan cuinhesinul»
da saanet owat/rauhalisesta ia onnelisesta edei
seisoisit / iaheidän alimaisians oitiuden/ wan»
hurstauden ia cochtulisen turituxen cansa
warielisit ia hallidzisit. Mutta erinomaisesta
rucoilem lue / ettäs meidän cuningam ia päs«
miehem / jonga wallan ja holhomisen ala sinä
meitä tässämacunnas oletandanut/ warielisit
caitestawaarasta / »vahingosta ia pahoista neu»
wonandaista nijn että hän sinun mieles jalten
meitärauhasa hallidzisi ja edes seisois. Auta
myös / että alimaiset päämiehillensvscolisttoli'
sit/ia heidän wirasans olisit cuuliaiset. Anna
että caickinaisetluhilnistt/ ylilnaiset/testinxli'
stt/alilnaiset/caupamiehet/talonpojat ia «nuudh
wirkanuehet/eläisitlulnalisesta/hywisätawei'
sa ia wigattomas elämäsi että he myös toinen
toistans sydämestracastaisit/ tcftenans caupoift
ia muisa asioisa vscolistt olisit / ettei he ketm, >n
«ttelis / eitö tenengän wääryttä tctisi. Ann«
myös meillehywäilma/suloinen taiwas / aj»l
lans sade ja pouta/ ia tarpeliset ajat hedelmä
caswoxi/ia sen perästcaitinaiset elämän t<W
setä maasta että wedestä. Minä myös annan!
mm Haltus/O hywa Isä/minun huonen/ min»
tawaran/minunperhen/puolisania lapsen/aul
tttä minä heitä bywin ialuinalisesta hallidz
fin ja edes seisoisin/ Poiscarkotaiahilidzepe



Rucouö Kirja. 9yz
lele japahat engelit/ jotta pyytäwst cadotta
Ultä/tu<tan la wahingonsaatta/ ia caicki M
Mme sinun cunniaxes tehdä tahdoisim.
Anna meille meidän welkam andexi/

nijmuin me annamme meidän welgo-

ll O caiten laupiuden Ist/äla tay duomiolle
>« Mdän cansam/sillä ettei yxitäninhiminen löy'
l lilwanhurstaxi sinun caswvs edes. Alä racas
't M sinun sydsndäs pMäcwna meidän tytölM
>' jma sangen tijttämätttzmät, olemme /sinunn jimrtenhywmntetois edestä/jottas setäHenge»
a M että ruulnilisel muodot meille» osottanut
>' llet/ia jocapäiwäwielä nytkin syildin laugem/
s josinun mieles vstiminritome/cuin »ne yllunar-
>' r»m ja tiedäm. Sentahdenrucoilem «ne / älä
f »dzo/miM me luonostam olema / jamitä me
>' «nsainet oleme / mutta cadzo sinsi puuttulnattv'

mnja mittamattoman hywydes ja armos pä'
Ai jongasmeille sinun rackan poicas mutta
luwanut jaandanut olet/jaanna meille saman
jinunpoicas pijnan jacuoleman tähden caicki
Aidan syndim / witam < ricoxeinia welcam an»
lexi. Ole myös racas Isä armolinen raitille
Uidänwihamiehillem / jotta meillewahinM
illwääryttä tetewät/ täannä heidän syd^nens
ftispahoistajatoxist/ wihast jacateudestalnei»
täwastan/laina hywamieli/ jaanna heille caick,
synnit andexi/ nijncuinmetin sydämestä», tah»

heidän ricoxens andex anda Sillä ettei hei»
Rrr dan



Hy4 Rncous KirjH
hsn cadotnxens ja wahingons mitätän meitä
hyödytä/sentähden taydoisiine /että htttin tulisitosalisexi sijtä autudesta jaterweydestä / cnin si.nä caitillevfcowaisille luwannutolet.

laäläjohdata meitäkiusauxen.
O paras Isa / hallidze ia ylöspidä u,eitä

meidän wirasam / että me ainawiriäst/tmtast/
palavat iaahkerat mielel sinun sanascuulisin,/
ilolisest sinua palwelisim iacunnioittaisiln. N»
ls myös meitä anna tulla hitaxi/laistaxi / mur»
hettomaxi iapettämättömän/ et eijpiru meidän
hirmullinen ia julmawiha«nieheln/päällem car»
caisi/ia pahoilla juonillansalaspainaisi/ia pois
«ttaifimeildä sinun terwelisenia puhtan sanas
Vpin/taicka meidän seasam eriseurat / rijdatia o»
pin turmeluxetylösnostaisi/eli muihin witohi»<
syndin iahäpiälisil» töihin sieluntaickaruumin
puolesi saattaisiia ftöxäisi. Mutta annameil»
lensinun Hengescamta taito iaNwiu»a/ että me
wahwal ia pettämättömällä fi)dämel sitä hir»
muista ia tuima wiholista wastan seisoisiln/
iahänen wijmeinnlidze woittaisimme.

Muttapäästä meitä pahasta.
O caickeinlaupiain Isä/ tämä meidän els»

män on monda waiwatäynäns/monen wastoin»
täylnise,» ia tllstain ala tullut/täynänsmyös pt«
tosta/pahntta / häpistäia caickinaisia wicoja/
nijn että me sijhen mahdaisimme suuttua / ia a»
linomaisilla huocauxilla cuolemata toiwo.
Muttaparas Isä, ettäs tiedät meidän heitou»
hem/ stntähdmrmolem me sinua/ autameich

että



Nucous Kirja. Hgz
B me taancaldaistt pahudet ia tiusauxet tai»
Msim läpidzetäyda / ia nijn tämän elämänki«
Visen/liutania waaralisen tienrauhasia ilman
Nhingot ylidze waelda. Ia costa se wijmei»
»en hetki lähestypi/ jocameitätääldä pois cudzu/
silloin sinä meitä nijnhallidze / lohdutta ia »vah»
Ma/ että me ilollsesta ia hywällämielellä tästä
Miasta ja mdolisesta elämästä sichen oikean
jllijantaickisenelämän waelda pydäisim / nijn
M cuolema meitäpeltämän ia epäilemä» saa»
laisi/ mutta että me wahwanvscon cansamah»
Mm meidän sielun» sinU täsis ia haldusanda.

Amen/Seon:
Minätiedaniawahwastvscon/ Oracas

M/ että sinä tämän rucouxen tahdot cuulla ia
«nda caicki ne/ cuin minä nyt sinulda rucoelin.
Tapahtucon sinun lllpaUxesjälten/Amen»

Isä meidän joca olettaiwaisa.
ia sitspahembi/ cowa«

lapsi/tulen nyt sinun etes / nijn»
luin sinä idze tästenyt olet/ia edzin apua / jota
mnä en yhdeldätän muulda taida saada/ mutta
j!N!llda/jocaminuntacas)säni olet/ia toiwon/
itten,mnä sitä huckan edzi / nijncuinsinun m»
A poicas caitil Christin» vscowaisille lupapi/
sinoden -EdMt/nijn «löydätte/Co lcuttacat/
»ijn teille awatan/ Sillä mitä telsälda anoi>
tt minun nimeni / sen hän teille anda. Sen«
lihden/ V taiwMnen Iss / rucoilen minä iasanon.

Rrr ii Pyhb
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Pyhittetty olcon sinun nimes.
Anna racas Isä / ms mesaislm sinu» ft.naspuhtanjaselkiänpitä/ ia sinua cuin olet ar>

molinenIsä / sen cauta oikein tuta. Warielt
meitä caikista wääristä opeista/ eriseurasta ia
epäjumalan palweluxest. laerinoma,ststaan.
na sinun armos / etts sinun pyhä sanas tulis
myössaarnatuxija ilmoitttuxi/ nijsäpaicoift/
joisi»piru hänen jäsenittens cautta sitä on tähän
astiwainonut. laina myös meille hywiä / toi»
melisia ja wahwoja saarnalniehiä/ia aseta sinun
woimallas caicki pettäwäistt jawahingollisct o>
pettäjät/ senpäälle / että sinun nilnescaitispai,
coispnhitettäisinjacunniaspidettäisin.

Lähes tulkon sinun waldacundas.
Ettssins nyt suuresta armostas ia laupiu»

destas olet andanutmeille sinunpyhät sanas / ia
sen cauta meitä cudzunut sinun waldacundas/
jonga ylidze sinun poicas ombi yxi cuningas.
Sentähdenrttcolem me sinua hywäIsä / ettäs
meidän si)dämem pyhällä Hengelläs ylöswa
laisisit/että me sinua oikeinpeltäisimme/ ja cai»
kes meidän hädäsam ja wastomkäymisisäm/
meidän turvamsinun päälles panisim. Hallidze
myös meitä saman Henges jasanas cautta/ että
meainanljncauwancuinme elömpysyisim täs«
fä sinun armos lvaldacunnas / nijn että me tä»
män elämän perästa/tnlisim sinun cunnias wal»
dacundantaiwasen. Estä myös perkele jaH 5
nen waldacundans särie/ jacaulvas cartota/et«
teihsn meitä taidais ylidzewoitta / saattasi)"',



RucousKKja. yK7
hin/luopunlansinun sanastas jasencautaputo-
M„ sittä sinun waldacunnastas.

Olcon sinun tahtos nijn maasacuin
taiwasa.

O Jumala taiwalinen Isä / sinun pyhä
tthtos olcon »neidan caickein ylidzem/ jaauta et»
,z me tässä »»aasa eläisim sinun mieles jälken/
»ijncuin myös ne cuin taiwas asuwat / sinun
Mes ainatäyttäwät. Hlä myös salli että me
Mlen / mailman jaoman pahan tahdon jäl«
!en meitän täyttäisil»/mutta että meainapyy»
Wm tehdä nijta / cuin sinulle olis otolinen.
Jos myös hywä Isä jongun wastoinkäymisen
ilimuryenpaned meidän päällem/nijn auta py»
MeHengelläs/ että mestn hywäxiottaisinlmt
jositäkärsisimme sijhen asti/ että sinä meitä jät«
l«ns sijtä vluostehittäisit ia päästäisit.

' Anna meillen tänapälwan meidänz jocapäiwainen leipäm.
laina meillenracastaiwalinenlstlcohtw

. Ken jatarpetinen ilma/ruumin terweys ia rai»
lius/rauha ja hywäsovindo. Hillidzejapois
Mnna sinun pyhän sanas sortajat / ia meidän

; »chingoliset wihalniehem/tyhiäxi tee heidän a«
- >»toxens ia neuwonsettei he wääriä sotia ia we«
, A wuodatuxia heidän mielens jälken matkan
. s««tais. Wariele myös caicki Christiliset esi»
!, Kallat ia HErrat/heidän neuwon andaittensia
. Vyläistens cansa caikest waarast ia wahin»
~ Wa auta pyhän Hengen cautta/että he oikein/
/ Rrr iij hylvin



yy« Rucous Kirja,
hywin / jumaliseft iarauhalisestahallidzisit/ ia
elisitvstoliset iawiriätheidän wirasans / johon
hecudzututowat/että heetzisit sinun cunniatasi
iaalimaistensparasta. Sitälähin ru«oilen mi<

ten ia hywäntekijtteni edestä / ettäs setä mei>
tä että heitä caickia sinun pelgosas ia cuuliav
sudesas pidäisit / ia laina meille hywästi'
siunauxes/ anna meille meidänrawindom/wtt'
hom ia suoieluxem/ nijncauwan cuill sinätah»
dot ineidän täällä elä/warjele myös meitäcaikest
Hädäst/waiwast ia tustast/sielun ia ruumin puo<
lest. Autamyös minua minun wirasan ia me»
meisan / ettei piru minua ahneuden/ laistuden<
wääryden ia muitten syndein cautta pettäisi/
«ijn että minulla nijden tähden paha oma>
tundo olis.

Anna meidän welcam andexl/nijw
tuin meandexi anamme meidän wel-
golistem.

Mmä tunnustan minuni wieapäaxi sinun
<defas/racas taiwalinen Isä / sillä että minä jo<
eapäimäjamonelmuoto olen si)nditehnyt stnm
lvastan / ia sinunmielesrickonut/älä cuitenga»
pangaise / minua sencaldaisten chndien tähdenj
«ijncuin minä kyllä ansainut olen / ia sinulle
myös hywä oikeus olis / mutta andexi anna mi'
nulle ne/ sinun suuren laupiudes/iarackan M
kaspijnanialuolemantähden/ iaaMettälw«s tulisin pgremaxi/ig tästedes jumaliselta/cw ,

niald
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nialisesta iasoweliasta minunitäyttäisin. Anna
myös minulle yxi ystawällinen iaracas sydän
minun wihamiehiäni / rijtawelieni iacadehti»
miten wastan/eten minä minun wihani / cateu»
den ja pahan mielen tähden sinun wihasiahir»
mnisuttas päälleni saattais.

Hlä johdata meitä kiusauxen.
Wariele meitä caikis tillsauxis ia tustis/

jMpiru / pahat ihmiset ia oma hembeydem sa»
Mwat vsein »neidän päällem. Hlä salli/että
perkele meitä nijsäcauwan pitäisi mutta sinun
ftnas jaHenges cautta lneitä armollisesta niiM
»luos auta / wahuista myös meidän sydämem/
e«n me yydesMn kiusauxes sinun arlnostaswscan epälisi / mutta alati sen päällen meitäln
luottaisim. Ia jos taas nijntapahtn/ että n« .

meidän heicoudem puolesta syndinhorjahdumja
lllngem/ eli teen» jotakinsinun mieldäs wastan/
nijn annaracas Isä sinun annos/ ettei me nijsä
fOisi, nmtta cohta yltzsnousisimiclllens / j»
sinun sanas cautta paranoxen tekisimme/ja luo»
taisim aina sinun armos päälle.

Mutta päästä meitäpahasta.
O hywäIsä / ala ainoastans auta tämän e»

limän tiusauris ia wstis/mutta myös wijmei»
sMusauxel/ c,un tapahtu Hengen haucutoxesi
tofta tästä surliast maillnast eriämän pitä/
»a suurin hätä on < nijn wahwista meitä py»
HW Hengelläs sitä paha Henge wastan/ja au-
ta e» ' taidaisiln wahwana pysi) sinun sanoi»

Rn iiij sasi



»000 Rucous Kirja,
sas/iacaiten meidän turwamiavscaluxempa«.
na sinun armos päälle / ia nijn tämän «nallman
pahudesta tirwotetuxi tulla/ettäme myösmch.
daisim wapad olla sijtä ijancaickisesta wanva»
sta/ia tulla sijhen ilon/ jongasinä sinun vscowai»
silles luwannut olet. Sitä laina meillen < 9
racas Isä sinun Poicas lEsuxen Christuxen
ansion tähden/joca meillen on luwanut/ mämi<
tä me hänen nimehens sinulda anomine / st»
meille pidäiswabwasttapachtuman. Nijn an»
na nyt meillenracas taiwalinenIsä / mitä me
sielun jaruumin puolesi tarwidzem, jasinun ni<
mes cunniaxi tulla taitais.

Sillä että sinun on waldacunda/
woimajacunnia.

Sinä olet ainoastans HErra j.a cuningas
ylidzen caickein / sinä olet calckiwaldiac> jawoi«
mallinen nijtä teteman ia andaman/sinä myös
tahdot meille waiwalstl ihmisil sinun woimas/
sencältaisen sinun Isälisen awns cauta caitis
meidän mstisam osotta. Ia ios sinä myös mei«
ta autat/la annat meillen/mitä me olem sinulda
anonet/ nijn me tahdocka sinua cunn»oittaiay»
Wa izancaicklftssa nijn ijancaickisehen/Amen.

Amu rucomet,
lnnätcon»ninua tänöpenia aina / IsiHlumala/ jocaminun luonm on/ Siunat<
co» minua Poica Jumala < jocaminun

lunastanut on / siunatton minuaPyhä Hengi
Jumala/ jocaminunPyhittänyton/ Nimen
Isän jaPojan jaPylHnHengen/Amen.
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/Qlnun pnhsn nimes / sinä ristinnaulittu
lEsu Cbriste / minä nyt ylösnou»

sm/sinä jocammun callila werelläs lunastit/ si'
hallidze, au«

la/wariele/ hywastlsiuna/ in anna hywä onni ie»
jmalinen«neno minun asioisani jatöisäni/ nijn
itcä iniiuln elämäni iaaiwotuxeni mahdais si<
mntijtoxexes mcunniaxes tulla/ wahwista mi»
« myös caitin hywiu töihin tänäpäiwän ia
Mpäiwa/ja tämän onettoman elämän perästä/

minua fthen jjancaickisehen elämän/
!l»>en.

JumalacaickiwaldiasHEr»
"m/joca meitäwmänpäiwänalcuhun/sinun
mos cauta saattanut olet / sinun woiumllas
Rits auta , eten metänäpäiwän yhtengän syn»
lm horiadaisi / engö myös yhtengän wahingon
«tiu» jaruumin puolesta langeisi/ mutta että
uicki meidän ajatuxem / puhem ja työm sinun
«nhurftauttas alanMtWt / jacaickis asiois
>'»M mieles jälteneläisim / Sinunrackan Poi»
"slEsuxen Christllxet» cautta/ Aluen.

"''nenyön annoit lneilleolla termlifm / Me
molema/ettäs myös tämän caiten paiwän teki»
ilmeille onneliscxi/sinun nimestijtoxexi iamei»

sielun autuudexi. Sinä joca olet totinen
lasteulat/ijancaickinen auringo/

wirgotad/elötäd/ia ilahutad/meidäu
»lsmen ylöswalaise / etttll lne yhtengän chndin
»Uisi / mutta että lne sinun cauta

Rrr p ijan«
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ijancaickisen elämähän tulisim / sinun racka»
Poicas lEsuxen Christuxen meidän HErram
cautta/Amen.
<M»lnä tijtän sinua pyhä H«rra/caickiwaldi>

ijancaickine Jumala / ettäs tänäyl.
ns olet minua sinun suure laupiudes cautta wal>
jelut/iarucoilensinun a:molistahywyttäs/ettäs
myös tämän päiwän annaisit minun caitella
nöyrydellä/ lakeudella/ rackaudella/puhtaudella/
kärsimisellä/ lcmpiudella japelgollanijnwiettä
ia culutta / että caicki minun elämän japalwe»
luxenisinullentelwolinenolis / sen cautta joca
tnlewa on domitzeman elawits ia cuoluita/
Amen.

Jumala sinun haldus / täsij
huomas minä annan tänäpän ja ai»

na minun sielull ja ruuinini/elämäni / taitoni/
ymmirryxeni / ajatoxeni / puheni ja teconi. O
pyhä eolminaisuus / cuule minun rucouxeni
ja tänäpän caitesta pahudest / ftnnin pahe<
noxest/pertelen juonisi/iapetoxista/ ia minun
wihamieheni täsist armolisesta minua' estc, ia
wariele. Sinun rackan Poicas lEsuxen
Christuren meidänHErramcautta/Amen.
s>HErralEsu Christe/ sinun laupiudes kck<

annan minä tsnäpäiwän minun sielun!
ruumin ja Hengen / minun elämänimenon jo
käymisen/ minuntyöni / puheui/ ia aiwotuM
Minärucoilen ettäs tahdoisit awata minunsn
dälneni iasuuni/että lninäsinun nimes / joca al

mastans pyhä en/ caickein muitein nimeinMs
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> Mhdaisin tijttä/ ylistä ui cunnioitta. Ia että
!smä minun luonut oletsiinm puhä nimescun'

»ioittaman / nijn ole myös minu'lenawullinen/
tttä minä caiken minun eläm m »nahdaisin tänä»
pän sinun tijtoxexes ia cunniaxeskäyttä/la sinua

> eiteasrackaudes iapelgos palwella/Amen.

s)HERra lEsn Christe eläwän Jumalan'
"Poica / pijnattu jaristinnanlittulnhimik
sten edestä/minärucoilen sinua / sinun cattcran
pijnasja pyhäin haawais tähden / ettäs tänä»
Mwäu caicki minun sieluni haawat terwehexitetisit/Samallamuotto myös warielisit minua
timäpäiwän jatästedes caiten minun elinaica»
mn nijstä suurista ia julkisista cuoleman jyn»

, «eistä/häpiästä/tiusauxista/pahennoxesta /ja cai<
, Kst sielun jaruumin maarasta / caikista myös

nijstä jotca sinun mieldäs wastoin owat. Wa«
i riele myös minuaHERra lEsu Christe tänä.
. fäiwän äckilisest ja tapaturmaisesi cuolemast/

illikistamyös nijstä / jotta minua cadoturen ja
Helwetin tulen saatta taitaisit. O laupias

z Jumala/annaminullen tänäpäiwän ia aina si«
«unarmos/että lninänijtäymm^rräisin/ajatte»

5. lisin/puhuisin/teWn/ia täyttäisin/jotca sinullelelwolliset olisit/ia sitä wa,stan/w Utäifin^cattai»
,g siniäwihaisinnijtä/cuinsinui»mieldäs wastan
i, «oat/ nijn etten minä itänäns sinunarmostas
y ucunniastaspois eroitetux tulis. Armolinelu»
,i mla/laupiasHErra jahywälesu/siM pyhäin
s Mwais mcMran cuolemas tähden/anna mi«



,«04 Rucoxs Kirja.
nulleWijmein tästä mailmastlächtesän yri suloi.
nen/onnelinen'/ autualinen jarauhallinen «o;
2lnna minun cuolla pyhäin jawanhurstasten il),
misten tawall / laina myös sinunPyhän annos
cautta / etten minäcuolisi sinun vnhoturesas ia
lvihasas/mutta sinun tunnosas/ ystöwydesss ja
pelgofts. Auta myös/etts minä sinun Pyhän
ruumis jacallinweres nauditzemisclla/ oikealla
catumisella/rucouxella/ia julualisilla huocauxil»
la minun sijhenwalmistaisin / jaettä minäta>
dentaidon / hywän ymmärryxen/ oikean vscon/
wahwantoiwon/ jatäydelisen rackaudencansa
tääldä tärisin/ ia nij nilolisesta sinuntygös tuli»
sin/ ia sinun caswos edesälöydäisin ia saisin ar«
monia ijancaickistn cunnian. Näitä caitiaru>
cöilen minä sinulda sinun pijuas ja cuolemas
tähden/Amen.

armollinen luinala / että
yyt jältenyön ia pimeyden meitä ter«

wen tämän päiwänalcun saattanutolet/ sinun
suurta laupmttas julistaman jaylistämän / ia
myös meidenruumin ja jäsenämvnen cauta m<
lvexi jatyöhön jällenssoweliaxitehnyt/ nijnme
sinua sen edest meidän woimanperästtijtäm ja
corkiasti cunnioitaln. Rucolem myös sinua
nöyrästi/ ettäs wielä nytkin aina/ yöllä japäi»
wsllä tahdoisit sinun silmäsanda awoiolla mci.
dän ylidzem / jocapäiwsmeitä wariella/caitis
tustis jahädis meidän apum ehtiä/meidän aja»
toxem / neuwom/työmjaaiwotuxemhywästi<
siunatamautta / nijntttämesMcaiKntaman

pät«
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flliwsn ia meidän eliaicam/ sinun tahdos jälteni
ilmn lähimäisen «lielen ricoxeta wiettäisim ja
luluttuisim. Auta myös/ että me caickia nijtck
niinsittunlnieldäsmastoin owat/ wältäisimja
fmheitäisim/ ia sitä vastan nijtä/ cuin sinullen
lilwoliset owat / caitelahterudeltetisim jatäy»
W»n/ sinua myös aina silmäin edesspidäisim/
bun paalles ajatelisim sinua rucoilisimiakij»
Hm/engä costan sinusta pois luopuisi / Mei»
M HERRan lEsuxen Christuxen cautta/
!>nen.

Echto Rucouxet.
MMluä tuunnsta»» sinun edesas /ö luma»

fyMni / jotca minä hamasta minun
mudestani tähän asti tieten ia tittämätöin
chnyt olen/ia erinolnaiscsta mitä minätänäpäi»
m sinua wastan puhettani / ajatuxellani ja

rickonut olen. Sinun edesas /O HEr<
»l minä näitä caikesta minun sydämestäni tun»
An/iacadunmyös / eltäminä waiwainen
jtä tehnyt olen. Ia waicka minun syndino«
ttnwnetja epälutuistt / nijn rucoilen minä
itengin sangen nöyrästi / ettäsolisit minullen
inollinen/ iacaicki ne cuin minä sinua wastan
chäiwän tehnyt olen/ia sinä tiedät minun wi»
Mnolewan/poisvnhotaisit/ ia neminullen
«xi annaisit. Plsssytytä myösminun yxi
lawarackcms / nöyryys iapelco siimawastan
»nna minullenarlno / että minä minun elä»
>ipatata mahdaisin/ia päiwä päiwäldä tul»



,oQ« Rucous K<rja.
la wanhurstamaxi / lEsuxen Chnstuxen sinun
rackanPoicas »neidon HErram catitta / Amen.
s>Caickiwaldias ijancmckinenJumala / mi«

tijtan slnlia / ettäs nlinun epM«
wrtteman palwelias / et minun ansiostani/
mmm sinun snurcst armostas ia laupiudestas
tänäpä» armrllistst wnricllut olet. Ia w
coilen/ O laupias Isä / sinun sanomatoinda hy»
lvyttäs/ettästulawan yön minuapuhtalla ruu»
millä la sydämet lätkisit / että minä terwenä
iaraitjina jällensnuosisin/ ia sinua wielä edes»
päinpalwelisin/tijttäisin ia cnnnioittaisin / Si»
nunrackan Poicas lEsuxen Christuxen/etc.
f>HEra IssuChristt/ijancaickinenwalleusi

pimeydesi »valaiset / sinä joca myis
fynnin yön / ia taiten sydämen sumun ia hä»
märän poiscartotat / sinua merucoilema l et»
tss ylidzen tulewan yön caickesta pahan
Hengen Päälle carlamisesta meitä warielisit.
Plöswalaise myös meidän sydämen silmät/
etten me costan cuolemasa nuckuist. Amxl
meidän ruumim jäsenet sinun rauhasas,lt<
wätä / että he cohtnlisen vnen cautta jällens
Wirgottttaisin ia tUlewaisin töihin soweliG
tulisit. Mutta anna meidän sielun» aina ml»
pan olla/ma he sinun tulcmisestas waari,wtai<
sit/ia sinun jältss aina ilolisella si)dä»nelläodo<
taisit/Amen.
<«)lnä rucsilen sinua HsrralEsuChnD

tahdoisit tänä »Ma minun w
tön»
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liuäni ollisit / että costa ruumis lepä / minun
Mmcni sinun jältes walwois / ia että mi»
,j caitis paicois sinua minun sydämcsäni /
Moxesani ia silmäin edes pitäisin / ia näin
Ma pahutta ia syndiä cartaisin. Sinun
pyhö Engelis warielcon minua / ettei se paha
Vihollinen minun tygöni lähestyis/ nmtta ettH
sinä HERra yxinäns minun tykönäni pysyi»
sit. Minä rncoilen myös ettäs warieluxeS
M pitäisit caicki cuin minun omani owat f
ionijn caickia meitä suojelisit/ caitest pahudest
mielisit/ iawijmein ijancaickistn autuutm
«rmolisest auttaisit/ sinunpijnas ia cuolemas
Wtta/An,en.

!l s)HErra lEsu Christe/ mailman wapahta»
s "ja/taiwallisenlsänijancaickinensana/sinli
5. Mtascmckicappaletowat luodut/ ia ilman si«
t. »«tta ei ole mitän tehty / eikö myös paidzi sinua
.» Mätän wahwana pysy. Sillä wuosicau»
it. Ktia cuucaudet / päiwätiayödh / walleus
!t! »Pimeys /ei waiwon sinun cauttas ole luodut/
»a >nutta myössinun cauttas hlallitan/ylöapidetän
l<< »muutttan. Mewaiwaisetihmiset/jotcamei'
ns emme costanwapat ole, ru«
>,xi «nlenm sinua aru,olinenH«3rra/ettästänäyö'

»i meitä sinun laupiudes sijpein alle coriaisitt^i^«meistä waarin pitäisit/ ettei me yhtengän
langeisi / engtz myös sildä pabalda tiu«

«ldapetetyxiia peliätetyxi tulisi. Aum/ettsistM pimeydesä myös sinun walteudes nati»tM / joc« olet se ijancaickinen walteus / i<»
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ynnä sinun taiwalisen Isäs ja pyhän Hengen
cansa elätjahallidzttyxiijancaickinen Jumala/
nyt jaijancaitisehen/Amen.

HErran lEsuxen Christuxen ri«
nimen/minä nyt panen lewH.

tä/hän minua siunatcon/warjelconiaijancaicki»
Men elämän johdattacon/Amen.

HErra racas taiwalinen Isä mei>
/ iawariele meitä sildäcawa<

laldatiusajalda/ jocaainaymbarins täy jatitt»
tä edzien tetä hän saisi ylös niellä. Anna meillen
armojas/ että me wahwalla vstolla vrholiftst
händäwastan seisoisim/ jatana yönäsinunpy.
hän warieluxes alla murhetoina lewäisim.
Sinun rackan Poicas lEsuxen Christoxen
cauta,Amen.
YMa meitä walwoisiun HErra/kätke meitä !

'"maatesam/ettämewalwoisiunneChristuxcncansa /jarauhasa lepäisimme/ Sinun haldus
HErra Jumala/ minäannan minun Hengeni '

ja sieluni/ettäs händaChristuxesa / jocaonmei. "

dän elämän jaylösnousemisem/ sijtätjancaick. '
sesta clwleluasta warielisit. Iarucoilen / että si> l
nä/ jocatotinen walteusolet/sinun aruwspap "

sten milwn pimiän sydamehem sisälwuodam,'
sit,Saman sinunrackanpoicas/ett.

HErra Jumala, jongaM
jatahdon perästä yö japimeys nyt la-.

henepi < nijnettä
wälisten töiden perästä mettäm sinun mlnchcs
annanlme, me hudamme sinun tygös,ne,da« ?f

my



RucouS Kirja. ioay
nlyrän rucoux«ncansi» / ettäs tahdoisitmeitH
«linolisesta ona sinun haldus jahuomas / ettei
M cauhistos meitä peliättäis / eitä pimey»
den päämiehet meillen wahingota tekisit. I«
waicka me »neidän heicouden puolesta makam»!me / nijn anna cuitengin ftdämem iamielem
jinusa walwoa/ia sinunpäälles ajatella. Ostta
uitilltnsinun walteudes / että me sinua taida!»
simme/setä päiwäl ettäyöllä/ työsi! ia lewosa stu«
mta/ia sowita / etten me sinun edesäs yön ia pi«
meyden/ inutta päiwän ia»valkeuden lapsixi a»
M löytäisim / lEsuxen Christuxen meidän

, HErramcautta/Amen.
. Ixi rucous/jonga cansa ihminen wal<
l mistaidzens lepo-eli juhlapäi»

wäan.
l ialaupias Jumala/ metuu»
, sinun annos ia laupiudes / ettäs

mitätänä mennenä wijckona/ iacaickenamei»
j iin elinaicanam / nijn Isällisesi suojellut ia

l. »varjellutolet/iarucoilemmesinuacaitestasydä«
msttm/ettes meidän syndijim ia ylidzetaymi»

;. ftn tähden sinun hywyttäs ia laupiuttas meil»
tHpoistäännäis; mutta wielä nytkin annaisit

i. smmeidänylidzemloistaiapaista. Pyhipoisi
laupias Ift caicki meidän syndim/sinunPoi»

z. »s lEsuxenChristuxen cautta / walmista mei«
Asi)dämem sinunPyhällä Hengelläställe tn»

>i. lllvaistlle Pyhä. (juhla) väiwälle: Puhdista
wahwistasinulles asuinsia meiss / ia ole nijn

i„ Aidäntptönämtällätulewaisellawijtolla/ is
hy Sss caicktz
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taickena meidän Elinaicanam / että me sittentytönäsijancaickiscstapysyisilnme/jaijancaicli'
sta Juhla/ilman luckamatpidaisimine/ silicuau.
ta jacuule «neitä/ 0 Taiwallinen Isä/lEsuxcn
cautta Pyhäsä Hengesä/Alnen.

Rucouxet ennen
Saarna.

KAM, Caickiwaldias ijancaickincn
WMlaupias Isa/ ettäcaicki meidän aiitnu.HMMdem sijnä seiso / että me oikein vmnck'
täisim sinun sanas / nijn minärucoilen sinun
armoiasettä milmnsydälneni mahdais wapan
olla caickinaisest maillnalisest surust ja me<
nosta/senpaälle/ että minä caitella ahkerudtlla!
oikeassa vscosa mahdaisin cuulla jakasittasi»
nun pyhätsanas/min että minä sen lautta sinun
pyhän tahdos ymmärraisin jakäsitöisin ia sitä
vstolisest ja täydellsest. seuraisin / sinulle t>j«
toxexi jacunniaxi/lEsuxen Christurenmeidnn
HErram cautta/Amen.

rucoilen sinua HCrra lunmla tni
lsä / ettäs mumisit «zinusle,,

Pyhän Henges/senpMe / että,nina lnahdaift
oikein cuulla / wastanotta/ynunärtä/ia nnnu,
sydämeheni kätke sinun pyhät sanas /

HERra Jumala kijtoxexi jacunniaxi/ ia mi
nulle vscon wahwistorexi / turwaxi ja.elämcu
paranppcxi/nijn että minä sinun pyhän armo!
cautta mahdaisin ollayxi hywä maa/johon si

,ziun Jumalinen siewenes langeisi / jurduis



ÄtucousKirjs. lö»
lasivais ja kärsimises hedelmän tuottais/sihen
jjancaickisehen elämän/Amen.
s>.Racas taiwallinenlsä/lnerucoilema sinua
"lEsuxen Christuxen meidän HERRam
mutta/ ettäs meidän sydamem / jotta sinun
Das cuulla tahdom sijnun Pyhän Henges
woimal ylöswalaisisit / että me jocapäiwä
suuren ahkernden jawireyden cansa / ylidzen
mckiatMaisimmecuulla jakäsittä tästä Chri»
stilises seuracunnas/ saMat sinun pyhät sanas
ja Jumalisen opis lEsuxesta Christuxesta si-
nun pojastas meidänHErrastam/ ei waiwom
ckonaisteincorwain cansa / mutta myöschdä»
mm cansa nijtä wastan ottaisimme / ia wah»
wanvscon cansa kätkisimme/ nijn että me niiden
cautta taidaisilnme meitäm wahlvista ja loh»
wtta / cuolemata / perkeleta / chndiä / Hel»
wtttiä ja ijancaitista cadotusta wastan / m
sijttä myös meidän elämam caitella muodot-
la sen sumu pyhän sanas jälken asetta ja
läyttä/nijn että sinä racas Isä sen cautta tuli»
jittijtetyxi ja ylistttyxi / sinun nimespyhite«
tyxi / ja meidän lähimäisem oijetuxi ja pam.
Mi. ö HErra Jumala anna meillen oitia
ymmärrys sinun pyhistä sanoistas ja sinun ar-
wliststa tahdostas/ Saman sinunracanPoi»
mslEsuxenChristuxen meidänHErramcaut»
ta/Amen.
f>Caickiwaldias ijancaickinen lumqla tai»

rucoilen sin,la lEsilxen
Christuxen sinun rackanPoicqs meipMHEr-

Wss ij ram



> RucoSMja.
ran tähden/tttäspyhän Hengen woiman caut.
ta sinun armos minullenannaisit/että minä nyt
sinua taivaisin oikein palwella/
ia sinunsanas muiden Christinvscolisten cansanijn cunlla / että mitä minä tässä asias teen/
mahdais wahwa/woimalline iasinullen kelwol»
linen olla ia minun hywäxeni tulla. Sama.
lamuotorucoilen minä myös/ että sinunPyhä
Henges pysiM mwun tykönäni/ ia sen pahan
Hengen pertelen pois ajais jaestäis / ettei hänpahoja ajatuxia mailmalisista asiosista »ninun
sydämeheni lycköisi / joiden cautta minun pal»
welureni/rucouxeni ia sanaan cuulotaidais este»
tyri tulla/ mutta että minä sinua minunluma»
latani sydälnestäni caickein ttrwetten edestä
rucoilifin / sinuapalwelisiniacunnioittaisinia
mitä sinusta puhutan/ wahwastia tartast cuuli»
sin/nijnettäminä sen ymmärtäisin / muistaisin»ia sen Menelämänitäyttäisin/Amen.
9?Ac«s taiwalinen Isa/ että minä nmlvai»

tullut mui»
denvscolistencansa tähän Christilisen seuracu»«
dan / jossasinun pyhä sanasia Evangeliumis
«ppi puhtastiaselkiästopetetan ia saarnata/ ia
sinunChristicundas edessä myös pidetän / mitä
lEsus Chrisms sinun racas psicas meille»
waiwaisillen syndiMen hänen pyhän syndymi»
stns/pijnans / cuolemans / werens wuodatu»
xens < ylösnousemisens ia taiwaisen astumisen»sa cauttaombivlostoimittanut/ Cussamyössi»
'nunrackm poims lEsuxen Ehristuxen totinen

lih»



Rucous Kirja. ,6»;
Mia weri / hänen omantästyns ia asetoxens
Menvlosjaetan / ia muutoin mytzs sinuaru»
«usten/tijtosten/lucuiniaweisuincansapalwel»
l«n ia ylistetän. Nijnrucoilen minä sinua / et-
MPyhän Henges cautta sinun armos meille
loinaisit/että lninä sinun Jumalisenwoimasia
«pus cautta suurella ahkerudella ia totudella
mhdaisin cuutta sinun pyhän sanasinEvange-
limnis lEsuxesta Christuxesta meidän HEr-«stam/ eiwaiwoinvlconaistencorwain cansa/
mutta myös sydämestäni sitä ymmärräisin ia
wstanottaisin/ nijn että se tekisi minusa hedel-mä!» ijancaickisehenautuuten / ia että minä sen
msisin ylös si)nnist/ia Evangeliumin opin alla
Malisesi / cunnialisest/ puhtasia ia soweliast
mnun elälnanitäyttäisin/nijn että sinä taiwali-
«en Isä sen cautta tulisit ttjtetyxi? ia nnnun
chimäisen pahudesta palatetuxi ia paremban
llsmähckn saatetuxi/Alnen.

lälken saarnanrucouxet.Vljtttty olcon Jumala/ ia hywsstisiunattu
meitä/nijn jydämlnellisest-

s«nallanslohduttanut/opettanut/manannut/ia
waranut on. Hänen totinen Hengens wah-
distacon sen saman caickein meidän sydälnihim/
Uäme löyttäisim eij vnhottawaisttsanan c»«u-
-««/mutta tetiät/iajoca päiwäenändyä «ftosa/

rackaudesa iatärsimisesä loppun asti/illmuax tulla/meidän HErranlEsuxenChri-Wencautta/Amen.
Sss <« Mln«



Hsl4 Rucous Klrls
MM»lnä kijtän sinuaracastaiwallinenl.MM st/ lEsuxen Christuxen lncidän HEr<

ram cautta / caickein sinun hywäinte»
tois edestä / mutta erinomaisesta/ tämän sinunpyhänia terweliftnsanas lahian edestä/ jongasi><»s nyt lneillenopixi ia ojenuxexiarmollisesta aw
-noitilmoitetta. Ia rucoilen siima/o laupiasl»
sä/että nijncuinsinä sen cautta sinun caickein py>
himäntahtos lneilletiettäwäxi tehnyt olet/mins
«nyös minii sydämeni iamieleniaina ia jocaM
wä sen jällenoijennaisin/ia tekisin mitäsinullenetolinen olis / setä ajatoxill puhell m töillä!
Saman sinun rackan Poicas lEsnxen Chn>stuxe»l ineidän HErram cantta/Amen.

/ACaickiwaldiasHErra / armollinenM
tijtäm sinua / sinun rackan poicas IE»suxen Christuxen meidänHErralnmucta/ettäs

lneillen waiwaisillen sinu,» pyhän sanas armo»
lisesta «yt opetettu / ilmoitetta! ia julgistcttt
annoit. Merucoilem/anna meillen sinun PyhH
Henges, jocameidänchdämem ylös walaisis/tt»
tä mesen saman sinun sanas cautta / sinuna»»nollisentahtos ia hywydes tundemanoppislml
sitä alatimyös ajattelisim/vscoisim/iasen jällen
meidän elälnäm tayttäifim. Auta ia estä/etteist
ruma Hengi piru / maillua ia meidän oma li»
ham/ meitä epäuscon/häpiän/ synnin janmi»
denpahain juondencautta / shtapois eroitaisi/
««uttq M me tDä jänasa ia oiteas pscosa



Rucous Kirja, lorx
lhwana loppun asti pysi)isimme/ nijn ettäme
lncaickisesta autuaxi tulisin, / Sinun rackan
VicaslEsuxenChristuxentähden/Amen^

ckAlnä tijtän sinuaracas taiwalinen Ist/ si-suuren armoS edestä / ettäs minul
Alhälle syndiselle/ opixi / turwaxi / lohdmuxexi
sinun pyhän sanas runsasti illnoitetta anda-
mcolet/ia rucoilen sinua laupiaslumala jahy-
wälsa/ ettäs sen sama» sinun fanao minun si)-
Meheni painaisit jatijnittaisit/ että minäyn-
nä muide cansa sen jälkeneläisin ja minunitäyt-
WU. Anna armos/o racas Isä/että me sinun
lWlosascaswaisimme jawahwistuisimme. An-
na myös sinun sanas/joca on se oitea ia ijancaic-
tinen totuus/ei waiwoin «neidän tytö«>äm / mut-
Myös muiden Ihmisten tykönä/ tiettäwäxi/
smnaturi ja vlwostewitetyxi tulla,/,senpääl-
lei että se caunis lupaus sinunpyhästä'sanastas
Mga ilumn hedelmät ei pidä sinun tvgös jsl-
lens palaaman/ nmhdais menestyä jatäytttyxi
tulla. Anna sen saman setä meidän ettäcaickein
inhimistensydämetwaicutta / Maja
hedelmälisexi saatta/ nijncuin myös sade/ joca
touoast alastllle /.sinun puhes jalten/ O HER-
ta luinala / maan casta / tuoreta jahedelmäitze-mähäll saata/senpäallen/ettäme sinuaijancaic-
tistli lumalata ja hylvä Isä / mahdaisim op-
pia oileintundeman/ rucoileman/tijtt män/ yli-
stämän jacunnioittaman. Ia että me caicki mi-
tä me ttehem btam ja lopetam / mcchdaisim

SSs iiij sinu»



,o»K Rucous Kirja,
sinuntästys ia sanas jälten sowitta / senpäällen/
ettäme aina löyttaisin sinun/ cuuliaiset mnöy.
Mlapses/ iawijmeseldä sittä osalisexi tulla sij.
ts ijancaickisesta ilosta/ jongameille ansainut
on sinun racas Poicas lEsus Christus »nei»
Vsn HERram jocaynna sinun iaPyhän Hen»
gen cansahallidzeijancaickisehen/ Amen.

Muutamat kiicoxet Jumalan tygs
caickinaisten lahiain jahywäntetoin

edestä.
/ ijancaickinen ia totinen

IWslun,ala / meidän HERmnlEsuxen
/ ynns sinun ainocaisen

Poicas iaPyhän Hengen cansa/taiwan/maan<
Engelitten / inhimisten jacaickein cappalden
luoja / Minäkijtän sinua minun si)dsmestäni<
caickeinannos iahywäntetois edestä / jotca nijn
monet jasuuret owat ettei nijtä yxitänylöslu»
tea/eli täydelisestä ajatella taida. Mutta ensi»
sts ia erinomaisesta tijtän minä sinun lunm«
lista HErmuttas/ ettäs inhimisillesinus armo»
lisesta ilmoittanut/ iasinunrackan Poicas IE»
suxenChristllxenyhdexiwälimiehexi/sowittajari
ia wapahtajaxi asettanut olet, lähetit hänen
myös meidäntygöm/ ia hänencauttaus tahdot
meitäautuaxi tehdä. Ia wielä sittäolet myös
meille andanutsen pyhän Evcmgeliumin opin/
ja sencauttacoonutfinulles yhden ijancaickisen
seuracunnan/ ia pyhittänyt sen pyhän Hengen
eansa sijhenijancaickisen gutuuten. Oltt myös

minu»



Rutous Kirja. ivl?
Dnun löyhän syndisen tähän sinunsuurehen ar»
ms cutzunut/ia minun jyndiniarmollisesta an«
Kxi andanut sinunrackan Poicas tähden / ia
»idutat minun sydämeni sinun tygös vsconmsa sen Pyhän Hengen waicutuxen cautta.
M myös minullen tähän asti ruumilisen tcr«
weydän/ rauhan iarawinonandanut/samalla»
moto yhden Christilisen esiwallan jayhden ei»
teon / puhta» jaseltisn Evangeliumin opin« <

Waneletmyös meitä / meidänisänmaam/co»
Mjacartanem / ia mitä sinämeillen tämän
nytyisen elämän tarpexi lainanut olet. Näi»
lenia caickein muiden sinun«tois edestä / joita
Mlninä ylöslutea taida tijtän minä sin»»a cai»
Ksta minnnsi)dälnestäni/ iarucoilen sinua / että
D wielä nyttin olisit minullenarmollinen/ si«»un rackan Poicas lEsuxen Christuxen täh»
lxn/ettenminänij ncninsinun wihamiehes / jocasmua laitta iapilca/ ijancaickisesta sinun tyttzs
poisheitetäisi / mutta sinun tytönäs silisin ijan»

sin mcunnioitaisin/ ijanraickisesta nijn ijancaic»
tisehen/Amen.
llZlnun Jumalalli jaminun HErrani / mi»

tijtän jacunnioitan sinua/ tttäs minun
tyhjästä yhdexi inhilnisexi/sinun omaxi cuwaxes
armollisesta luonut/ ia sijttä sinun callinweres
nutta jällenslunastanut olet. Samallamuow
pyhän caste,» cautta sinun vlwoswalittuides la«
stes setähän ottanut/iapyhänruumis jaweres
Sacramentil vseinvirgottanut. Minä tijtä»

Sss v myös



lc>,z Rucous Kirja.
Myös sinua totinen Jumala / että sinä mmua
hamast minun nuorudestani/nijntähän nyknstn
aicanasti olet armollisesta hdlhouut/ moninai»
set chnnit jariettaudet minusa tcrsinyt/odötta»
den minun pamnoxenijälten/ Samallamuo»
to minua monesi waarast ja tustast sielun ja
rulnnin puslest/monda torta auttanut/ja suonut
minulle tmveyden / ranhan ja hywän mene»

v styxen ylidze minun elinmcan. Nijn rucoilenl
milmstnua nöyrästi/ettäs myös tästedes minul»
len stncaldaisen sinun armos ja hywydes tau>
pialisestu tahdoisir osotta / ia caicki ne minnlda
poisotta / jotca sinun mieldäswastan owat/
wariellen minua caikesta pahasta ja wchin»
Zosta. ?lnta myös että minä caiken minun e«
lamani sinun pyhän tahdos jällentäyttäisin/ja
nijnwijmeseldä ilon jariemun cansa tulisin si»
nuntirtautes. Sitä rucoilen j« anon minäsi«
suren Ehristuxen Isä/ sinul» pyhän nimes tijto»
xexes jaeunniaxes/Amen.

Jumala / cuingatulisminun oi>
, sydämestäni sinua racasta / tijttä / cun<
nioitta ja ylistä / ettäs minun wanhelnbitten
cautta hhdexi inhimisexi luonut olet/annoit mi»
nullensielun jaruumin / ja äitinicohdusacai»
testa maarasta m wahingostarmollisesta warie»
lit/nijn ett en minäsiellähuckunut/elimuutoin
ennen oikeat aica syndynyt / «ljncuin monellt
tapahtunut on. Minä olen saanut sinulda
mielen/taidon jaymmärryxen/wnga cautta sinä



Rucous Mj». lvry

olet minun muista luondocapvaleista armolli»
Da erpittaiwt. Sinä annoit myös minun
Pdyä yhdellä caunilla / saloll jaterwellaruu'
IM/t<iyttinjasenjlteNcansa. Sittälclhinpidän
!»,ina myös sen yhden suuren armon ja hywän»
ttgonedesta/ettas minun schen aican ja sen can»
«n seasa oletandanut syndoä töhan.mailmanlwssa minä sinun tundos jaSacrainentis nau'
titzeuusehen ylen tullut / jocacuitenginmonel»
Kn epälutuisittcn ei ole tapahtunut /waicka
lulteilgin jocainenmeistä yhdmcallaisen ranga?
stuxen ansainet olemnia. Wiela sitta pidM
!ninä sen/ en suinganwahiman hywäntegon ede«
siä/että minun esiwanhembani owat minua / si»
illinwarieluxesja suojeluxes alla / terwena ja
mdisna ylöscaswattanet / nijn etten minä
yhtätän wahingota eli tuulesta eli-wevestK
saanut ole / eitä yritän peto taicka muu elclin
ele minua rewellyt ja raadellut / pöydäld eli
istumeld en ole maahan langmut wahingoxi ja
mjaritpxi/mutta sinun sijpeis jasuojeluxesal»
!»iunan suuritta wahingoita tähän asti olen y»
Acaswannut: Sen edest / tahdon minswielä
nyt enämintijtta sinua/ ettäs minunvsein »no»
Msuurist tustista auttanut olet / jaet sallinut
minua synnisäni pahan oulantunnoncansa ca»
dotetuxi tulla/mutta sinun pyhän sanascauttal
Anua ylöswalistanut ja palauttanut synistH
Pyhän Hengen arnion cautta. Nijnon semytzs
lA hywäteto/ett» sinä minulle/o H«na/hamastlAnun lapsudestaniolet sinun pyhal Engelis an«l danuti



1020 RucousKirja,
danut/ joca »ninua tähän nykyisen aican astllwaricllutia tätenspäällä candanut on. Cait'Dkein näiden ja muiden hywäintetois edestä/ lij<
tän / ylistän ia cunnioitansinun lulnalista ni<
mes/O HErra / minäwaiwainen/ joca sitä wa>
stoin/caickia pahutta ia syndiatehnytolen /ia si<
näcuitengin nijn palio hhwyttä minullen oset<
tanut olet. Sentähden wielänytkin olcon si«

. nullenkijtosjacunnia/ ijancaickisestanijnijan»
caickisehen/2l«nen.

Jumala/ minäwaiwaum
tijtän/ ylistän ia cu».

nioitausinuacaikesta sydämestäni/ ettäs lapsu»
destani nijn tahen nykyisen aican asti olet mi»
nua nijn armollisesta yltzspitänyt / rawinnut!
wariellut/ia suuren arinon cansa lahjoittanut.
Minä rucoilen sinua lEsuxen Christuxen mei>
dän wapahtajam ja wälilniehnn cautta / etet
sinä sencaldaisitasinun lahioias minulda pois»
ottaisi < »nutta nijtä minussa päiwäpäiwäldä
enänäisit ja lisäisit / ia lijatengin sinun pyhä»
sanas oikean tundon jayln,narryxen / senpMen
että minä aina ja jocapaicas taivaisin tijttaia
cuttioitta sinua/ ia en tenengän päallen minuani
mutta ainoasi sinun paälles nlinunJumala»»
luotta. Sillä sinäHErra olet ainoastans mi<
nun turwani ja minunapumieheni / Sinsolet
tie/totuus/elämä/sinäuxinsns caickein sydämet
tutkistelet / jaettei yMn ole / eli taiwaseli ma«
an päällä/joca auttaja lohduttataim/ paidzisi»!
nua HErra/ nijn tulen mini waiwainen syndi»!



Rucous Kirja.
n ihlninen sinun tygös minun HERran Iu»
Mniiia rucoilen sinua nöyräsi / että sinä tay»
,isit ei lnlnun ansioni / mutta sinun ainocaisen
lckan Poicas lEsuxen Christuxen catkeran
ijnan sa cowan cuolcman tähden arlnollisesta
indiyi andexi anda/hallita minuapyhällä Hen»
Ms / Autta jaholho minua wielä nytkin edes»
»in sinun pyhän nimes tijtoxexi ja cunniaxi/
MN.
Wcltzetmtouxet caickinaisten tar-

wetten edestä.
M Inua eläwätä / caickiwaldiasta jaijan»
Mcaickista lumalata meidän HERran

Christuxen Isä / caickencap'
Ken luoja ja hallidziata / ynnä sinun Poicns
Ksusta Christusta meidänHErram / ia MfthäHenge merucoilemme / arnmhda sinuas
«dän päällem/ sen sinun Poicas lEsuxenlhristuxen Ansion tähden / jongas sinun ihme»W neuwostas tahdoit anda tulla yhdexi
»hlixi »neidän edestäm / ia asetit meillen yhdexi
Mmiehexi ia sowittajax sinun ia meidän wai»
Älläin/ senpälle / että setäsinun hirmuinen ia
fturiwihasmailmansyndiawastan /setä sinunsyhä armos meidän cohtam sen mutta tiettä»
chitulis. Pyhitä/ puhdista /ylöswalaise ja
chuta meitä pyhälläHengelläs. Coco / hal»tzt ja wariele sinun Christicundas / Annu
Mm armos , että me sinuntotisen japyhän
»>asjältenyhdesä pyhss elämässä caitis asioi»"vahwan«waelda mchdaisimme. Wariele



lvHl RucoussMjä.
myös meidän Herra m jaKu ningaw sinun py«
hän nimes tijtoxexi jacunniaxi/ jameillentöy.
hillen alimaisillen hywäxi/awuxi/ iloxija warie>
luxexi / hallidzemyösmeidan isänmaamjasen
haldiat / anna heilien nrmos/ ettaheoiteinja
cohtulisest sinun micles jällenmeitä edesseisoi<
slt. laina meillenHengen rawindo / sowindo/
rauha ja lewolinen meno. Anna hywät ja on»
neliset neuwot caitift asioisa jamenoisa. Anna
myös meidän talom ylidzen sinun hywäftisiu»
nauxes/Anna sielun jaruumin tenveys / Anna
tarpelinen jacohtulinen ilma / Anna wiliast»
ka maasta ettälnerestä / sinun pyhän nimesti)'
toxexi jacunniaxi/lEsuxenChristuxen meidän
HErramcautta/Amen.ijancaickinen Jumala ja a»

rucoilema sinua fydämestäm / että sinä pyhän
seuracundas jasen palweliat /ston/ saarnamie>
het Pyhän Hengen cautta tahdoisithallita/ etti
hewahanPysyisit sinun pyhis sanoisas jasijn»
terwelists opis/jongacautta vsco sinunpäaw
wahwistetnxi/ lähiluaisen tygö enätyxil
paha elämä oijetuxi/ ja caickinaiset hywät w
wat meisä lisätyxi tulisit. Että sinä myö
tahdoisit caickille mailulalisille Esiwalloil
Kuningoille / waldumiehille ja Herroille
ja lijattngin meidän Kuningallem esiwallal!
ynnä heidän neuwon andaittens jakastyläistc»
cansa/anda armon jataidon Heddan alimaisia»
sinun pyhän mielesjälten,hallita ja edes sm <



Rucous Kirja. 101 Zstnpäälle /että heidän cauttans laki ja oikeus y<
lespidetyxi ja wahwistetuxi/ pahus / waqrys ja
Mwalda estetyxi jaalas painetuxitulis/ja me
Mrauhas/sowinosjasuosios/ nijncuin Chri»
stilistcn mhimisten tulisidze testensm jamuiden
ymbariasinvaisten canfä elc? taidaisiin. Auta
myös HErm / että meidän wihamiehem jarijta
welicln/ caiken pahan mielen / sydcmen carwau»
Kn/ wihanjacateudenpoisheittsisit/ jasijttä
midän cansam annaisit heitäns sowindohon/
jo nijn rauhas / yximieWdes / rackaudcs ja
loteudes meidän cansam eläisit. O HERra

. lohduta myös sinun Pyhän Hengescansa caic»
, lianijtä/ jotcaowatjofsakjnmurhestöyhydes/

nälies/fangiudes/ taudisa/ lapsen pijnas, me»
~ «»hadäs / ja muissa sencaldaisissa/tiusauxis/
< tustisjawastointäymisiS/ lijateuginnijtä/jot»

c» sinun pyhän sanas ja totuden tähden tiusa»
z. fttan/waiwatan/wihatanjawainota» / että hemckia nijtä nijncuin sinunIsälisiä rangaistu-

stas hywäll mielel kärsisit ja wastanvttaisit/
,z sijhen asti / ettäs armollisen tahdos perästck
i, M nijstä vlwospäästäisit ja wapahtaisit eli
a. wmin eli sielunpuolesta.Ettas myös hedelmän
hz wassa/wilia manderesa/ ia cala nyhdcst caswa»
l, Wt/hywästisiunaisit / ia njjtä meidänruu,ni«
ie tarpexi soisit/etten me nijncauwan euinme täal-
,l lllelsm/nällencuolis. iaina myös meillen,ar«
» mollisestacohtulinen/sowelias ja tarpelinen il«

,i m/ poudan jasaten/ lämbymän jatylmyden
siwlest/ että,ruoho/ tylwö jamuut hedelmät
'«> aica»



i«4 RucouSKlrja.
aicananswahwistuisit / jasijttäedestulisit/ ia
ihmiset heidäntyönsja asiansilmanestetjasuu.
ret wahingolta vlostoimitta taidaislt. Nijn
myöscaickeinmuide edestä/uutä metarwidzein
sielun jaruumin puolesta/joitas tahdot sinuldas
yxinsns anotta / rucoilem me sinua O caicki»
waldias Jumala/ ettäsuijtä meillen arnlollist»
sta andatahdoisit / Sinun ainoan Poicas »nei»
dänHErranlEsuxenChristuxen catteran pij.
nan jacuoleman tähden/Amen.

ijancaickinen totinen lulna»
Isä/taiwan jamaan luoja / ynnä sinunrackan
Poicas lEsuxe,» Christuxen jasen Pyhen Hen>
gen cansa / metijtäm sinua caitestasi)dämestäm
ettäs sinus meillenarmollisesta ilmoitit/jasinun
Poicas lEsuren Christuxen meidän tygöm
lähetit, ia sinun salaisen ja iymellisen neuwos
meidän lunastoxestammeillen tiettäwäxi teit/ia
eocot sinullesijancaickisen seuracunnan/Evan»
geliumin / Sacramentein jaPyhän Hengen
cautta. Samallamuoto annat myös meillen
sowelian esiwallan / rauhan jameidän Hengen
elatoxen. Nämät jamuuthywät tegot/tunnu»
stam me julkisesi olewan sinun! lahias, jotcas
meillen sinun pyhän Poicas tähden andanut/
hywastisiuuanut ja coospitänyt olet / Joiden
edestmenytsinua nöyräsitijtäm. Me tunnu<
stam myös/ että me waiwaisetsi)ndisetlnyimi«
set/olem monella»nuototieten jatietämät sinun
mielesrickonetl mpaliopahuttatehnet/ mj»
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tttä sinulkyllä oikeus olis, sencaldaisia sinun la-
hioias meildäpöistemmata. Mtltta »ne cadum»
me caitesi ftdamestäin / että me nijn häijysi n»ei»
M sinua wastantäyttänetolema/jarucoilem
sinuasangen nöyräsi/ ettäs meidän jydämem y»
leswalaisisit jasinun puolestäännäisit/ annai»
sit myös meidän syndim sinunPoicaslesuxen
Ehristuxen tähden anderi / nijncuin sinä suure»
«sta armostas meille luwannut olet. Syty»
ts myös meihin Pyhän Henges cautta yxi oikiä
«scö/nöyryys ia cuuliaisus/ hallidze myös/kätke
>« holho meitä saman Henges woimalta. Me
elem myös rsydelisestaiconet sinun awus mut»
la parata meitäm / ia sinua wastan tästälähin
Ba notkiat ja cuuliaistt. Merutoiletn Myös
sinua/sinun rackan PoicaslEsuxenChriffuxen
tähden/ettäs lahdoisit meistä/ ia meidän isäm»matla coom sillulles yhden feuracunnan / ia
meidän stasam yltzspitäsel» oikean Christilliscn
»pin / etts se selkiäsi / puhtaft/ ilman tmme»
lust/ petostjawalhetsaarnattaisin/ nijn et»
li me oikein taidaisim sinua palwella / rucoil»
10/racasia/ia sinun edesäs nöytydes ia pelgos
«lä - Ia sen tähdtn laina Myös meillen vstoli»
sltsaarnamiehetia toimelisttopetajat /.jotta
Aan terwelisen «pen / hywäin esunertiin ia
nlnnialisen elämäncansa / sttä Chrisilistä seu»
Aunda/ sinun laumas jajouces edes seisoa ia
ovella taidaisit / sinulle cunmaxi ja culv
villen autudexi:Nijn myös rucoilem me
Aa / sinun rastan Poicas lEsuxen Chri»

Ttt stuxen
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sturen tähden/ettäs tälle maacunnalen / jos»
sa me asumma / aunaisit yhden rauhalisen/
Christllistn ja onnelisen hallitus menon / ja
meidän Christilists esiwaldam armollisesta
wariella ja hallita Pyhän Henges canft/
niin / että sekä heidän elämäns/että hallituxens
tulis idze heilleus ja alimai»
sill rauhax / onncx ja autudexi. Anna heil«
le myös stncaldainen »nieli / että he sydämesi
sinun cunmas / hywät opetuxet / Christilistt
menot/runnialiset tawat/ja cohtulisen pelgon
ja curituxen alimaistens seassa nlespidsisit.
Me rucoilem myös ettäs tahdoistt maan he>
Lelmän hywästisiunata ja wariella hywäi» il»
mau cauttai ia aicanans anda typjyndyä / et>
tä ihmiset sen cautta sinun asetuxes ja lupau»
xes puolesi / Hengens tässä mailmas elättäi»
sit jaylespidsisit. Antta myös Pyhän Hen»
ges cautta / me tundisim ne sinun lahia»
xes / kiittäen sinua nijden edest / ja sinulda
ainoalda nijtä myös rucoilisim. Nijn tiedät
sinä myös sen suuren heicouden / c,lin meissä
waiwaisis inhimisis on / että »ne aina si»
nun mieles rikomma / sentähden rucoilem me»
ettäs pnhsn Po»cas rucouxen tähden / tah<
doisit sinun cowau oiteudeL ja hirmuisen wi»
has meitä wastan / asetta ja poichcittä / ja
meidän syndin» anderi anda/ ia sen rangaistu»
xen/ cuin me synnillä ansainet olemma/ wähe»
tä ja poisotta. Ettäs »miss mieti murhe»
lisetja waiwaloiset / jptca sinun rygös tur>

wawat»
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wawät i anoden sinulda apu / pyhällä Hen»
Mäslohdutaisitja wahwistaisit/että heoitias
lvscos/lnahwas toiwos / ja alinomaists rucou-l fes pysyisit, jasinun laupiuttas tijttäisit
caickisesta/Amen<,
<>lansaicttnenlulNala/tatwallinen M/nin»Hcuin sinä pyhästä armostas olet meillen an»
tanut sielun puolesta Hengeliset lahjat / cuin
m sinun pyhä sanas ja Sacramentis / joiden
Wtta me vscohon / sinun tUndohos jcl welie-
lisen rackauten cudzUtut olemitta t Nijn ru»
wilen» «ne myös sinua / ettäs meillen armolli-
sesi soisit ja annaisit ruuniin puolesta caic-
Ka nijtä / cuin meidän hywäfeM ja tärpe»
M tutewat / jaettäs myös tahdoisit M
fyhän <3ngelittes/ että taiwan / Maan/ tuu«
lm / wedtl» ja Muiden luonbocappalden caut«
t» / jotta sinä meille tarpeheri luonut olet)
tietä meidän parastam. Anna caicttnaisel»tm hedelmälle maan päällä hywä ja tarpe»
Imen ilma cullakin aijalla/ että se oikein
jurduis / caswais / wahwistuis / ja hywin
lypsendyis/ warieleserateilda/ suurilda pou»
bilda / ytenpaldisilda sateilda/ja »milda waa«
ralisilda ilmoilda. laina myös sinun annos
mä mei sencaldaiset sinun lahjas cohtulisest
j» tijtoxen cansa nautitzisim / ia nijden cansii
«yös meidän Christilisen vstoM / ia
iem ltteidäl, lähimeistäm wastan osottaisim.Wn tarwidzcm me Myös tässä elamäs
jywa hallitust ja sowelmsta esiwalda / sen.

Tttij W.
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tähdenrucoilem me sinua sange nsyräst caickein
esiwaldain edestä /Kuningaitten / waldamiesten
jaHErrain/ nnitta eriuoma»sesta meidän oman
armollisenKuningam jaEsiwaldä edestä/ jonga
allame eläm jaravinnotam pWdäm.Auta o ra>
cas HErra / että hän sinun oikein tundis / laina
hänelle yri oitiavsco/ hywä toimi/wijsaus jaym<
manysettä hänhywän lain/ säätyin ja oikeu»
dencansa vscolisesta jawiriästs hallidzis/ pahan»
tetiät ja cowacorwaiset cohtulisest rangaisis/
hywiä ja nuhtetomiaauttaisi holhois jawarw
lis. Taituta hänen sydämensrauhaan ja st>
lvindoon/ jajosrijtaelleripuraisusylösnouse/
nijn laina aruios / että hän sen hywän jasowe.
lian menon cansa asetta taidais. Auta myis
että caicki perhen wanhimmat / nijn myös o»
pettajat/heidän lapsens/ perhenjajasen nuoren
cänsan caites siweydes ja cunnias / sinun lu<
malisen nimes tijtoxexi ja heiden sieluns auu»
tuudexi / ylöscaswattadaisit. Anna myös tt<
tä caicki litiafUwaiset / tylämiehet ja caicki
muut inhimistt rauhas / suosios ja ystänydes
testenäns eläisit / senpsällen että me caicki m»
lveyden cansa/hywäs rauhas jahnllitures/ mei«
tzän jocapäiwäisenleipäm ilon iarackauden can«
sa syödä janautitamahdaisim / ja nijnwijmti»
stldä periä sen ijancaickisen autuden lEsuM
Christuxen meidänHErram cautta/ Amen.
ij«>HErra Jumala caickiwaldiaslsä/ anna

andexi meidänricoxem jawääry»
dem / päästä myösweits sinun laupwdes tähden
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«ikistä synnein siteistä / ja hallidze meitä sinun
ttzyhia palwelioitas pyhällä Hengelläs. Coco
myös Christicunda ja meidän langoin/sucum/
Mtawam / hywintetiämjarjstiweliemotasi'
nun huomasjahatdus/ ja Me heitä pyhydes<
puhtaudes ja wiattomudes. Puhdista mei»
täcaitestapahudestajanuhtest / Awullasmei»
tä tircasta / anna meille» «auha ja terweys
Poiscarcota meidän nätywäiset janätymattö»
oiätwihamiehem / tahioita meidän ystäwillem
jawajnomiehillemtotinenrackaus/lihan himot
Midze/cohtulinen illnameillensowita/,tauti ja
nMpoisota / wedestä jamaasta anna wilia ax»
inollisest/ waiwaisten / murhelisten jaradolisten
miwat wähennä/puriehtiwaisten ja wesil ole»
waistein tustat jahädät estä / sairastein tiwut
ja taudit huotiackaxi tee/fangeinwaiwatwähe»
M orjainhuocauxetlaupialiseft cuule/caickein
löyhäin inhimisten pacot, fustat/hädät ia ittut
näe/ cuule ja annolisestaliewitä japoisota/ le»
steinjaorwoilafienpilckajaylencadze rangaise/
Mlhetteliaitten ja pettäwäistein pahus alas»
faina / pacanoinein cojrus turhaxi tee / seu»
mundas wätewästi »nurenna ja ta»
«perin aja / caikillen vscowaisillen chnnit an»
dex / jatämän elämän peräst ijancaickinen ilo/

riemu ja lepo sinun tytönästaiwanwaldacun»
ms armollisest laina / Sinun rackanPoicaslEsuxen Christuxen tähden/Amen.
AWäkewä/woimalinenjacaickiwaldiaslu»

me waiwaiset/ synnin tähden sen
Ttt iij pahan
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pahan wihollisen perkele» ja caickinaisen wa«.
ran ja wastontäymisten ala annetut olema;
Nijn rucoilem «le sinua / että sinä tahdoiftmeitä caitesta pertelen petoxesta jawoimasta/
«sliäst ja cowast ajast / sodasta, ja weren
lvuodatuxest / ruttotaudist ja muista wahin»
golisista taudeista i caitesta wastoin töymi»
sests ja cowast snnest armollisesta wapahtai
w«riella japssstä. Ia että sinä myös wcas
Isä tahdoisit armollisesta luariella meitäl
caickinaisest sielun ja ruumin waarast j aIM

'sest cuoltlnast < Helwetin pijnast ja ijancaicki»
sest cadotuxest j ja sinun pyhsst armostas an.
da ja suoda meillen taiwahan waldacunnan
ja sen ijancmckisen elämsn / lEsuxen Ehri»
siuxen sinun rackanPoicas meidänHERrM
)a wapahtajamcautta. Sillä sinun on wal«
dacunda/jossa me olema / sentähden tule sinun
meitä autta / sinun on woima / sentähden tai»
dat sins »nyös sen tehdä / sinun on myös cun»
nia/ sillä että me senealdaisen sinun awustch»
den sinua caitesta fhdämessäm tijtäm ja cun»
nioiram. Autaracas Isä/että me caickia nsi<
tä wahwan turwan ja vfton cansa
sijnma sinulda toiwo jasaada. Sillä sinätch»
dot caickia nsitä meillen anda / ja sentähden
myös olet tästenyt ftncaldaistta sinulda ano
ja luwannut sinun pyhän Poicas tähden mei<
hänrucouxem cuulla/Amen.

HERra lEsu Christe meille tie ostt.
me sinun tygös tulisimme / tt<

Ms



Ma sijalle puhaldaman / jolla me sinun tundi»
sim / ijancaitist elämst andaman / josa me si»
mntytönsepysyisim.

Tule HErra lEsu Christe wapahtaman
meits Enneistä / wihollisist
käymises hallidzemau/ wastomtäymisis warie<
leman / meidän esiwaldam jacansalu hywästi»
smnaman.

TuleHErra lEsu Christe/ ja ole meillen
lEsus/ totinen lunastaja/ettei perkele meits
cutistais/ ettei liham haututtelie/ettei mailma.
myrtytäis.

TuleHEßra lEsu Christe/ sinun vscos
meitli wahwistamau / epsusco poisottaman/ toi«"
wo corgottaman / ylpeysalaspolteman/ rac»
Kus sisälle wuodattalnan / cateusja wiha vl»
ivoscataman.

TuleHErra lEsuChriste/eriseurat pois
«pimähän/ Antichristuxen tastylsiset eadotta»
man / idze Antichristuxen mllrendaman / setä
hänen/että hänen seuraus neuwot hajottaman.
Tule myös Evangeliumin oppi Christin vsco»
lisien sydämihinsytyttälnän / jasen opin haldiat
päiwapäiwälda/ lackamatlMndämsn jaen<ln-
tämän/Amen.

lEsuxen Christuxen meidsnHErram ar<
mo/lumalanrackaus/ japyhänHengen osali»sus/olcon meidän caickein callsam / ijaw
mckiftsta/Amen.

Ttt mj 3lip<
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Mpiftnateli synnin tunnustelet

Jumalanedesä.
WWsinä tiedät / että lllinä suuri syndinen

jasuurcmbi cuin «niua idze sanoa
taidan / Sillä sinä tutkistelet jydämct ja mu,
nastuut / ja tiedät caicki / nntä minä mi»
«un nuorudestani minun pahoilla ajatoMam/
sanoillani jätöilläni/ caitisa minun menoissayi
xickoUut ja tehnyt olen/jotca caicki owat sinun
Oesäs i nijlltumyxi iltiäsaastainenrääpäle / ra«
staillg jasuurilla, synneillä tahrattu jahierottu:
GiN minä. olen syndia tehnyt ia caickm
Mhuten minuani harjoittanut. Sentähden mi'
nä ilmoitan minun jyndini/jaen sala minun pa<
hoia tecojani/mutta tunnustan sinunedesäs/O
HERRA caicki minun ricoxeni / ja rucoi»
len sinua < käännä sinun wihas jahirmuisu»
des minun tyköäni pois / pese minua pahoista
töistäni / ja. puhdista minua siinneistäni, O
HERRA en tule minä sinulda, stncaltaisia
minun ansiostani rucoileman / joca en cui»
tengan muu ole cuin sula pahuus jariettaus/
«nutta sinun pyhän sanasia lupauxes tähden/
mjncuins meille jameidän isillemluwannutja
sanonut olet. Sentähden/ o laupias Isä älä
käy oikeudelle ja duomiolle sinun palwelias
cansa / .sillä ei sinun edesäs yxikäneläwswan»
hurstaxi tulo. 9 HERRA cuule minunru»
couxeni ja minun huutoni sinun pyhän sanas
tähden/ Armahda sinuas minun päälleni sinun

lnupiu»
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jzupiudestähden/poispyhi minunchndin/ sinunsuuren yywydestähden / minulle arnwliinen
jinunpyhännimestähden/m andexianna caicki
zmnun syndini/Sinunrackan Poicas lEsuxen

meidänHErran/wapahtajazn ja lu«
,Majam tähden / jocaynnä'sinun cansas elä
johallidze ijancaickistst mjn ijcmcaickisehen /

ylinen.
42>Inun Julmiani jamlmmHErran/ an-

minun nöyrärucouxeni tulla sinun In»
UlisenHErraudes eten. HErra/oienasinun
Ues minuntygöni/ia tee minuaautuari: Sil»
lzminäolensewaiwainen chndinen inhiminen/
Malastulinlerujalemistnijnlerichoonljon»
Mtzwarit otitfangixichaawyitit ja jätit puo«
limolluxi. ö sinä totinen Samaritani/ auta
muawaiwaista si)ndistäylös / ja ota minua
Mens armon ala - Sillä minä olensangen pa<

!asinun edesäsmadtan saattanut. En öle mins
Visusi jaahkerasi pyytänyt sinua tuta / minä o»
!n> sangen cunniatoin ollut sinu»»,momnaistein
tzwöin tetois edestä. En ole »mnä sinua nijn
Wnyt jaylistänyt / cuin minun olis tullut
»hdäxeuu Minä olenusiasti totuden satanut.
VHErra/costas minun tygöni sinus Wnsit ja
Natahdoit/nijn olin minä ylen hidas jaylen»
cklinen sinua cohtulisen cunnian cansa iva»
anottaman. Minä ole»tämän haistwaisen ja
loistanruumin ylenrackana pitänyt. Minä o»

minuy suuni sangen usissti tyhiän jaturhan
Ttt v plchen
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puhen cansa saastuttanut; Enoleminslninu»
sydändäni ja aijatustani wisusti si.
nun sanas puolen/ En oldmytzs minun sllmis,
ni pitänyt pois turhast menosta ja cadzelemast
nijts cuin pahoin himoin ja haluin tehoittai»
sit. Minun convani olen,l«nä vsizsti awan»
nut turhia jarietait puheita cuuleman. En

minun tottani nijllen waiwaisil»
len jatarrriidzewaisillen. Minä olen/ M pa>
hembi/waeldauutwäärällä/ ja syndisellä tiellä.
O HERRA mitä pitä minun nyt enömin sa
noman / ei ole minusa ensingen H»M ha>nO
minun päälaeldani / nijn candapäahän asti.
O HERRA / jos et sinä olis armahtanut
minun päälleni sinun catkeran cuolemas täh>
den / nijn olisin minä ijancaickiststa Helwetis
rahdoteturi tullut. Mutta nyt HERRA"'
len »ninätin yri nijsts / joiden edestä sinä olet
cuoleman kärsinyt. Minä olen myös sijts jou»
tosta/jonga sinä tallilla werelW olet zällens
ostanut ja lunastanut/ Sinä olet sinun pyhän

»callin weres nijn hywin minun edestäni cuin
nmidengin vlwoswuodattanut / stlltähden ä»
lä minua poisheitä HERRA / minä olm
se poiscadonnut laminas i ylesedzi minua / o
sinä vscollinen Pai,nen / ja saata minua jäl»
lens oitealle tiellen / senpällen / ettäs olisit
totinen sinun sanoisas / nijncnins minul»
len luwannut olet / sanoden: Tosca ikänäns
syndinen Inhiminen minun tygöni hlluta
Mn tahdon minä hsnen autu«»xi tähdä. A<

HER
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MA minä tunnustan uunnnsyndini / ja

minun pahatekon owat alati minun silmäni e»
M En ole minä l-elwollinen cudzutta sinun
lapseresl silläminsolensyndicktehnyttaimasta
Mstan ja sinun edosäs. O HERRA wirgo<
ia minua /ia annaMinun saada cuullailo ja
Mutusta / poiekäännä sinun caswos minun
hndini puolesi/ ota pois caicki minun wäsry»
le»i sinun suuren annos tähden / ölä poishti»
!il minua sinun caswos edestä. O HERRA/
Mcmgaiseminua minunpahatetoni ja syndi»
nijältän /älämybskäy oikeudelle cansani / an»
stmijälten / muttaHERRA minun terwey»
Kni Jumala/ aumminua ja wapahdaminua
sinun cunnias täbden- / osota minulle sinun
hjwydes, että lninä saisin/ olla jaasua sinun
huonesas caickena minunelin aicanani/ja sinua
lijttä/ylistä ja cunnioitta ijancaickisesta nijn i»
Mcaickisehen/Amen.
NfH racas HERRA/taiwamnenlfil/cuu.
"le stjs »ninua töyhä synnistä / anna minun
juutoni/ walituxeni / idtuni jatyynelleni tulla,
<nwn Jumalisen HERra,ldes eten. Minä
lohdon minun si)dä»neni sinlin edeMjulklsest
ilmoitta / minä olensinua minun lnojani san»

n towan wihoittanut / ja sinun mielbäs
>stan palio pahutta tehnyt. Mutta minä o»
»cuitengin sinun annos <auttaruwenNt tun»
man idzeni / ja minun syndisen elämäni wi<
lti tuttillut / ja löydän nyt en mitan muuta
innn työnäni / jos mins muutoin totuden
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tunnusta tahdon/ cuin häijyn sydämen simttem
si)ndeincansa pimitetyn / ia catumattoman o»
mantunnon/joca caickinaistellwitam/ syndein
MriesstM cansa tahrattu A». , En tiedä minäl

häpiätä eli wica/ olconsewi<
ha/ivains/cateus/toreuschenlbeys/saastaislls/pa.
nems / yleucadze/ covatorwaisus / ylpeys/ pahe»
nos/ petos ja laistus caicken hywytehen/ jonga
cansa en löydä minä miuuani olewan tahratun.
Enole minä lapsudestani ollutwalmisrauhaan
jaystswyten / mutta pitemin rijmanja torani
emmybsMinuu lähimäistlleni / mitan mielen>
NMltsx jahywaxi tehnyt. Minun kielenicansa.
olen minä walmis ollut puhuman sitä / M
minulle wähä tieto ja oiteuson ollut. Kiroile»
man/ panetteleman jqylencadzomanminun lä»
himäistäniolcn minä ottutylennopia/rytaanja
toraan olen myös. minuni mieleläniandanutlja
jocaidzenylencadzonut. Minä olen myös c»n«
niatoinnijtäwastan ollut/jotea minulle jotalin
hywaowat osottanet/sanoisa jatöissä olen vstin
walchtelia ollut / ja lyhMsest sanottu ; 0
HENra minä tunnustan caitissa synneissä mi»
nuniwicapssxi, iaftntähden ansainexi senijan'
caickisen cadotuxen. M»«tta nyt sanot sinä cuj<
tengin HErra/et et sinä tahdoftndisen mokina»
ta / mutta että hanyanens täänäisijasMelä.
Sinä myössanot/ ett ei yhtän vhri sinulle pa«
remin telpa / cuinnn särietty ftdän / sentälM
ota nyt HErrawastanminun murhelinenftds»
meni jasärjetty omatundoni / jotcaminä idtm»
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Mftsinunetehes cannan/ ja armahda sinnas
„inu waiwaisenfyudisen päälleni / sinun rackcM
PoicastähVen / japoisheitä caicki minUNsyndi»
»i meren si)wyteen</ stnpääll että ne smm» co»
m» jaoitian duo»nws edes mahdaistt tMt'vn«
l,etetuxi!ja laina minullesinun pyhä armes/että
,M tästedes taidaifin carmja cawachta sencal»
loisita hirinuisia syndiä / ia sinun Jumalisen
tohdos Me minun elämäni caitella ckump aftt»
li>/ Sijhen auta minua o caickiwaldiaslnma»
>oi sinun rackan Poicas tähdenPyhän Hengen
wimall/2lmen.

Jumala ja taiwallinenlsä/jonga
»"laupiudella ei yhtän loppua ole / sin» joca
M tärsiwoinen / pitkämielinen/ia caicki pa»
h»t tegot / ricoxet ja si)«nit suuresi armosi an»
pannat. Meolemma/senpahembi / tehnet
syndiä meidän Isäim cansa/ me olemma waä»
iin tehnet/ ollet Jumalattomat/ ia sinun mie»
llsrickonet. Sinulle ainoalle olemma me syn-
Mtehnet/ja sinun edesäs pahoin tehnet:
toälälnmsiele meidän endisiä pahoja telojanU
ftlä me olemma sangen wiheliäifexi,joutunet.
Auta meitä Jumalameidän wapahMjam / fi»
Annimescunniantähden/ lvapahdÄneitä/ ja
»>>na meille caicki meidän syndim andexi /. iaan«
m meille sinun Pyhän Henges armo /, paratcl
Aidän syndistä elämätän / sinun PmcaslE»
!<>fen Christnxen »neidän HERRam cautta/3me«.

VHEr.
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AHERRA monet ja suuret owat mium
/ tämän mailman päämies piru o>

saanut sangen suuren wallan »ninun ylidzenisen mahdan minäwaiwainpn tunnusta. Mut
tammä rucoilen o racaslst/ että sinä tahdoisit wapahta n,mua senwahingolisen ja tMittäiän wihamiehen käsistä sinun rackan Poicas cautta / joca istu sinun oikealla tädM
jota perkele hänen cawalludens ja woiman,
sans«M.ole taitanut ylidzewoitta/ eitä mitilt
pahutta hänen tutönäns ldytä. Se» sama»
Poicas cautta / joca ei ikänälls yhtskän synd
tehnyt olet/ O HERRA tee minua wanhut
staxi / Ah HERRA auta ja wapahdaiw
nua caitista minun siinneistäni / nuhtestani j«j
häpiulisist legoistani / anna minulle pyhä!
lchias / laina minullenyri totinen vsco/ wch
wa toiwo japalawa rackaus / nijn myös yxi
cunnialinen / toimelmen jaJumalinenelämä.
Anna minua myös caitis hywis tawois sinun
lumalisen tahdos jälkenpäiwä päiwäldä cas
wa/lisändyä,wahwistua/ jaloppnnasti nijsä Py<
jyä/Amen.
»Sinäcaickein armollisin/ HERraIG

/ armahda sinuas minun wailvai»
ftn syndisen päälleni / ja cadzata minun vuole»
m sinun laupeilla filmillss / nijncuins Pe»
earin puoleen salisa cadzatit/ costa hsn sinun
tieldänyt oli / ia nijncuins cadzoit syndistil
waimon puoleen/pöydän tykönä olleses Phari»
ftuxen huensa/ja ryöwärin puoleen ristinhich

pM
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>n päällä/ja anna
»nän arlnoscautta/ettäminä Petarin can»
minun syndiäni idtisin / lyndiseu waimon
ja sinua täydellisesi rakastaisin , ia r?öwä»

cansa sinun pvhiä caswojas taiwais ijan»
ltisestcatzelisin/Amen.
Rucouxet Jumalan pöydäll

mennes.
MYlimäinen Pappi HERRA lEsi»
MCHriste/ joca sinus idze taiwalisel Isäl»Wles yhdexi puhtaxi vffrixi ristin hirsi,
»n päälle» meidän töyhsin synneistcn ede-
andanut olet / ia myös lahioitit meille
un pyhän ruumis ja callin weres etts mci»
»nijtä nautidznnan pidsis. Minö rucoi»
sinua sinun callin lv<res cautta / joca on
idsn autuudcm corkein ja callin panti:
lino rucoileu sinua sinun suuren rackandes
jden / jolla sinä meitä waiwaisita syndisitä

nracastanut olet / että sinä omalla werel-
! meitä synnWm pesnyt olet. Opeta ja
»K>o minua sinun epalelwotoinda palwelia»
>/ jonga sinä sulasta armostas / ilman mi-
»lansiottani sinun waldacundascudzunut o»
. Opeta ja neuwo Pyhck» Henzen cauttch
tä cortiata ja pyhs Sacramenti sencaldai-
>cunnian/vscon japelgoncansa nautidzeman/!«cuin sinä sen wbdot ja sinullen telwolinew
. Anna HERRA lEsu Christe sinun ar-
's cautta < »uilwn tästä suuresta salaudesta
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ainanijnajatella/puhua/ vscoa/ javscosalati
wahwanapysyä/ cuin sinullen oliskelwolline ja
minullen tarpelinen ijancaickischen aututeen/
Amen.

lEsu / cuinga suuren pelgon/ lvapi»
ja catuinisen cansa meidän syMi,

tähden. / nijn myös'cuinga suuren cunnian
ja nöyryden cansa/ tule meidän tätä pyhä eh<
tolista pitä / cussa sinun weres ja lihas toti'
sesta nalltitan / tufsa sinä idze tyltzn caickein
pyhäinEngelittes cansa/ja sinä tdze M pap'
pi että ruoca olet. OHE 3iNA cuca A
ta sitä nijn mahdolisest nautita/cuin pidais/jos
ett sinä caickiwaldias Jumala händä sijhen
mahdolisexi tee. Sentiedänminäidzestäm/j»
mahdan sinun edesäs totuden tunnusta / et en
minä minun suurtein jaMonein syndein tähden/
ole mahdolinen tstä pyhä Echtolista yauche>
man. Mutta sen tiedän minäkyllä totisesta M
waftan/vftonmyös waywast taitest sydä,neD
ni/jatunnustansuuni cansa / että sinayxinäni
taidat minuntehdä sijhm mahdolisex jakel>p»'
lisexi. Sinä cuin yxinans taidat puhtaxi tch
dä sen cuin äitins cohdusa riemudes sijnnyt on<
sinä jocasuuresta si)ndisestä taidat tehdäyhle»
pyhän miehen: Sen saman woimas jahywyles
tähden/rucoilen minä sinua / o hywäIsä / M
minun tähän Msitmahdolisexi / laina myöi
minulle sinun pyhä armos/ että nnnämahw
fin sen tygö oitian pelgon / puhtan sydämen!
ftnnjn catumisen i elnlnän paranoMjavscon

canft
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unsakäydä, ö HErra / anna mimm sydämeni
sllmät nähdä / että sinä tässä ehtolises sinun su»
loisudes ja lohdutore? cansa läsnä olet / mjn

sinml Ellgelis / jot a tässä Eeu»
cacuilnas uäkymärtömall muodolla meitä yM»

lendelewät/Amen.
s)Armoj,a tannäns ja laupias HErra lEsu

unnarurvilen sinua caikesta sydä»
incittnl/ sinun pytM, weres cautta/ jongas mi»
nm, edestänivlwoswuodatit / ja sen lautta mi«
nuamyös jallenslunastit/ Annaminullen yxi
Ma murhellinen ja catuwainesydän/nijnvsein
cninminä käynsinuuEhtolisestygö/ nautldze»
m,! !ynä sinun totisen ruumis jaweres Sacra»
mentm, jonga sinä meille suonut olet sinun ar«
mosja wiszixi mertixija wahwistu»
xexi. taina miuullenarmos / että minä mahdo»
lifestä jacaiken cunnian janöyryden musa mah»
iäisin käydä samalEluolisell/jonga sinä idze a»
settanut olet/ jakästenytmeidän sitä sinu» suu»
tenrackaudes mcrtixi meitä wastan / jarattcran
pijnas ja hapiälisen cuolemas meidän syrdim
tähden mmstoxi pitä/että»ne sen «ut<
ta meidän heickoudemwahwistaisim jariettau»
ie»n poispestsim. laina minulle sinun pyhä
«rmos/ että minunsydämeni mahdais tuta ja
ymmärtä sinun olemises tässä Sacramentis/
cuinga sinä sen cautta minunMoni lähenet / iaasuma sijan minuntykönäni teet/senpaällen/ettH
mina/HErra/ swcaltaiftsta sing cunniastas t«»
daisi» sydämestäni iloitajariemuita. O sinä to»

Nu» tinen
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tinenwaltta/cuin alati walaiset/ O palawarac<
taus jongas myös meille waiwaisille syndisil»
lenosotat/ö hywä ja suloinen lEsu/sinä eln'>
mänleipä/jocaineitäwirgotat < jaet cuitcnM
wähene/etts lopu / locapäiwäsinä meildä si)ö<
dän/ iapysyt cuitenKin coconans ja täydelineul
Vleswalaise minun si)dameni / pyhitä minua
«sinun astiatas / tyhjänä minua caitest pahu>
dest/ia täytä sinun armollasi että minämalMi»
sin nautita ja tygöni otta sinun pyhä
ja weres minun sieluni autuudcxi/ia nijn simi'
sta jasinusaelä/ia wijmein silta sielun jaruu'
mincansa sinun tygöswlla/ia sen ijaucaickistn
lewon ja rauhan sinun tytönäs löytä japittl
Amen.
s>Caickiwaldias ijancaickinen jalaupiaslu<

waiwainen jaylen annettusiw'
dinenlnhiminenolencudzuttuja pyytty sinun
pyhällenjacortiallenehtollstlles / jossa smse<
man ruumis ja pyhän nxres minullen jacaickil'
le vscowaisille syötä ja jllota armolisesta wal<
mistanutolet.Nijn tunnustan uunä»ninuninyt
Vhdexiwiheliaisexi syndisexi / jecaen ole sitä wä<
hindötän sinun lahiasmahdolinensaaman.Cui'
tenginvscon minä täydelisest) että sinä nnnun
täsä teet osalisexi sinun ruumistas ja wereM
jaannat sen minullenyhdexi wahwaxi jatotistfi
mertixt / että sen pitä toden oleman / cuin sini
meillenwaiwaisille syndisill lnwannut olet/ni'
mitsin/että meidän syndimpitä andexi annetut
oleman: Iavscon wahwastail»nan epälemäti «<
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ta' täinä ruumis cuin minä nyt tygön otan/ on sesama joca minun edestäni cuolcmahan vlwos
annettu-on /ia t6mä werion se/ joca minun
jyndini edestä vlwoswuodatettuon - Nijn tie»

d<w lninä myöschllä hywin / että minäftllgen e»
pätelwotoin jamahdoton, sijhen olen/ etts sinä
ka'wisitminuncattoniala/seon / tulisit minun
sydämeni. Mutta että minä idzestäni en taida
parembi olla / engö myös woi omallawäelläni
tehdä nunnani sijhen soweliaxi ja mahdolisexi/
nijn en taida minä muuta tehdä / mutta sen cuin
sinä tästenyt olet/nimitäin / edzin sinulda armo/
apu ja synin andexi saannsta wahwan vsconcansa. Sentähden tulen myös / mins nyt sinun
tygös/ia sencaldaistlvscolljavscaluxelotau sinst
minun tygöni/että minun totisesi tämän cautta
Msaamansen cuin sinävlwosluwannut olet/
hnnin andexi saamisen / yhden totisen ivan»
hurskauden/ lohdutuxen »uurhelisel omatunnot»
leni / wahwanrauhan jawielä sijttatulla sinuncansas yhdistetyx. Minä luotanmyös minunisen päällen / että sinäwoimaliset sanas annat
nijn minun waiwaisen tähden tsytttyxi tulla/
niin muidengin syndisten/Amen.
s>HErra/se on tylls tosi/ et en minä mahdoll-inen ole/että sinä tawisit minun cattoni ala/
ia tulisit minun sydämeni majan. Mutta cui»
tengin että minä nijn suuresta hätäynyt olen/
ltzimän sinulda armo ja apu/ iacaikest si)däme«
stänimyös halajan/että minä mahdaisin autu»
«li jahurstaxi tulla/ mjn tule minä sinun tygös,

Uuu ij mutta
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muttaenyhdengänmuunvscaluxencansa/ivaan
sen cuin sinä minulle ja caikiue sinldisillcn an»
danut olel / cosca sinä meitä tallen ehtolistllt
cudzut/ ja sen cautta lupath meille syndein an<
dexi saamisen/jos me«nuutoin sinun pyhän ruu>
misjaweres / oitian vscon ja yywän sydämen
ca»lsa nautidzeu» ja tygbm otal»». O racas
HErra / minä olen wahwa sen päällen/ettäj,.
nun pyhätsanas ja lupauxcs owattodet: Sen
tähden minä myös nyt ilolisest / jahywal syd»>
melsinun cansas täyn tällenEhtelistllc/syömä»
jajuomansitä cuins sijnäluwavnutolet. To>

s>HErra lEsu Christe / joca ristinpäälle»
fyndim tähden pyhän rmmns nliu>

litta/iacalliuwereswuodatetta sittli
sinun catterau pijnas wahwaxi «nuistoxi / sen
sinun ruumis ja weres pyhäs Ehtolises )aett!<
kästit / me waiwaisttsyndistt / jotca nyt sy»<
dein andexi saamisen tähden aicoimme sinu»
Ehtolistlles taydä / rucoilem sinua caitestsydä»
mest/ anna meidän sinun ruumis ja wcres oi<
tias vscosnautita/ että me sinun pijnas woim>
sta jacuolemas ansiosta osalisexi wlisilu/ia ijan>
caickiftn elämänperisim/ Amen.
<»>HErralEs»Cl)riste/sinu totinenruunck!

»ninun edestäni catkeran cuole,nan en
tsrsinyt/sinun myös pyhä/ callisiawiatoin M'
res/jollalninajällensostettu ia lunastettu ole»!
jocamyösmmiiedestäni/ia caickein minunsy»'
deinpnhdistuxexi / wuedattttuon / seminua nyt

rawit' >
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ondcxi saamisen myös jacacon/ ia ijancaickiseen
tlälnäänwickön/7l!nm.
s>HErralEsu Christe/Ifin Jumalan ijan»

Sana / maillllan wapahtaja/toti<
nm lulMla jaIhininen/ wapada meitä sinun
pnlM ruumis jawcrescautta/ antista meidän
ftimcistäm / ia auta että me aina sinun pyhän
tabtos tayttäisiln ia en ikänsns sinusta luo»
wis/Amen.

Rmouxct jaklitoxetjälkenHEr-
ran Ehtolisen.

MMHENm yhdistä minua sinun cansas/
luwannut olet / ia sinun.

ruuinis ja weres «autta / jotca minä
nyt nautitzin / l'le »ninusa woimalineu / saat»
ta minun caicki hywat halut jaajatoxet / cnn»
niallset puhet ja tawat. Ole myös sinun sa«
nallas/Sacramentilläs ja Heugelläsnijnmi»
»un tykönäni, että minä ij ancaickisest sinun ty«
lönäs pychifin / engö itänans sinusta eriäis/
Ainen.
Ajlnatijtän sinua HErralEsu Christe si.suuren ja sanemattoman rackaudes
tshden/ettäs inhimisen sitisn sinun pyhän cuole»
mascautta arlnollisest lunastit / minärucoiten
sinua nöMäst/auta minua/ ettei sinuncalliswe«
les minun waiwaiseu syndisen tchden turhan
elis wuodatettll / mutta ettäs minun sieluni
pyhslläruumillas rawidzisit / jaminun Hen»
zeni sinun wereUäs winvotaisit / että minä

Uun nj sinun
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sinun tunnosas/ vscosa/rackaudes/ pelgos ia I„.
waliseselamäspäiwäpäiwäldäcaswaisin < li»
sinnyisin ja enänisin / ia nijn ainayxi jäsen si«
nun Christilises seuracunnasas olistn/Amen.

HErra lEsu Christe anna meidän se pnh>
pita/cuin me nyt suullam

nautiaetjaottar.et oleinalettä smunruumis ja
weres olis meille ijancaickisexi autudexi ja a<
wuxi/Amen.
FHHErra / rartucon st ruumis / jonga mi»z

nyt ncmtidzin/ia se weri / jogaminä nyt joiul
Minun sydämeni ja omantundoni/ ja laina/etei
fijhen jäis yhlötän stnnin pilckua eli saastaisilt»
ta/johonga sinun ruumis ja weres owat tul>
let/Amen.
<»2)E tijtäm sinua HErra lEsu Christe, ettii

werelläsrawinlltolet/ ia sen cautta myös meitil
wahwistit/ettämeidän pitä saaman ne taiwali»
set tawarat ja Hengelisethywydct / jotcas pij»
«allas jacuolemallas meille» ansaita tahdoit.
Olet myös niiden cautta meidän heicon vs<
com ja omantundom wahwistan<
nut. Merucoilem sinua Melä nyttin sydäme<
stäm / vston cautta tahdoisit wielä nyt'
An meisi asua / iaPyhän Hengen cautta tai>
dutta meidän sydälnemyhten totisen rackaum
luumlan ja lähimaisen tygö/ nijn myös yhten
Christilisen / Jumalisen ja sinulle telwolisen
elämähän / senpääl / että me wijmein taidat»

siMNlt
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ii„nne wapahdctuxi tulla caitesta pahudesta/ja
s,jttä sinun nMnäs ijancaickisesa waldacun»
„chs asua/ia ilman lackamat tijttä/ ylistä ja
nmnioitta sinua ja sinun Isäs ja sitä Py»
l,z Henge ijancaickisest nijn ijaucaickisehen/
lmen.

taickein laupiainHErralEsuThri»
ihmistei' luoja ja lunastaja/ syndynyt

„eidzestä Mariasta / totineri Jumala jalnhi»
mnen/ult rucoilcm sinua / ettäs sinun catteran
Aas ja cuolemas / ia sinun pyhänruumis ja
Mn wercs woimalla/ jongaminä nyt waiwai»
m sinun siiädys jaasetuxesjälten nautinut ja
mstan ottanut olen/ tahdoisit wahwista minun
sitlunvscohon / toiwohon/jarackahuten/ wahpa»
11l myös minuaraitista synneistä / jaauta että
m aina täyttä mahdaisimme sinun kästys/ ia
pysyä simlsa ilman loppumat/Amen.

Jumala ja armolinenIsH /

tijtäm sinua sangen nöyräsi ettäs sinun
poicas meidänHERramlEsuxen Cyristure»
pyhän Ehtolisen/ olet meillen waiwaisille hy»
lräxi meidällSeuracunnisampidettä asettanut
jllstänyt / että me sen cautta aina ymmärtä ja
muista taidaisim/cuinga suuren armon ja rac»
touden sinä meitä wastanosottanut oltt,ia cuin»
Pme olem hänen lihastans ja luistans / iahä»
mruumins jäsenät/nijnettähän meiss/ ia me
hinesa ijancaickisest pysyisimme. Me rucoi»
<em sinua caitest sydämestäm / auta meitä/
että me tämän meidän ainoan wapahtajam

Uuu W Chri-
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Cdristuxen/yhdes mahdaisim
nautita ja tygöm myös sinun tun<
noftls ja welielises rackaude-s päiwä päiwaM
caswaisimme ja wahwissuisimme / että täincl
tundojarackaus/jonga metäM ksste,läm vits«
net jatoinen toistam wastan nyt osottanet
wahwan olewan »neidsn elämän cansa osot<
taisim / mitä me tässä ehtolises tunnustaneto«
lem. O HErrahywWsiuna/ holhojauxniele
meitä/walaisesnmn caswos meidänylidzem / ,a
anna meille» sinunrauhas / Sinunrackan Poi>
cas lEsuxenChristuxen cowanjacatteran pij<
nan jacuoleman tähden/Alneil.

Kijtoxet zaßucomee corkeilla
luhlill.,.

Christuren tulennsest.Jumala ) m> välinenM
WWme tijtamme sinua »vdämestäm / rlii

»a cunntoitam sinua ijancmckl'
sett/etläs meille köyhilleihmisille/ jotta siinmn
tehden cuoleman japertelen »vallan alla iout!l<
net olimma / lchettt sinun ainocaisen Poicai
Cuningaxi/joca on yxi wanhurstas CuningM
ia tahdoit saatta meidän hänen eatkeran cuel»
mans cautta wapax meidän synneistam / w«?
pahta meitä cuolemast ja caitest pahasi. M<
ruloiltlllma stjs sinua / ettäs armollisesi meitä
pyhällä HengMs hallitzisit / walaisisit ia joh'
dattaisit, että me sijhen ainoan wanhursta»
Cuningan ia wapahtajanturwaisilnme/elnpll'

hendai"
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hmdcun «neitsm hänen töyh«dcstä,z<i ja y, !<cr-
toisudestans / nljnculn mallmatctei nnitm vsto-
ltnhönenpäällens / cnaurc h nil.'!!

louttans ijancaickiM antuaxi tnleinnla / A'
UN.

,Chnsiuxen
s>SinsvscolinenJumala/ cmn« a in?
"suma yhdelläkän ajal täydeliftft ttjnä / tä<
Mn sinun armos jalaupiudes jasnnrcn byn'ön'
«tos edestä/ettäsainocaisenpoicäeanuoltlnbi»
liilsexi tulla. Silläwaicka me pyhäin Eugelw
Nnwijsaudella/ ymmärryxellä jawoimalw la«
hiotetut olisimme ja sorainen jäsen
fxhuwa taidais / nijn s,nwttt
ftst sinua sen edest tijttätaidais. S>!«se su u<
li rackaus / jouga sinä rackan poicas tulcmi<
jenja si,'idymlsencauttai meillen osotsnl.nt o<
llt < ylidze käy caite» meidän ymmärryrem ja
»voiman/ sillä että sinun poicas ei ole ottanut
tMeus Engelitten luondo / »nutta inhimv
sten < on tullut totisexi Inhimisex/ syndyilyt
puhtasianeidzestäilmansi)nnitä/ ia stjttä cuin
hw samas lihas meidän syndim tähden cuole<
ttttin / nijn hän suure» cunnian cansa yltzs»
»ousi cuoluista ja sen saman lihans nijn cun>
wittijacergotti/ että hän sen weicansans tai>
dchn ijancaickisentircauten / astttaden scn si.«un oikealle tädelles / ja fijttä näidel, cautta
Aidzn heicon liham ja werem/puhtaxi/eläwäxi/
tuolemattomaxi ja telwolisexi tehnyt tuleman
wwaisen sinun tygös / cuta sinun poicas syndy»

Uuu v nyttä
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nytta neidzestä Mariasta / totisia Jumalala jz
Ihimistä tijttäwst ja rucoilewat Engclit /,«

caicki taiwan lvoimat peltäwät ja höminästy,
wät. Sentähden rucoileu millä / o hywäW,
laina minullensinö armos/ että»u sencaldaisc,,suurenranckaudes meitä wastan jollakin mucto
tuta taidaisim/ ia sinua sen edesitijtta / cmmiok
ta janliftä ijancaickisehcn/Amen.

tijnun sinua HE3lra Jumala taiwali»
lsck sinun suuren armos ja laupiudej

tähden / ettäs ainocaisen poicas mailmanlä'
hetit /ia a»moitlhimiscxi tulla / iameitähä<
nen cauttans synnistä ja izancaickisest cnok'
mast armollisesi tahdoit antta ja waplchta.
Me rucoilemma sinua/ yltzswalaist meidsnsy'
damem Pyhällä HenZeliäs/ etts mc taiduisim
olla tijtolisct scncaltaisen armos ja hywsntccos
edestä / ia sinusit lujasti tijnirippua caitcs hä»
dss jawastointsumises/ wahwistamyösmmä
caickincusia tustia jawaiwoja mielclläm tärsi.
män/ etts »ne nijn sen sinun rackan Poicas Is»suxen Chrijwxeu cautta ijancaickisest lvapaxi
ja autuaxi tulisim/sinä jocaelät ja hallidzet yxi
totinen Jumala/ynnä pojan jaPyhän Hengen
eansa ijailcaickisehen/Alnen.

Zhriftuxen kckstmisest.
Christus on hawoittu meidän syndein' tähden.
Ia mewän pahain t«om lahdenhosuttu.

sinun suuresta rackaudestas mailma nijn
«? raca»
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Mstit/et es säästänyt sinunainocaista jacaic»
Waldiasta Poicas / mutta olethätien meidän
yrtein syndeim tähden andanut piinatta ja
«iwatta / chliettä japilcatta/widzoilla piestä/
Hm päällen «aulitta/cuoletetta ja haudatta/
ia muutoin yirmullisesta hänen canfts mendä/
Wpaclllen että me hänen catleran cuolemans

cautta sijtäijancaickiststawaiwasta
Mstasta / cuiu «ne syndeim tähden ansanet o»
>!,»/ wapahdetuxi tulisim / ia hänen cansans sen
Mcaickisen autuuden sinun waldacunnasas
Mm. Kiitetty jacunnioitettu olet sinä/o tai»
nlinenlsä/ tämän sinun sanomattoiuan lau'
Des ja armos edestä. Minä rucoilen sinua
cksia sydämestäni / ettäs annaisit minullen

nmPyhän Henges cautta taidon ja ymmär»
M oiteinajatteleman/ muistelemall ja mie-

pitämän sinun rackan poicas meidän
ERRAN lEsuxen Christuxen tipu jawai.
chilca ja ylencadzet/pijnajacuolemat / että
inun sydämeni ja mieleni mahdais ylesherä»
tyxi tulla i oikein tijtämän ja cohtulisesi cu,,'
oittaman sinua / sinun sanomattolnan arulos
laupiudes edest/jongasinäminullen ja caitil»
»Inhimisillen tässä asias armvliststa osotta<
>t olet/Saman sinun rackan poicas lEsuxen
hristuxen tähden/Amen.

ijal«aickinen Jumala / jom
sanomattomasta rackaudestas aino»

lisen poieas meidän tähtem annoit pijnatta,
Ytttä/ ristinnaulitta jasurmatta. Suo

nmlle/
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»millen armollisest/ioera sinua nytrucoilt,na/tt'

tähden/jotca hän meidän cdcstämkärsei/olisim s,.
Nun armosas ja»Wwydesas/ia hänen rallin n e>
rens cautm tulisiin pcsinxi meidän fylleistä,,, ia
cnikesta pahudest / että me sinun aiumasiaxes tcl>
paisimme/ ia niin taiwan waldacunnast / jonqa
sinun poicas meillon cuolemanscauttaal,sain<
nut on/ osallisen

Jumala / minun rackan
lEsuxcu Cbristuxen Isä/armah.

da sinuas minun päälleni. Sillä minä asetan
sinun etees minun jynbiuipuolesta corseiman ja
wabwnnanhmnan/sinunrackanpoicas / iapl>

edestä / sinun ja
minun vxnwnistn sylnseln wälNln / jo?igaiu>
couxc!', t> l>deu nnnä wahwasta luotan iottni s>«
nun laupmdes ja armo? jällen. O Höira/
minä vscon wahwast / että sinä sbmu rackau
poica?/jo!,a on vxi totlne»lmMla,oletlahtttä'
nyt tämie/mmun lihasani ,a werefäm/ jossahän
en talckmaiftu waiwan ja sydumeli»
sen ttwun / la uau'
ron/nstin pijnKn jacaMran moleman/ja on sen
cautta mbtonnt Kpyttä sinun wihas'/ja miyM
waiwaista jyndistaft>'vitta sinun cansas. S«n
tähden o racas HERra / cadzo sinun peicas
puolcn/jocafinun sydämestas syndynyton/ mol<!
minulle sinun palwelialles armollinen / jon<
ga sinun werens canfa iatlenslu<
naftanut on. Cadzo sinunpoicas caickein cap»

palden
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lben luojan tähden/»ninun päälleni/ jaalay.
»cavzo minua sinun töyhä luondocappalcttas.
,dzo sen vsc.olisen paimeueOpuolen/ jaota ar»
»sala ininua tovhalammast/ jonga hanhar»
ms päällä stuulltygös canda/ Amen.

minä olen palio paha minun synde<
cansaansainut / mutta palioenämbi on

mu Poicas »niuullen sinulda ansainm.
iiurionnlinunwäärydeni/ muttapaliosuu»
»ib, on minun wapahtajnni wanhurftcius.
Mettä sitä cuin suurembi ja corkiaulbllu»
ala on Inhimistä / nijn palio wähelnbi ombi
ixuuricoxeni/sinun laupiuttas ja annoöwa<
m. Sillä että lliltä puhuttu on Inhmnnen
j>, suuresi ja pallo tehnyt / jola Junnilan
»oila/joca Inhimisexi on tull.it / ei ole licnalta»
«/ja jallenshywaxi toimittanut. Eli cuinga
tta cuolemanwalda nijn woilnallilitolla/et ei
mnalan ainoan pojan cowa rangaistus ristiniällä / taida sencaloMa cuolemanwoimaty»
äritehdä. Costa sinä/o HErra Jumala/nä«
cktoinktoistans wastan asetat/iu nijnmolem»
m/setä meidän syndim / että meidänwapalM»
marmon/ wagan päälle lastet / nijn sinunmi armos/meidän syndim cohta ylidzewoim
!yles«osta. Sen tähden oracas Isä / annalinullen andexi minunsy,»dini jaricoxen / sinun>ckan poicas suuren tiwun jacowanpijnantäh»n/Amen.

slnä tijtän sinua racas taiwalinen Isckcaitesta minun sydäluestäni/ sinun rackan
poicas
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poicas pyhän ja callinwerenedestä / iongahz,
minun tähtenivlwoswuodattanut on / ia M
sinä wielä nyt meitä jocapäiwä wahwjstal
wirgotat / ruloitzet / pyhität ja puhdistat si
nun pyhäs seuracunnasas/ ia Jumalisesta ar
mostas teet osalisexi. Minä Man myss si
nua/sinun suuren sanomattoman rackaudes e
destä / ettäs meitä telwottomia nijn racastit
ettäs meitä armolisest jällens lunastit/ slnm
ainocaisen poicas / sen ylimsisen papin / >v<!
limiehen ia vscolisen paimenen cautta / jen
idzens yhdexi vhrixi vlwosannoi/ ia lammastm
edestä Hengens cuolemaan pani / joca uiyKsni),
istu sinun oitiallakädelläs / ia rucoile mcidä«
edestsm. Minä rucoilen ja huudan sinun ty
gtzs / laupias ja totinenJumala/ jocainhimisen sikeitä racastat, laina minulle sinu» ar
mos/että minä sinua/ ynnä sinun poicas ia sit?
Pyhä Henge/caitesta sydämestänimahdaisi» jo
capaicas tijttä jaylistä ijancaickisehen/Amm.

OHHErralEfuChristeijancaickisenluml
lan Poica/cuinga sms olet sinus nijn aln

danut/ cuinga suuri on sinun rackaudes ja a>
mos. Minä olen wäärin tehnyt /ja sinä se
edestä rangaista». Minä olen rickouut / inu
ta sinä sen edest widzatan. Minä olen hapia
ja laitoxen matkan saattanut/ia sinä nijden
destolettiwu»/ waiwan japijnanala heitttt
Minä olen ollutylpiä jaröyckis < ia sinä si<
pastan hiliainen ja nöyrä. Minä olen oll»
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Vacorwainen / sinä cnnliainen/ia minun co»
zcorwaisudeni tähden siilä rangaisttttin. Mi«

> olen pahois himois ja haluisa syndiä teh»
>t/ ia sinä sen edest olet nstinhirsipuun pä»
>ä cuoletettu. Miilun HErran ja minun
umalan/cuinga pitä miuun itänansnäitä si«
ildaansaitzeman. O sinä cunnianCuningM
,i»aa ikänäns' niinun pitä tijttämän silwa sen»
,!lmsten hylväintetois edestä. Sillä ettei
~da millän muoto yhdengän iuhimisen sydän
Ksajatella / cuinga sencaldaistt suuret hywät
M pidäis ansaittaman ja maxettalnan.
!»että nyt en minä taida täydeliscsta sinua
«aldaisten hywäintckois edestä kijttä / sil°
!että sinun ansios ylidzetch lneidän woiman:
»tähden / O HErra rucoilen ja anon minä
liin suuren laupiudes tähden/tee ja luo »linn»
n yxi vscolinen ja Jumalala peltäwäinen
l>än / että minä sinun päälleshaman loppun
li wahwan vscon cansa minuni luottaisin/et»minä ylitzen caickia sinua racastaisin / et ei
inulle paidzi sinuayxitänkelpaisi/ eli suurna
is/ mutta että caicki cappalet minun edesänimn ehtos <i mitan olis/että minämyss caic»
>nijtä jotta sinun mieldäs wastan owat/ wi»
»sin/etten minä yhdengän päällen vscalustam
>nis/paidzi sinun jocaminun iloni / riemuni jet
hdutuxeni olet. Anna sinun nimes olla mi»
>nsielun wirgotuxena/ ia sinun pijnas muistoinun sydämenitunvana jawahwistoxenu.An»

että lninä am« tmdaisi,» olla stliug
w«st«n
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wastan nöyrä ja cuuliainenolisin. Awamnml >«

convalli/että ne aina sinun sanas jaköstytl mic
ellllus cuullsit. Hallidzeminunjäseneni/cct/n, »,
alatitckisit/mitä sinullen olis telwolinen.War «,

iele mimlu Mämeni / et en minäpahatetl'>l!n ,-<
t,cl!älv,nnllta,ttlelelläni tunnttstaisin. Mi»,

»

si-.lm / mumn ainoatatoiwottuam
waani/ slinm suure» armos jacatterancuole «i
mastcihwn/crms minun syndini jaricoxeni an
dexi anualsit/ia olisit minullenawulmen nytj«
ijancaickisthen/Ameu. 1

HErralEsu Christe pijnattu tanssin,zi
hä?> Hengescautta / että mepybä.' pij
nas/ia mitäs sinäp'iwäl»ä / costassei!

ruumilistnsuolemau ala sinus annoit/ t.'rsl>n,,
olet/olkei:! taidaisilnnluittella/ajatella/iasimilsen edest si)dämestämkijttä/Tlmen.

eläwän JumalanPoica/joca melda'»
tähden puhtella annoit sinusftn

gitta/sidotta jasyliettä. Anna meillen armos
että »ne myös sinun pyhän uimes jacunnias täh
den / taidaisimmewahwastatärsiasaicklnaistl
hipiän jaylencadzen / iaettä me ainamielesäu
pidäisimme sinun pyhän pijnas , niin ma m
wijmeiseldä osaliseri tulisim sinun tirckaudt
stas/Amen.
s>lEsu Christe elawanluumlan Poica,jec«

toittasPllawxen etehen talutettil
ia siellä hänen cowaa ja angarata duomiotansm
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ililtn odottaiuail piti / joca cuitengin
iet duomari ylidzen caickeinduoMaritten/ ia
Mta duomidzcman pidäis. Me rucoileM»
m sinua nöyräsi 7 ettäs meillcn töyhille syn»
isille awur ja turwari tulisit / eten me sinun
Mhursmn duomios edes duomittaisi ijan»
Mistn pijnan facnolcman, mutta aseretaisin
Dull vlwoswalittutvc!! ystäwittes secaan tai»
M waldacundaan/Amelu

tläwän JumalanPoica jo»
ca murkinan aican mailman lunastoxen

Gm vlwosjohdatettin sille paicalle / josas
M pijnattin ja ristinhirsipuun päälle tipu»
ftttin. Me rucoilem sinua nöyräst / ettäs
»un pijnas ja cuolemas tähden caicki meidän
hndim poispyhkisit ja vlwos sam«nutta»sit ia
Pe wijmeiseldä johdattaisit sijhen ijancaicki»
stncunnian/Amen.

eläwän Jumalan poica / jo<
ca puolipäiwänaica» sinun wiholisildasri«

!li»hirsipuun päälle» ripustettu»/ ia siellä etital
iasapel juotettin / coscas ftdänlestäs meidän
Muudenjälten janoisitiaMwöidzit. Me ru«
loilemma sinua nöyrästi/ettäs meidän fydämem
ivalmlstaisit/ että he aina sinun pijnas ia cuo»
llmas jslten janoisit / Pyrkisit ia Mvöidzisit/nijn että me sinun Pyhästä pijnastas aina jä<
»om samlnuttaisiltt / ia sinun cattexast cuole»
Was alati iloidzisim/ rieinuidzisim ja vscosc»
>o»hwistuisim/Amen.
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W« lEsu Christe eläwän JumalanPoica/ si.AU näjoca ehto puolcl päiwä vlwos ojettui»
denkattein jacallistetun pään cansa/ristinpuun
päällä sinun Henges taiwalisen Isäs käsin ja
haldun annoit/ iauijn sinlln clloleinasawaimelsen kijnilutituu ParaviM jällens ylösawaisit.
tainamyös meille waiwaisille siindisille sinunarmos / että me wijmeisel hettelläm / sinun
täsis ja httolnas meidän sieluin ««naisimme / ja
nijn sinun tygös Paradisin ilon ja ijancaickism
elämän tulisim/ Amen.
MlEsu Christe eläwän Jumalan Poicai

Ehtona/ sitte cum sinä Henges ylen»
andanntM/ristin päälda maahan otettin/Ota
meildä waiwaisilda syndisilda pois caicti mei>
dän si)ndim / ia pahudem / senpäällen että me il>
mau caMta laitoxeta ja häpiätä mahdaisim
tulla sinun JumalisenHErraudes caswon ew
Hen/Amen.

Ohrifimen Zuolemast.
M«HERraIEsu Christe eläwän Jumalan

sinun catteran cuolemas me astt<
amme nyt ia aina sinnn cowan oitian duomios
iameidän sielum waihelle/lijaitengin cuoleman
ajalla/osotameillen armos ia laupiudes. Anna
myös tämän sinun wiattoman cuolemas täh<
den/ sinun Seuracunnalles rauha ia yrimieli'
syF/lneidänCunjngallem onni ja»voitto/meidän
lvaldacnnnallem iatia ja sowelias meno / mei»
dän Mlnmaatten caickinainen wilja maasta/

medzä»
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Udzästä ja wedestä / lneidän ystäwillem armoi
IMllolNiehilleln synnit undexi ja hywä mieli:
Ia meillen waiwaisille syndisille taiwan ilo ja
ijaucaictinen elaMa/ Amen.

lEsuxen Christuxen cattera pijna ja
johdatraron meitä pa«

Msm iloon jataiwallwaldacundaän/ Amen.
KhriMey ylesnousemiseft.

MM,Caicki»valdias ijancalcklnen Jumala
laupias jaarmollinenIsä/ että me töy»

WW hät syndiset Inhimistt Adamin lapset
olimma synnin tantta cuolemun ja iiancaickisen
cadotuxen ala annetut/ iaemmeyytän neuwö
lietönöt»olla meitäpiti sijtsvllvos autettamam
Wn sinä sinun sanonmttomasta laupiudestasf
ia sinun suuresi rackaudestas/ jollasInhimisiä
mcastit/ olit meillenarmollinen/ ettäs annoit
sinun ainocaisen poicas Meillen awuxi jä tur«
lvaxi/senpäallen etla hancuolemansja pijncins
cautta maxanian pidäis/ Mitä me siinnin tähden
elimwelcapäcit tarsimän/ja sijtte wapahtämaN
»neitä cuolemast ju ijancaickisest cadotuxest/
jongaalcime joutuutt olimma/ jotcäcaicki hän

jälten oN
täydelisestä vlwostoimitlanut. Sen saman
poicas olet sinä sitteJumalisen woimcis cauttä
tolmanden päiwanä suuren woiton jäcunnian
tasa cuolluistäylesherättanyt/nijncuinse mvös
lnahvotoinoli/ettäcuoleman piti hänen allans

Me tij«
Xxx ij tsm
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tämsinua/ Otaiwalincnlsa /sinun sanomatko»'
Man annos ia hywäintecois edestä/ jotca sinH
meille köyhille ftmdisille tällä muoto osot<
tanut olet. Iarucoilcmma sinua caikesta sydä>
tnestäln/ettäs opctaisit meitä ymmärdämän si<
nunmckauttasmeitä wastan / ia oikein tunde»
mau sinun ratasta Poicas lEfusta Christusta
lncidän wapahtajatam/ ia wahwan vscon cansa
turwata hänen tygöns/etta HHu on meidän ylös»
«ousemisem ia eläinäm / senpäal / et ei meidän
pidäis näkemän eli mnifialnan cuolemataijan<
caickistst. Ia että se ajalinen cuolema / jonga

mjncadotais / et ei se enemin meille,» olis cuole-
ma eli cadotus/muttalewolinen vni ia lepo/ ia
yxiwaiyetus sijhenijancaickisen
että me mahdaisiln wahwas turwas ia iloisen
sydämencailsa Mldä eritä/ia tiedaisiuune mei>
dämolewan sinun vlwoswalwttlapses jotcasi>
nä ijancaickisen waldacundas sijhen oikian peri»
Misencudzunut olet/ jongame ynnä sinun cau<sas omistaman ianautidzelnan pitä ijancaicki»
sest. Salttan sinun rackan Poicas lEsuxen
Chrjstuxen meidänHErran cautta/Amen.

armollinen HErralEsu
/ sinä joca meidän syndim tähden

olet sinus cuoleluanala andanut/ »uutta meidän
zvanhurstaudem tähden jallens cuolluista y<
«osnut: Mins rucoilen sinun cunnialistn
lösylesnousemises tähden / ylösherätä »ninul»
jynnin ia wäclryden haudast/ ia auta sinun ar>

moi
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mosmutta /että minszocapöiwä/ialijaitengin
»vijmeiselläduouliolla/ cosca jocaidzencuolluista
ylösnouseman vita/sinun ylesnousemisestas o«
ftlisexi tulisin/Ameu.

tijtäul sinuaHErralEfu Christe/ettäs
"-"annoit sinus psäsiss lambaxi ja teuraxi
meidän edestäln / ia tahdoit sen cautta autta ia
päästä meitä sen hinnuisen ja julmanPharao»
«in Pertelen tasW/oriudesta jawallasta. Olet
myös meitä sinun cunnialisen ylesnousemises
cautta saattanut sillentiellen/joca meidäu wiepi
sijhenvlwosluwattun maahan / cuinon taiwan
»valdacunda / jos me muutoin sen päällä pv»
symme. Me rucoilem sinua sangen nöyräsi/
anna meidän sydämeni päiws päiwäldä yles»
»osta /ia uuten elämän wirtux tulla / että me si«
nua meidän pässiäs lammasta», vston cansa a«
latisöisim/ ia sinun jältes aina isoisim jasanoi»
sim. Pese myös meistä pois laupias lEsu si»
»uncallinwerescansa / pahuden ja wääryden
haisewa hapatus / ettametotudesiapuhtaudes
sinun cuolemas ia ylesnousemises muistoa ia
meidänpäästäs Juhlan» pitä taidaisim/ että me
sinun cauttas/ia sinun ylesnousemises woimal/
wijmeiselläpäiwsllä cuolluista ylesnousisiln / ia
Dte sinun tygöstulisimsijhen ulwosluwattun
Isän machan/taiwcm waldacundan/Amen.

Shristuxen taiwasm astumisesi.
Caickiwaldias ijancaickinen Jumalamei<

racas taiwalinen Isäin/me olemn»a
XxK H oppi»
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oppinet sinun pvhistä sanoistas Evangeliumin
opista/jonga me tunnustamme / että sittä cuiu si,
nun racas ainocainenPoicas lEfus Christus
meidän wapahtajam/oli sinun tästysjälken W
mailmas caicki vlwostoimittanut / mitä mei<
dän tarwidzeman pidais meidän aututeemi
nijn meni hän jällenssinuntygös taiwastn/nijm
cuinyxi woitonHErra/ suuren cunnian canst/
t.a otti ne jotca«mitäfangina pihit/fangixi / istu.
pi nyt sinun Mallakädelläs yhdencaldaises wei<
mas/ corteudcs jacunias sinun cansas/ iavlwos<
jacainhimisillen Pyhän Hengen lahjat.Mcr«»
foilem sinua/anna meidänköyhäin syniste/ nijstä
lähiöistä osalisexi tulla/että «nemahdaisimme si<
pun tunnosas aina caswata ja lisindyä / oikein
Mös tundisimine / ymmärräisimme ja tijnni
pidäisimme elämän sanat / jotca sinnn Pl>i<
tas lEsus Chrlstus on meillen ilmoittanut ja
tiettMöxi tehnyt, tohduta myös meit6< öw
ca>taiwalmenlsä/ hänen awustans ja turm»
stans/nijn että hsn lupauxens peräsi otis»neidincansam aina nmilman loppun asti / ia sijttä jch»
dattaismeitä sinun tygös taiwasen/ josa»neidän
pitä saaman stn ijancaickisen elämin saman si>
nun rackan Poicas lEsuxenChristuxen caut<
ta/Amen.

mcas/snlotnen ja armollinenHER»
locayltzsnousemistsjälken

soltuista suuren cunnian jawoitoncansa ylös'
gstnit taiwaisen/ ia istutsinun Isis oittalla kä<
YM / nijnwin wäkewä Cuningas ja suun

' Herltti
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Herra/wedä minua täälda sinun tygtzs/ iaau»
mettä mins midaisin seurata sinua siihen ijan«
caickisen cunnian / ia et en minä wäjyis engä su»
nttuis sinun tygös tulemasi/ coscas sanas peräni
lähetät/ ia sinä »nnun tääldä eroitta tahdot. O
HErralEsuChriste/ minunJumalan jami»
mm elon/ wedä minua täälda ylös sen eläwän
weden tygö/että minä sijta juodasaisin/ ia sijtte
ijancaickisest eläisin/ Amen.
f>HERRA lEsu Christe / caickiwaldian
"ijancaickistnlulnalan Poica/joca et nyt sil»
lmnijn waiwainen/radollinen jaylencadzottu
ole täsä mailmas / nijncuin sinä ennen sinun
molcmatasolir/ mutta asut nyt ylhältaiwasl
ia istut sinun Isäs oikial tädcl / ia oletmeidän
ylimäinen pappi / yxi HErra jawaldamies
ylidzen caickein cuin mailmas on. Me rucoi»
lcmma sinua/ettäs lähettäisitmeille sinun Py«
hänHenges / joca meitä vscohon sinun pääl»
leswahwistaisi. Anna myös meillen vscoltset
opettajat ja toimelliset saarnamiehet / ia si»
nun pyhän Evangeliumis opi heidän cauttans
meidän seasam ylespida. Ettäs »nyös olet
saanut wallan ylidzen taiwan ia maan/iatul«
lut uleidän Cuningaxem / nijn wariele myös
meidän Cuningam ia esiwaldam/ että he»niele»
läns tundisit sinlln heidän Herraxens ja sinun
alans heitäns annaisit/ iaauttaisit että sinunsanas heidän waldacunnasans ilman estet o»
petettaisin / ia että hemyös meitä sinun palwel»
joitas/oitianlain/ hywän curitoxen jacohtu»

Xxx iiij lisen
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lisen rangaistoxen cansa nijn edes seisoisit / M
me ynnä heidän canfans tämän elämän peräst
perisimtaiwan waldacunuan / ia siellä saisimsen ilon / jongasraitille sinun vscowaisilles l«.
pannut olet. Hillidzi myös ia poiscarcota
piru ja hänen jäsenäns/setä julmat tyrannit <

että wäärät opettajat/jotta heitsns sinua iasi<
nun Seuracundas wastan aftttawat / ia nijn
sinun waldacundas tajä!mailmasa woimalist.
sta wariele iahallidze/sijhenasti/ ettäs caickisi.
nun wihamiehes saat sinun jalcais ala: Ettss
myöselet meidän paras pappim/iaylimäinm
pispam / nijn rncoile sinun taiwalista Isäs
meidän edestäm / että hän olis meillen armolli»
nen ia laupias andexi andaisi meidai» syndiini
hänen wihans jongame meidän monein syndeinransa ansainet oleuuna poioheiftäisi / ia caicki
rangaistoxet ia wastointäymiset hänen pyhän
tahdons jsltenliewittäis / eli poisottais/ ia c»i<
ickia mitä me sielun eli ruumin puolesi ta»
widzem/sinun tähtes meillen andaisi, Nijn m
fmuasen edest nytia aina tijtäm iaylistä,»/ Am.

PyhW Hengestärucouxet
- jatijtos sanat.

jjanca.ickinen ia laupias
Me Jumala / ratas taiwalinen Ist < joca
sinun rackan Poicas lEsuxenChristuxen mei'
danHErramlupauMia lijton jälten / annoitsen Pyhän Hengen tulla Apostolinen ylidzen
tulisten tielden muodol / joca heillen opetti

caicki»



Rmous Kirja. iosseaickinaisettielet/ että heidän piti oleman sowe»
liat käymän vlwos caitten mailman / iasaar»
naman EvansseliulNlnit mikille cansoil/nijn»
mm Christns sinun poicas heilien oli tästt'
nyt/lotca myös heidän wircans sainailPyhän
Hengen awuncautta/ owat nijn edesseisonet M
täyttänet / että heidän änensä ia oppiusit on
Mltu caitis maacuunis hainan «nailman
iren / nijn että myös mekin lnaacunnas
chlisexiolemma tullet sijtä opista / cuinhcil'
inoittanet owat. Kiitetty m cunnjoitettu ole
sinä / O taiwalinenlsä / tämän laupiudes ia
caickein muidtil hywaintecois «desiä. Ia me
moilemma sinua nöyräsi / anna meillen si«nunarmos / että nijncuin sinun pyhät Aposto»
lis / ia necuin sitä wirca owat heidän jältenss
»löspitänet / owat sinu«Hengescautta sijheu
Mitut ia autetut / nijn anna myös saman
Hengen meitä hallita / että me sinun opisas ja
Ws sanoisas / cuinhe meillen sinun puolestas
nmt ilmoittanet / wahwan vscon cansa tijnni
tippuisimme/m sijtte nijdenjnlten meidck, ela»
Mm kazMisim/ sinullen tijtoxexi ia. eunnmxi/
mneillenijancaickiscxiautuudexi / Saman si«
»un rackan Poicas lEsuxen Ehristuxen mei'>m« HErram calttta / A«nel<.
s)HErra lEsu Christe caickiwaldian luma»

ainoa poica / me rilcoilemma sinua ettäs
pyhän sanas cautta / andaisit meillenPyhän
Henges / joca meitä sinun hywän mieles jälten
!>Mdzisjaylespidäis/ iacaickinaisis tiusanxis

Xxx h ja
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jawastoinkaylnisis wahwistais ja lohdutais / ia
sinun totutessijhen oitianoppihin/caickiawal'
heitä jawillityxiäwastan /armollisesta johdat»
tais/senpsallen/ että me mahdaisimme wahwasvscos miehulisesta pysyä rackaudes / ja caicki<
naisis hywis töist lisendyä / ia nijn wahwan
toiwon cautta sinun annos pöällen / saada sen
ijancaickisen autuden taiwan waldacunnasl
jongas meillen sinun cuolemascansa ansaimit
olet; Sinä joca clatja hallidzet ynnä Isän ja
Pyhän Hengen cansa ijancaickisest nijn ijan<
caickisen/2lmen.
ss-M Pyhä Hengi tän / laste taiwastalos

paistes walteus / TuleWhäinM
tule lahianandaja/tulesielun tirckaus/Sinapa»
ras lohduttaja/ia sielun hywäwieras/ suloinen
myös lammitis / tysssä sinä olet lepo / hcldcsä
lvirwotus ja Musa lohdutus/O caickein pyhin

Ilmansinuuwoinmtas/ei olenhtäntoimitß
eitä mitän wiatoind. Pese se cuin saastainenon<
casta se cuin cuiwa on/pa:ana se cuin haawoitct'
tu on. Pehmitä secuincowa on/lsmitasecuin
knlmz on/caidzesecuin exynyt on. Anna sinun
vstollistes/jotca sinuun turwawat/ sinun
lahias/ Anna vsconwahwistos/ anna autuas
loppu/ anna ilo lackaumt/Amen.

Pyhän Zolminaisuden tygs.
Colminaisuus/ yxi totinellluM

la /armada meidän päällem / caickiwal
H? / via-
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hias ijancaickinen ja käsittämätkin Jumala/
jollaei ole alcua eli loppua / jongapäälle me

»scom / jonga me myös yhdcxi collninaisudexi
tunustamme/iacolmexi yhtcydcxi/sinua ainoata
merucoilelnlna/sinua me cmmioitam / tiitäm ja
yllstäm sinun suuren rackcmdcs ja hywäin te»
M edestä / ettäs meitä olet»vapahtanut jaauo
hmut erhetyren / willityxenjaepavsconpimey»
M/ ia sitte sinunarmostas meitäosallisexi teh«
nyt. Me rucoilemma sinua sndamestcim/wah»
pistä ja tijuittä meitä sijhen sinun luma«
lisen armoos/ että uu caitis asiois täydellisesi
mntäin sinuun luottaisin»/ia sinua setä myö»
lä että wastoinläymises aina tijtaisim / cun»
Mttaisim jaracastaisim/Amen.

s>HErra caickiwaldias Jumala / jonga me

ftns cunnioitam / tunnustamia rucoilem / ö
hndymätöin Isä/ iaPoica Isistä syndynyt / ia
pyhä Hengi / jocaIsästä japojasta vlwoskäyt/
Wtta cuitengin lwlemisa heisi elät / O sinä
pyhä jacamcltoinkolminaisuus / caickiwaldias
Jumala / jocameitä tyhiästä loit / ia sijtte
luin me oman syyn cautta cahdotetuxi tulim/
elet ihmelisesta sinun laupiudes cautta jäl»
lens meitä tiellen johdattanut. Anna sinun py»
hä annos / että me sencaldaisten suurten hy.
»vclintecois edestä sinua sydämestäni tijttäi»
jlm jacunnioittaisim/iasijttä nijtä sinuuawus
lautta cohtulisesta nautitzisun. O sinä pyhä

colmi»
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colminaisinus/ sinun tyaös ininä huuda»/ sinua
minä rucoilen / enänä minuhun vsco / rackms
ia toiwo. 7lni>a uicidän simln urmos cauttt
vscosawahwana pysyä / cttä me sen camtasi.
nun arlnos awnlla sijhen ijancaickisen aittiw
ten tnlla taidnisiuune i ja siellä nähdä sinun kid
cauttas/ rucoilla sinuil cortcuttas/ja innidenvl.
woswalittuiden cansa ynnä sano -. Cunnia el>
con Isän/joca lneitä luonutolet/ cunnia olcon
Pojan/jocameitälunastanntolet/ cunma ol-
con pyhän Hengen/ joca meitä pyhittänyt olet.
Cunnia olcon sen pyhän ja jacamattoumncol'
»ninaisuden/jonga woimal ei yhtän loppu ole.
Sinun olconkijtos ja cunnia/ ylistöS / wotm
iawstewysijancaickisthen /Amen.

Mtoxet ja mcouret Engelitten
warieluxest.

MMSE tijtäm sinua HErra Jumalataiw
lineu Isä / sinun sanomattoman m>
mos edestä / ettäs pyhät Engells e-'

let asettanut nuitä wartioidzeman ja wack<
leman pertelen pahoja juonia wastan / Ia w
coilcmma sinua / ettäs meidän sydämem jo
mielem Pyhällä Hengelläs nijn hallidzisit
että «lt sinun pelgosas aina pysyisimme / i<>
ettenme sinun mieldäscoscanrickoisi/ engäm
tän sinua wastan tetis / mutta caitisa mci»
dän tustisaln ja hadäfim pidäisim sen vscal»'
xen / että sinun Engelis meitä ia meidän e<
«Niam wartioidzewat/nijn etei mailma eli p«'
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Eineitä ylidzewoita/eitä wahingoittataidais.
3illä njjncuin syndein andexi saaminen ja
l ijancaickinen elämä on meillen lEsuxen
lhristuxen cautta luvatta / mahdais myös
meidän ruumin/ ja caicki cuin meillä on sinun
ffhäinEngelittcs cautta warieluri ja siwjcluxi
Ma / «neidan.HErran lEsuxen EHMuxeu
Wtta/2lmen.
s>Sina laupiasjaarmollinen lun;ala/ sinun
"olcon l ijtos /cunnia jaylistös caickein sinun

cuin sinä caickiwaldiasia
«mwllinen Jumala minuelle sinun töyhalle lu>
Mcappalelles tehnyt ja osottanut olet/ ja
Wtengin / että sinä minullen yhden erin»
maisen wgrtian ja warielian sinun py»
M Engelis andanut olet / minua johdatta»
«n/ hallidzeman ja caitcsta pahudest ja tu«

estämän ja warieleman. Alina tunnustan
M mins waiwainen idzestäni nijn heicko ja
uimaloinolen/että waicka minunpuolelani sa«
«uhatta o lis/ nijn en me sijttätan yhtän per»
!l!etta oikein woisi wastan seiso. Mutta nyt
Mnärrän ja näen minä totisesi / ettäminäpy»
j«nEngelis awun/ turwan ja warieluxen caut»

K< woin caickia Helwetin porteja ia perlelen
»>oima wastan seiso/ sen edest olcou sinullen tij»
wsja cunnia ijancaickiseft nijn ijancaickisehen/
lmen.
ttlickiwalbias ijancaickinen ja laupias Iu»

' meidän HERran lEsuxen Christuo
' 'nlsa/ laiwanjamaan/ Engelitten/ Ihimi»
l ften
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sten ja caickein cappalten luoja / me tiftäln sinua
fydämestäm caickein sinun hyäintecoiki edestä/
cuin sinä cailillen inhilnisille/ ja culletin lneil<
len alusi asti sitta cuin me ilinaan tuliin / osot»
tanut olet/ ja wielö nytkin/ päiwä päiwäldä oso«
tal. Me tijtäm sinua Nlyös / Oracas taivali»
nen Isa sinun rackaudes edest meitä wa>
stan / ettes ainoasi ole andanut meille» sinunracastaPoicas lesusta Ehrisiusta wälimiehexiiwapatajaxi ja lunastajuxi / ja sinun pyhä Hen»ges lohdutajaxi/ mutta olet «nybsasettanut st»
«unpyhäcEngelie ineillenpalweliaxi jn ,vat<
tlaxi/jotca meitä/ruumin ja sielun puolesi/lnei«
dänpuolisam/ lapsen» japerhem/ cotom ja carta»
nom/ hywndem jatawaram/ mewän seuracun»
dam/Kirton» ja Schoulum/ meidän Isänlnaam
jawaldacundam/Coco mytzsChristicunnan syn»
nisiä / pertelen ja pulmin Engelitten juonista/
taitesta myös wahingoista/ tustasta ja waatastcl
tätkemän ja estämän pidäis. kij.
täm me myös sinua pyhä Isä/ että sinä pöhöin
Engelittes awun ja holhomisen cautta olet y«
lidzen mennen wuodewariellutMeitö/nijn ettei
perkele sinun sanaas ja pyhä Ewangeliumis
oppia sle saanut meildä poisotta eli turmella/
caickia tukista ja peräti whiäxi tehdä, njjncuin
hsn mielellänstabdois. Monda myös muitaft<
«omattomia hywiätöitä olet sinä sinun pyhäin
Engelittes cautta meillen osottanut/ joitaen »»e
yleslntia eli ajatella taida / ioiden myös edest

me
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me tijtäm/ cunnioitam jayllstäm sinua ijancaic»
tisest/ Ia rucoilem wielä nytkin sinua armoli»
nen Isä, sinun rackan Poicas lesuxen Chri»
stuxen/ sen ylinMsen Engelin Michaelin tähden/
jocasinuncansäspaämies jahaldia on / että sinä'wiclä nytkin ylidzen tulewan wuoden jacaicten
meidän eliaicanam si«u»l pyhäin Engelittes
lautta / oman lupauxes peräsi meitä armolli»
sestasuojelisitjawarielisit /et ei perkele/se wan»
halohilärme taidaismeitä/ ruumin ja sielun/
cedou ja tawaran / jamitäs uieillen andanut
olet / milKWn muoto.wahiuFoitta ja turmel»
la. Wariele myös sinun pyhän Engelittes
cautta/ meidänsarnamieheu» / esiwaldam/ wan<

coco
myös lueidäulsänulaam / cailest Whiwcst,
tustast ja hädästä/ joihinpahat Eugelit pirut
meitäpyytäwätsysätä. Sido HErra luma»
la pertele wäkewillä cableilla ja aseta händä sintt
»voimallas / eueihän sinun vscolistespäälle car»
taisi ja rijta/ tora/ murha / sotaa/
huorutta/ wartautta/ watheita japetoxia/ eli
muitahirmulisiasi)«diä / eikä myösraju ilmani
wayingolisia tuulia/ tulipaloja, wedbenpaisu»
mitä/ nältäwuosia/ tautia/ jamuita wastoin.täymisitä. lähetä myös sinun pyhät Engelis
meitä wartioidzema/warieleman johdattaman/
sturama» jahallidzeman meidän huonesau, ja
taloiftun/ meidän asioisam jatöisäm/ lneidän a«
jatuxisam janeuwoisam/meidän mattoisam ja
erisäm/ maatesamja walwoisa,n / terwenja sai»
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ranvllesam / ettei perkele hänen pahain <3np
littens cansa taiwis meitä misskän asias M
eli wahingota tehdä/ Ia wijlneiscldacosca hetkitule/että meidän pitätääldä ernulän/ia sinäniei'
tätästusurkiastelämästcudzuatahdot/ mjn a»«
ua sinun pyhät Engetis meidän sieluln wasta>,
että / ja johdatta sijtte taiwan »valdacuoda»
Abrahamin helman / sinun tyghös sijhen ijan<
caickisen elänlän / n>sa mc sinua ynnä caickcin
vlwoswalittuiden' pyhäis cansa saisim nähdä
caswosta mjn casivohon / ja sinua heidän can»sans ylistä jakijttä ijancaickisest mjn ijancaic»
tisehen/ Amen.

Taloin/ ja synä asulvaisien cdestä.
meitä pyhäHErra/ taickiwaldiusM

Jumala/ jalähetä taiwasta <>>
«unpyhäEngelis/jocatättis/suojelis/waritliÄ
holhois ja hallidzis caickia cuin täsa hucneso»
,vat ja majas asuwat / sinun rackan Poicas/
lEsuxen Christuxen cautta/2lmen.

Dzitttle HERra laupias Jumala annos
Leansa tämä maia/ jacaicki wilholisenwaijy<
töxet hänestä cauwas aja / sinun pyhät En»
gelis meidän cansam ainavlcon/ jotca»neitä tosi
asuwaisiarauhasa tätkekön/sinun Myös hywästi'
siugnauxes meidän päällem alati tulcon/ sinun
rackan poicas/etc.

Zocapälwäineu Rucou^
Ml Taiwalinenlsä minun Jumalani/ cad»
Ms zata minun puoleni ia armada minun

päälle-
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päälleni/ole myös nopia minuaauttaman / että
,nina tanäpaiwän jatänä Hetken taitaisin ru»
wem wältämän paha / ia tetemän hywä / m
mitä otolinen sinun silinäis edes ollis / An»
«a Ml!>uUen otinen / oitia ia wahwa vsco/si<
nun ia sinun Poicas lEsuxen Christuxen pä»
illlen / että minätaidaisin sen tietä/tuta ia vs«
m / että hän on minulle» annettu wijsaudexi/
wanh„rscaudexi/pyhydexi/ia lunastoxexi/ ia että
Pnon lninunsowittajani/wälimieheni/iaedes»
wastajani/lainaminullenarmos / seurataxeyi!
hänenjälttäns/ iaelää hänen sanansjatästyns
jcilten. Auta lnyös että minä jocapäiwäcuolet»
taisin lihalisttajatoxet/halut ia himot/nöyryt»
liisin miuuanisinun edesäs / ia sitä risti jawa»
stointäymistä / cuin sinäminun päälleni panet/
lärsisiniahywäxi ottaisin. Ia että minä myös
taivaisinracasta minun lähimäistäNi/ nijncuin
ldzeni/ia tehdä hänellen hywä/nijncuin Christus
«muttentehnyt on/ia että minä suurella carta»
msella wältäisin nijta / jotta sinun mieldäs
»rastan olisit. OlEsu minun wgpahtajani ia
lunastajani / wahwista minua PyhMä Hen»
Mäs / Ia jos lnins tiusauxes lihan heickoudesti
Mlen yllytyxest/ ia pahain ihimisten haucu»
wxest johungun siindin langen/nijnautaHEr-
«minua nopiast ylös jällens/äläsalli/ ettämi»
oi sinuakiellän iaylenannan. Anna myös ar«
ws/ että minäsinun pyhän nimeswijtneisellä
htttelläni auxeni huudaisin/ia panisin caiten mi»
«»n turwani ia toiwoni sinun cattemn pijnas

Pyy ia
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jacuolemas paällen/ jongaminäasetan »nioun
si)ndin ia fimmduo»nioswälille / OlEsu»m<
nä oleno»nas/sinun haldus minäannan minuni
ia caicki mitä minulla on / tänäpä» ja jon>
päiwä / ar»nahda minun päälleni/cuule »ninun
rucouxeni/ tee minua autuaxi / ia saata tW
surkeasta alhosta taiwan waldacundaan/Alnen.

Toinen Issuxen nimestä.
DMHurscaslEsu/O racas lEsu/OM»WWNeidzen Marian poica/täynäns armo

totutta/ O matta lEsu/ armahda j>
nuas »neidän päättein/sina suuren laupiudes täh>
den/9 sinärackain HErra lEsu/ »ninärucoile»
sinua sinun pnhän weres cautta/jonga sinärijtin
hirsipuu»» päällä »neidän waiwaisten si)nnistene»
destälnvlwoswuodatit/ ettäs minu,n syndilli on»
dexi andaisit/ia caiten wääryde minusta pois »t<
taisit. O racas HErra lEsu / jocaminun ltitl
jasinun tallillawerelläs lunastit / älä an»»a m
nua tulla. O h»)»välEs!><
Hlä minun pahndeni ana minua tur»nella. Tm»
nusta mitä sinun omas on minusa/ ia ota pois
minusta caicki ne/ jotca et sinä ole minuun luo»
nut. O laupiasl«su/ armahda minunpäälle'
ni / nijncauwancuinar»non aica täsis on / Alä
minuaa»ma häpis»» alatulla / sinun cowan oi>
tian duonliosedes. lawaicka minä sinun eft
teudes jälten , ia minun rastasten syndeini
tähden / olen sen ijancaickisen cadotuxen an»
sainut / nijncujtengin l,)ck.än minä minuni nöy'

räll»
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Mii uscaluxellani / se» sinun cowau oiteu-
hes edestä sinun sanomattoman armos ja
tuttistelemattoman laupiudes ala / toiwo»
lcn / että sinä nijncuin hywä ia armollinen
M minun päälleni armahdat. Sills mitäs
sijtä hyödyt / että minäyucun / iamitä sinun sij»
tähywä on/ että minäheitetäniiancaickisen ca»
detuxen Helwetintuleen. O HErra ei ne cuol»
l«et sinua tijtä / eitäyxitän jocaHelwetin on a»
l«s mennyt. Seutähden o laupias lEsu / ar«
mhda sinuas minun waiwalsensyndisen pääl»
lm/ O matiaHErra lEsu Neidzestä Maria»
sta syndynyt/wapahda minua, ö laupias lE-
su/nstinnaulittu meidän edestäm / ole minulle
wiwaiselle syndiselle armollinen / ia ota mi«
«ua sinun walitwin ystäwittes secan. O
lEsu caickein nijden wapahtaja / jotca psäl-
les luottawat/armada sinuas minm päälleni/
i» anna minun syndiniandexi/VlEsuNeidzen
Marian poica / anna minulle sinun armostas
ivijsaus/rackaus/ puhtaus/nöyryysia caickinai»
slswastoinkäymifis ia waiwoiskärsimys/ että
nnnäsinusawahwana pysyisin/ sinua racastai
sin/sinusta terscaisin jailoidzisin/sM täällä/että'
taiwasijancaickisest/ Amen.
Seurawat muutamat liucouxet mui

den Ihmisten edest.
Saarnamiesten edestä.ACaickiwaldias jjancaickinen Jumalamei»

HERran lEsuxen Christuxen Isä/stna joca idze lneidan olet tastenyt elomiestenVyy <j s«
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st on/vscolisten saarnamiesten ia tonnettsten o<
pettaitten edestä sinuas rucoileman: Nijn me
sijs rucoilemma sinun nnttamatoinda laupiw
tas / ettäs lähettäisit meillen toimelisia sm.
namielM jawahwoja opettaita / ia annaift
sinun pyhät ia terweliset sanas heidän W.
mihins ia snihins / nijn että he ilman e»
hetyst japetosta opettaisit/ sinun tästys vsco<
lisest toimittaisit / eitä saarnaisit mitä sinunsanas wastan olis / Senpäälien että cosco
«ne pyhän sanas cautta neuwotuxi jaopetetun
tulisim/ taidaisimme sijta tehdä mitä sinullen
otolinen/ia idze meiUetarpelinen olis. Ann»
HErra sinunpyhä Henges jaJumalinen wij>
simdes / että sinun sanas olis aina meidänft'
saln / caswais ia hedelmän tuottais : Ia et»
ta sinun palwelias caiten rohkiuden ca«
sä / saarnaisit ia sanan julistaisit / että sinun
pyhä Christilinen Seumcundas sen cautta
paremmsxi tulis / ia palwelis sinua wahms
vscos/ ia sinun tunnosas llljasti pysyisit/ lEsuxe
Christuxen »neidan HErram cautta/Amen.

Eslwallan edestä.V/lantaickinen/lsupiasHlnala/taiwaljne»
ZZ3Zsä/ tttä sinä cautta elet
tästenyt/ettärucouxetjatijtoxetCuningasten!!!
caickein Esiwaldain edestä pidettämän pidäis!
nljn rucoilen minä nijt sinua nyt/ sinun pyhä»
kastys ia lupauxes jälten/minunHerrani ia Cu>
ningani edestä / jongasinämeillen yhdexi p^

miehep
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«iehexi ia hallidziaxi armollisesi andanut olet:
Nijn myös mjdenEsiwaldain edest / jotta a»
limaisessäädys eläwät/ ia owat hänen Cunin»
glllisen Herraudens ala vscon ia cuuliasudeucansa annetut. Anna heille caitillenynnä /ra-
llistaiwalinen Isä/sinun annos / että he vscoli-
sest cailenahternden cansa heidän wircansedes
seisoisit / uijn etts he nijtä toimelisest hol-
Mia warielisit: Ia pahoja cohtulisesta
«ngaisisit ia nuhtelisit. Taituta heidän jydä»
mensrauhaan / sowindoon iayxunielisi)teen/ ia
<ttä he caitis asiois sinunJumalistacunniatas
ia heidän alilnaistens parasta edzisit ia edes aut»
taisit, laina myös minulle»la »nuillenalimai-
sille» yri cuuliainen ja nbyrä si)dän heitä wa«
sian/ senpääl/että mecaickinaisenlulnalisude»
ia cunnialisudencansa / heidän allanslewolisestm rauhallisesi elä saisim, lEsuxenChristuxe»
meidänHErram cautta / Amen.
Meinen rucous Saarnamiesten

jaEsiwallanedest.
ijancaickinen Jumala/ joca

tahdo Inhimistencadomsta / mutta
he caicki autuaxi/ia sinun to»

tudes tundemisen tulisit. Me rucoilemma si«
»un JumalistaHErrauttaslEsuxenChristu«
ltn sinun ainocaisen Poicas meidänHERram
t«utta / ettäs sinun pyhät armos annaisit cai»
We Christilisille opettaille ja saarnamiehil/<tts he sinun pyhät simaspuhtastja settiäsisaar-

VyY iij ' naisit
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«aisit ia hedelmslisest opettaisit. Nijn myss
ettäs sinun caickiwaldian woilnas cautta tah«voisit caickia nijtä jotta sinun pyhä sanas wi>
hawat / eli wssran opetnxen ja wätiwallancansa sitä wainowat / wastanseiso / ia heitäylsswalista / ia sittä sinun totudes tundemisensaatta. laina myös armollinen Jumala sinunPyhä Henges ia apuscaikillen nijllen / jotta
oiteas ia lailises Esiwallan säädys owat/ että
he hywin iarauhaliststaalimaisianshallidzWpahantetiät rangaisisit/ ia wijattomat warie»
lisit / sinun pyhän nimes »vihamiehet ylidze woi»
ttaisit/ lestet ia orwoilapset holhoisit/ ia nijtä/
joillen nijldä woiulalisild» ia sangareilda wä»
tiwalda iawäärys on tehty/heidän lMWns
auttaisit/ ia heidän oiteis asioisans heitä warie»
lisit. luina myös meille» alimaisille sinuna»mos / «en me idzeduomioxemia cadotuxexem
«äitäsinyn säätyiswastan seisoisi / mutta cai»
tella ntzyrydellä ja cohtulisel palweluxel mn<
dän Gsiwallallem / Päälniehillnn ia edeswa<
ftaijllem kuuliaiset olisi»» / senpääl / että me
caicki yhdes siwiäs / lewolises ia nuhtetomas
elämäs sinun armos rickautta oitian vscon
lautta tijttä / ia sinua jocaoletyxitotinen Iu«
mala jaHERRA ylidzen caickein HErrain
täydellä sydämellä caites pyhydes ia puh»
taudes / cuin sinullen kelwolinen olis / pal»
welisim/ lEsuxen Christuxen meidän HER»
ram cautta/Anlen.

Ots
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EttämevscosapysywWt

olisim.
MRackain HErralEsn Christe/ sins uscoli»
Mnen auttaja / ettäs meidänrucouxem olet
nmlla luwannut/ nijn rucoilen minä sinua cai«
ltst sydämesi / lisä ia wahwista minun heico
»scon/<llä minunanna epslewäisenolla / cosca si«
wn nimees ia pyhä sanaS wainotan: MMta
jos seheicoudesttapahdutissnijn cadzata armol-
W minunpuoleni/ nijncuins laupeilla silmil»
U Petaringin puolen cadzatit / ia lähiöitä
minulle totinen ia nöyrä eatumus minun jyn»
iieni tähden / slä sälli etts lninuä sinusta luo«
»un waan ota »ninua weljexes ia cansa perili»
ftes sinun waldacundaas. O HERRA
Mu Christe lähetä minulle sinun Pyhä Hen<
les / joca minua «linun si)dämesäni opettais/
»ijncilin sinun pyhän sitis neitzen Marian
lonsa tapahdui / joca sen cautta uscos wah»Vistemxi tuli. Suo minulle Pyhän Henges
Ntta armos / nijncuins hänellengin ia cai»
ille muille walituille suonut olet / että minä

yhden oikian Christilisen uscon cautta nijn lu«
josti sinun cansas yhdistetyxi tulisin / että mi-
ni pertelen woiman ia mailmalisen cunnian/
heruman ia turhuden / nijn myös caickinaisen
wilmalisen häpiän ia wastoinräymisen hytisi»
sin ia ylencadzoisin / ia täsä mailmas minuni
liinoastans sinun pyhän tahtos jälten täyttöi»
siniä eläisin/Amen.

LyyW Vsco
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Vstosa exywälsten edefts.
laupias Jumala jaarmolinenIst/me
rucoile,nmasinuacaitestsiMnest/ tt«
tts armollisesi caickia nijtä auttaisit/
totea vscosta poislangenet / eli sijtä

Christilisest opist jollakin muoto erhettynet
owat / että he walaistuxi tulisit/ oitian tien
jällens osaisit / ia halun sinun ijancaickisenja
yMrmisen totudes perän saisit / ia sittä ynnä
meidän jacaickeinwalittuin cansa/ haman lop»
pun asti wahwanapyfysit / Sinunrackan Poi»cas lEsuxen Ehristuxen meidän HERRam
cautm/Amen.

Heicko vseoisten edest rucous.
WMMinun caickein rackain HERrani j<l
WMwapahtajamlEsu Christe / jocayxi»
ttzWs nans sinun Jumalisellawoimallas tör»
men pään musertanut olet/pertelenwaldacun»
nan särkenyt ja woittanut/ me rucoilemma si<
nua/ettäe meitätöyhiä jaheicko vscoisim ihimi»
sitä / sen cawalan ja cauhian pertelen / ial)ä«
«en jästnitttns wiha / julmautta ja waino wa<
sian / joilla hän meitä sinun Pyhistä sanoistas
poispeliättä ia eroitta tahto/armoksesi wane-
lisit ia auttaisit / nijn ettäme sinun pyhisäsa<
npisas haman loppun asti / peltäluät wastoin
caickia HelwetinPorteja yhdesä totises ja oiti»
as vpis / nijn myös ChristilistS vscos wah«

wana
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wna pysmsim / ia seisowaiset olisim/ Sinä jocck
hallidzet Isän jaPyliän Hengen cansa , ijan»
caickisestan,zn ijancaickiseben/ Amen.

Murhellsten za tvatwaloisten
edestä.
lsä tjancaickinen Jumala/lohdutossurulisten ilo/ia

wätewys / anna tulla sinun caswos
eteen caickein nijden rucouxet / jotta murhei»
ftns / waiwoisans /ia tustisans sinun tygös
huocawat ia huutawat / että he nijsä heidän
tustisans ia wastoinksymisisäns sinulda sai»
sit awun ia helpon/ ia sitte sydsmestsns iloid»
zisit ia sinua ijancaickisest kyttäisit / sinun
rackan Poicas lEsuxen Christuxen meidän
HErram cautta / Ainen.

Perkelen kiusausta wastan.
V« Sinärackain HErra lEsu Christe/caicki»W waldian JumalanainoaPoica / jocamei»
M caickein lunastaja iawapahtaia olet/ meru»
coilemllia sinua nöyrsst tämän wihelmisen ih»misen tähden/j oca sinun jacaickein meidän wihamieheldäln perkeleld cowin waiwatan: Cadzosiis armollisesi hänen suurta waiwans/ ia cuule
lueidänrucouxen» / tee hänen waiwalloinen ti»
lansparelnmaxi/wahwista ia lohduta händs ts»
sisuurestiusauxes / slähsndä hänen tustasans
ylenanna / waan paremin opeta händs täss hä»
nentaitamattomudesans/wahwistahsndä toti»sm uscoon sinunpäalles/warjele hsndä täss hs»

VyY v nen



,o«» Vtucous Kirja:
«en tyhmydesäns/ettei hänsywemmäld enä stn.
din langeis. Anna hänelle totinen parannos/
Fnun pyhän weres cautta/ ia sinun pyhän cuole.
«nas cautta saata händä autuaxi / auta myös et.
tä hän tsrsiwällisest tätä risti karseis/cuins hs.
«en päällens olet tulla sallinut / ia että hän täM
armollisesi autetuxi tulis/sinulle tijtoxexi / yli»
stöxexi ia cunniaxi / sekä sinun Isälles iaPyhä!»
le Hengellenyt/ia ijancaickisest/Amen.

Pyhän Hengen waicutoxen
edest.

zMAickilvaldias ia armollinen Isä/ «utaet<
MZtei minun vscon olecuollut iahedelmätoini
«vaan eläwäinen ia waicuttawainen sijtä rac<
taudest cuin minulla caickijn sinun tästyihis
«n / tehden tätä Christillises cuuliaisudes ia
lumalises elämäs; wahwista ia enänä/ Ora-
tas Isä / se hywys / cuins minusalcanut o<
let / äl» minua sinun caswois edest poisheick
älä myös PyhäHengesminulda poisota /wa<
laise ia hallibze minua Pohällä Hengelläs si«
«un suuren laupiudes tähden / anna minulle
finun Poicas lEsuxen Christuxen / ansion ia
maxon tähden catuwainen sydän / prijscota st
lEsuxen Christuxen rallilla werellä / ia täytä
Pyhällä Hengells/uscolla/rackaudella/ iacaicki'
«aisella hywällä aicoilnisella /Amen.

Hywän
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Hywän omantunnon edestä.

MRacas taiwalinen Isä / että minä cajc'
M? tenä minun elinaicanani sinun turwan/-
ja sinun pyhä nimes / rutoilla tahdon / ,M
hallidze minun omatundoni / että mins sen
aina caitest wärydest vuhdasna pidäisin/ia jos
se tulis/nijn
auta armollisest/että se oitian ia wilvittömän
«tumuxen cautta lewollisexi jouduis / sinun
Poicas lEsuxenChristuxen meidänHErram
eautta/Amel».

Meidän ystäwittem edestä.
f>HERra Jumala / joca rackauden lahiat/

Hengen armon cautta/sinun vsco«
listes sydämihin sisälwuodatit/ ia tahdot mei«
tä toinen to»sta»n sydsmestum racastaumu/
ia testenam ystawät oleman / Me rucoilcm»
ma sinua / taiwuta sinun Pyhän Henges
lautta meidän kylmä ia cowa sydämem rac<
tauten / ystäwyten ja sowindon caickein ihmi»
sten cansa / jotca sinun cuwas jslten luodut o»
wat / ia lijaitengin jotca meille hywäsuowat/
ia meidän ystäwäm tshsn saacka ollet owat.
laina myös heillen HERra sielun / ia nm»
win terweys / rauha ia onni heidän töisäns
ia aiwoituxisans / anna myös sinun annos
heillen / että he sinua taitella woimalla raca»
staisit / ia nijncuin sinulle telwolinen olis /

täy»
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täydellä rackaudclla jahywällä mielellä päättä/
ja lähimäisiäns myöo caikesta sydämistäns,nju>-
cuin idze hcitens/ wiels nytkin racasta / nijnettä.hd caicki wijmeintaidaisit tullayhdlstetyri sinnn»
cansas/josta caicki rackaus vlostäy/finun rackan
poicas lEsuxen CHristuxen meidän HErran
cautta/Amen.

Wainomiesten edestä.
ijaucaickinen Jumala /jo»

sinun rackan Poicas lEsuxen Chri»
stuxen meidänHErram cautta/ olet mei»

tä wihamiehiänlgin tästenyt racastaman / ia
niM hywä tekemän ia nijden edest rucoileman
jotca meitä wihawat / nijn me nyt sinua ru<
coilemma/ettäs armolisest caickia meidän wai«
noitam cadzoisit / anna heillen oitia catumus
heidän pahudestans / jachndeins edest sydämen
tipu / laina myös heille meille ja coco Christi»
cunnan / Jumalala peltäwäinen / ystäwälinen
jarauhatinen si)dän. Sinun rackan Poicas
lEsuxen CHristuxen ineidän HErram cautta/
Amen.

Jumala/rauhan racastaja/so<
jarackauden ylöspitäiä/ laina caittlle

meidän wihamiehillemrauha ja totinen rac<
taus/että hewthans jacateudens meitä wastan
poisheittäisit/ meitä sydsmistäne'racastaisit/ia
ystäwyttälncidäncansampidäisit. Anna myös
caicki heidän siindinsandexi/ heidän wihastansja
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! waiytöxestclns woimalisest meitä päästä/
!a jos ei hetahdo pahudestans / jameitä waino»
>asta sinä idzeHErra heitärangaid»
costa,a aseta / sinunrackan Poicas lEsuxen

hristllxen ineidän HErramtähden/Amen.
Rucouxee lnoninaisten sielun ja

ruumin tarvetten edestä.
saamisesi.

Jumala jaarulollinenlsä/»lll<WWnä waiwaincnolen alatija moltella mu,
pertelen/mailman j« o»nan lihani

haucutoxen jälten työlläni puhellani ja aja<
luxeillani syndiä tehnyt/ jasinun/M lähinnisen
mielenvseinrickonut/ jatiedän että perkele sen»tshden candaminun päälleni/ ja pyytä minua
cadotuxen/ lakikiroile minua/omatundoni tun»
«usta jasydämenitodista sen/ että minä olen ol«
lutcowacorwainen/ jacangiasinuawastan/ jo»
la minunIsäni olet/ jongamieldä eiyhdengän
pidais rickoman. Sentahden jossinä tahdoisid
minua oikeudeneteen wetä / nijn minä ijanckaic»
nsen pijna»jarangaistoxen ansainut olen. Eikä
Ntyös minunoma wäteni ja woj»nan/ tietön ja
taitoni / ansioni jatyöni/ cuin minätehnyt olen/
tli waiwat ic,kiwut/cuin minä lapsudestani olen
Asinyotaida wapahta »uinua sinun wihastas/
iuomiostas ja rangaistoxestas/senwähinimän*
zän jynninedest/ cuin minä tehnyt olen. Sen»
tähdenpakenen minä sinun suuren armos ja lau»
piudes tygö / jarucoilen meidän HERran IE»suxen



loza VlucousKirja".
suxenChristuxentähden / joca meidän syndim»
edestäcatteranpijnanon kärsinyt/ ia wijatto?.
Man Mrens vloswuodattanut / ettäs olisit mi»
nullen arniolinen/ cadzataisit minun päälläni/
vtthotaisit pois wäärydem / ia chndini an»

' dexl andaisit/ nijncuin sinä myös monen mui«
denZinsynnisteneansa.olet tehnyt/hallidze myös
minua pyhällä Hengellss / että minä tästälö»
hin syndiärupeisin cartaman / sinua ja minun
lähimäistäniracastaman/lumalisest/cunniali»
sest jasiwiästsinun tahtos jältenelämän/ Sa<
män sinun rackan Poicas lEsuxen ChristuM
meidän HErram cautta/ Amen.

HERra sinuas meidän päällen»/
meidän lyndim armolisest.andexi annal

ia waicka meidän/cuin lackamatsi)«diä tee,n/ tu«
lismyös alati pijna jarangaistusta tärsiä/ mjn
cuitengin me nöyrästirucoilema/ettäs sen ijan»
caickisen cadotuxen/ jonga me ansainet olemal
taännäisitajalisexi rangaistuxexi/ja paranoxen
helpoxi/sinun rackan PoicaslEsuxen Cyristu»
xen »neidän HErram cautta/ Amen.

Manassen Rucous.
Erra caickiwaldias/ lneidänlsänn/ Abra»

,a Jacobin/jahetdclnwä»
siemenens Jumala/joca taiwäja

maan/ja caicki m»tänijsäon/t«hnyt olet /ia olet
' meren kimittänytkästyUäs/ja si)wydenpeitänytl

Mun hirmuisen jacuuluisan nimes cuiiiaxi/ etts



Rucous Kirja. 1087
»jocainkhälnästyis sinunedesäs / iapeltäis sinil su»
, ma woimaas: sillä sinun wihas on sangerascas/

jMasinä. vhcat sylldisitä/mutta se laupins jonga
sinä lupat/ on märätöin jatuckmatoin. Sillä si«
näHErra caickein colteincoco maan pijrinpääl«
lä oletkärsiwäine jasangen armollinen/jaet »nie»
lelläs ihmisiä rangaise / ia oletsinun hywydeM
luwannut catumuxen siindein andexi saami«

Mutta ettäsinä olet wanhurscasten Iu»
mala/llijn et sinä olet pannut catumusta wan«
hurstalleAbrahamille, Isaachitte jaJacobille/
jotta eij sinua wastan ftndiä tehnet/ mutta mi»
nä olen syndiä tehnyt / ja minun syndiäni on
tnämbicuin sanoa «neresä / joilla uunä olen s>
»un wihaan tehoittanut. Sentähden notti»
sianminä minun sydämenipolwet ja rucoi»
<m HErra sinulda urmo. 2lch HErra nnncl
cknsi)ndia tehnyt/ tosin minä olen syndiä teh»
nyt/ ja sinä tunnet minun pahateconi/ minäru»
coilen japargun/ anna minulle andexi / 9 HEr-m andexi anna minulle / älä anna minua mi»
nunsynnisänihuckua/ ja älä anna rangaistusta
ijancaickisesta minun päälläni olla-Waan au»
t» minua epäkelwotoinda sinun suuren laupiu»
des tähden nijnminä caickeua minunelinaicana»
"i sinua tijtän: Sillä sinua lijttäwät caicki tai«
>vansotajoucko/ja sinua pitä ylistettämäl, ilman
lMmatijancaickisest/ Alnen.

Jumalanarmon edestä.
HErra armollinen Isä/ ar«

sinuas meidän wajwaisten päällem
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sinun suuren armos tähden / jongasmeillen lE.suxes Christuxes osotit. Sillä etten me mei,'
dän pahudem tähden / tohdi tulla sinun «ees/
eikä ole meisa mills me taidaisi,» nleitän, ede»
fss puhdista, engö myös tiedä / cuhunga me
pakenisim jakätkisin» meitäm/ etedh sinä meitä

la josme sinusta pois luowumme/lujn
pahus lneits wastan otta. Seutähden ei ol<
meille waiwaisille ftndisillen yhtän muuta
neuwo/ mutta että me nöyryde» cansa tulem ty«
gKs / anodensinulda armoa jayftäwyttä/ nijn
me wailpaiset wihan lapset rucoilem sinua/
Christuxen rilckan poitas pijnan ja kuoleman
tähden/ ettäs armon ja laupiuden tekisit mei'
dänransam/ ja sinuas aina päallem armch
daisit/ sinäpä laupiuden lähde jaarmon Isä»,
let/sinun myös armos/ ylidzetäy caicken mail<
man synnit/ sentähden arumda meidän päällöm/
O laupiasIM lEsuxen Christuxenrackan pci»
cascautta/2lmen.

Rucous,että me ristin ja wastoiw
käymisen allakärsiwsliset olisim.

iAHERra lEsu CHriste/ jocasinun opt'"
teit rohtiaxi ja wahwaxi nuelt'!!

leuskärsimän wainoa jacaickinaisiwastoinlch"
misttätäsamailmasa/ jaolet sanonut jaluw"'
nutheille / että ne pidäis nopiast ja äkist yIW "

tyämän/ muttanijdejälkktsydelisen jaijancav j
tisen ilon seuraman / me / cuin w_!

ninaiste waiwain jawastoinkchmisten ala olein
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Metyt/rucoilem sinua sydämestäni/ ettäsmeil«
lm armos lainaisit / ia Pyhän Hengescansa
meidän sydämem nijn hallidzisit / että me hywäl-
li mielellä caickinaiset waiwat/ wainot ja wa«
siointaymiset / cuins täfa häijysmailmas an»
mt meidän päälläm tulla/meillä tiusauxex cui»
imgin meidänhywaxem/körsisim/ia caicki mi«
limeidän cansam tahdot tehdä / olcon wastoin
llimyötä/hywaxi otta/nijnettäme caickein näi«
dm murhein ia waiwain perästä sinun apus
Wtta/taidaifim tulla sinun tygtzs/ ijancaickisen
iloon taiwan waldacundaan/Amen.
Mcous jolla me ristin alla meitäm

Jumalanhaldun annamme.
wapahtajaHErralEsu Chri»

ste/minä köyhä ylenannettu jyndinenluon»
docappale/ annan idzeni nyt jaaina sinun

laupian warjeluxes ia suojeluxes ala sielun ia
Oumin puolesi / ia sinun käisittamättömän
loupiudes tähden rucoilen minä sinua/ettäs mi»
!M auttaisit/ia tekisit minua wapaxi/ sillä tttcl
M minun ja caicken mailman callin wereF
cautta lunastanut olet. O minun Jumalani/si-ma minärucoilen nöyräst / cullleminua armol»
lisest/ia auta »ninua caickesta lninun mnrhesta»
oi/hädästäni ia tuscastani/sinun pyhän njmeskij»
toxexi ia cunniaxi/Amen.

caickiwaldias Jumala/ sinä jocakyllH
/ cuingameidän näkywäistt,ia näky-

Mttömät wihamiehem alati walwoWt/ia a»
3zz Me-
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jattelewatcuingaheidän pidäis melllen wahw
gota tekemau/sinä myöskyllä tiedät/ cuinga heic»
to ombi lneidän lihan»/jongas idze luonut olet.
Sentahden annamme meidän coconans sinun
haldus jahuomas/ sinun murhes/ suojeluxes/
warieluxes ja lohdutuxes ala / Pidä meitH
HERra sinun armos sijpeinalla, et en me ijan<
caickisesta cuolemas nuckuisi / ia cadotuxen tn«
lisi / walista meidän sydämem silmät/ sen tai.
walisen auringon paisten cansa / ston/ simin
Jumalisen ftnas himon/ ja ilolisen haluuu«>).
lösherätä/ Pidä meitä ainarattina/ iateecaic'
tin töihin lneitä walpaxi / nopjaxi/ wickeliefi
ia wijsaxi/ nijn et en me mitsn tekisi eli eteni
ottaisi cuin taidais olla sinun mieldss wastanl
iatulisi meidän idzem jaristiwelieim wahinge>
xi / wahwista myös meidän sydämeln pylM
Hengellss/ eten me yhdengänsurun / waiwanjo
wastointaymisentähden sinusta poisluopuisii ia
sinua wastan napisisi/mutta caicki hywäxi omi'
sim/ ia sinua seka myötä että wastoiMimisN!
edestäkijtäisimjaylistaisim/ silläsinä yxincmse>

'lethylvä/laupiasja armoja täynans/ Amen.

Rauhan edestä.
CaickiwaldiasIsä/ijancaickinen Iumolo!MAcunnianCuningas / ja taiwan ja MW

HERR2I/ joca sinun Henges cautta catcli
hallidzet / ja sinun edes cadzomisellas caick
asetat jcihywin toimitat. Sinä olet rauha»
lumals/jolda caickiyximielisi)s/ra«haja sowi^
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dötUte / Mecucoilemma sinua IssuxenChri»
stujren meidän HErram cautta/ ettäs andexian»
naisit meidän syndimia pahatetom/iasi/ttä ar«
mollisesta lainaisit meillenyximielichden / wah»
wansowinnon ia seisowaistlsrauhan / että me
sinua pelgos ia wapistoxespalwelisim ia alati
tijttäisimja tunnioittaisim sinun pyhä nimees/
lEsuxen Christuxen meidän HErram cautta/
Amem
s>HErra luMata/ joldähyivätajatoxtt/ Ph»

himot/oikiat neuwot ia wanhurscat työt
tulewat / anna silmn palwelioilles ia lapsil»
les se rauha / jota ei mailma heille andci taida/
mjn että meidän chdämeM olisit ainasinUN py»
hän tastys ala annetut / ia wihamiesten pelco
nijn pois otttuxi tulisi/että meidän aicam mah»
daisi sinun warjeluxesalla rauhalinenia lewo»
linen olla/lEsuxenChristuxen sinunrackan poi»
cas meidän HErramcautta/Amen.
DcArjele meitä HErracaickiwaldiaslumcl«

la ia laupias Isä/ caitesta sielun iaruumin
lvarasta / sinun ainocaisen poicascatteran pij»
mniacuoleman tähden/ Annamyäsarmolli»
ststa meillenterweys/fowindo iarauha /

«un Seuracundas peltämät sinua palwelisi
wapaudes iarauhas/coscäcaickinaiset »vastoin»
käymiset/rijdat ia eripuraisudtt tulisit estetyxi/
Sinun rackan Poicas lEsuxen Christuxettmeidän HErramcautta/Amen.

Zzz« WM
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WHollism wastan sodan aican.
lnuaeläwätä/caickiwaldiasta/ ijancaw
tista Jumpata / meidänHErran IE«

3WM suxen Christuxenlsä/caickein cappalden
luoja iahallidziata/ ynnä sinunPoicaslEsu»
sta Christusta meidän HErram/ia Pyhä Henge
me auxemhuudam/armahdasinuas meidän pä»
ällem/sen sinun poicas lEsuxenChristuxen täh«
den: Sillä me olemma olletsyndiset/wäärin te«
IM/pahanältiset / jumalattomat/me olemma
rickontt sinuu mielesiatästys ylidzetäynet / ia
nijn unhoittanet sinun meitä wastan / nijncum
me näelu ia ymärräm uijstä rangaistuxist / joilla
sinä tottelemattolnialapsiasi rangaistt/cuin e»
wat ruttotaudit/ ia muut sairaudet / nältä ia
töyhys/som iatappelus. Nijncuin nytkin on
meitä wastan idzens asettanut yxi ylpis cans»/
joca uscalda paljouteens / jonga wötiwalduia
wääryttä wastan meidän esiwaldam on nyt
waadittu sinun tästys jällenhänen alamaismns
warieleman. Eentahden/ O laupias Jumala
tallista corwas jacuule/awa silmäs ja näe - Sib
lä meidän wihamiehem pyytawatmeitä cadotta
ia häwittä/älä meitä hyliä/ jotcas ijancaickisest
cuslemast wapahtanutolet / cuule meidän r»<
couxem/ia armahda sinuas meidänpäällem. O
Jumala/cuule meitä / O HErra/olemeillear»
mollinen/ anna lneidän syndim andexi / warjele
iahallidze meidän Esiwaldam/sinun Pyhän ni«
westijtoxeri mcunmaxi/ holho ia suojelemeitä

ia



Rncous Kirja. loyz
ia meidän macundam / jotawihauuehethäwit»
tä/ia peräti allans saada tahtomat. Lähetä myös
sen sotawäen tygö/ jocatämän maacunnan edest
soti / sinunPyhäEngelis /.jocasetä heitsittä
meitä warjelis/ caitestwaarast / iawahingost/
Mnnä meidänmurhem iloxi / että merauhasia
ystawydes toinen toisimmecansa elä saisim/ m
nijn sinua caickena meidän elinaicanamtijttäi»
sim iacunnioittaisim. O HErra/joca caickinai»
ses hädäs autta taidat / cuule meitä armollisesi/
sinun rackanPoicas meidän HErram tähden/
Awen.

Sotcm menewWett rucous.
Jumala/ sotawäen Cunm»

Engelittes cautta cuhungin maa»
cundan setä sodan että rauhan toimitat.

Sinä jocamyös sille wohäiselle/ nuorucaisille/
chttomalleiataitamattomalleDavMlle / joca
tisodan menon ensingänollut tottunut; annoit
setä sydämen ettäwaenrohtiast sitä julmaGo»
liathi lingollanspaistata / mahan lyödä ia woit»
ta. Sinä HErrakyllä tiedät/jos tämä sota/ jo»
honEsiwalda on nyt meidän asettanut/jongun
hädän elimuun oitian syyn tähden on eteen om»
tu/ sentähden rucoilemma me sinua/ole täsä so-
ias meidän auttajam ia paras neuwonanda»
!am. iäheta lnyös sinun Engelis meidän ty«
gsln/joca meitä johdattais/seurais ja meidäne»
destäm sotis/caitest myöswaarast iahädäst sie»lun m ruumin puolesi meitä pääsiäis japela»

Zzz iij Ms



»«Y4 VtucousKirja,
stais. Mutta ylidzen caickia rucoilemmamesi.
nua/wihollifen sydämitä täätldämän/sowindota
jarauha pytämän/ettei yhdengänChristilisen ih»
»nisen wiatoin weri wuodatetais/ nijncuinpaha
Hengi perkele sois jatahdois: Eli josei herau»
han päin plla tahdo / nijnanna heidän päallens
äkillinen pelto tulla/ et ei monda huckuis/ lyö»
täis ja surmattais/ iaettänuheettomat/ joilla
oikeuson/ jotcasidzeparhain tiedät/ saisitme»
nestyrenjawoiton. lawaicka meidän puolel»
lame wäärys olis/ nijn äläcuitengan meitä/hy<wsIst/wiholisten täsijn hyljä/mutta auta/war<
jelejasuojele meitä/ jacaicki tsmsnsodanme»
not hvwin toimita/että sille pian hywä loppu tu«
lis / jan»e fitte toinen toisemlnecansa rauhas elä
saisim/ jasinua ijancaickiststa yliMMe/Amen.

Eslwallan Rucous.
M»Minun Isäni Jumala/ ja caiten laupw

den HErra/sinä jocacaickisimallas tehnyt,
Ia ihmisen sinun wisaudettas walmistanut olet/
että hän hallidzecaicki luondo cappalet / jotca si«
«ulda luodut owat: Että hän mailma hallidzis
eunniallajawanhurscaudella/ iaduomidzis ei»
kialla si)dä,nälls. Anna lninulle wijsantta/ >»<
ta on jocapaicassinun istuimesymbärillä/ jaB
hyliä minua sinun lastes ftast: sillä minä olen
sinun palwetias/ ia sinun pijcas polca heicoih»
winen/ joca ei cauwanels/ jollaan wähä yln»
Wärryst si un laisas ia oikeudesas. Ia jos jl>'
t» lpielä ihmisten lapsist olis täydellinen i nijn

tl



Rucous Klrja. i«ys
ti hän mitanmaxa josei hänellä ole sitä wijsaut»
ta joca sinulda tule/ lähetä sijshsndä alas sinun
pyhästä taiwastas/ ia sinun cunnias istuimelba/
lshetä händä/ että hän olis minun tytönäni/ia
työtä tetis »ninuncailsani/että »ninäymmärrät»
stnimikä sinulle otollinenon/sillä häntietä caicki/
laymmärtä sen - Ia anna hänen talutta mi»
nua minun töisänitoimellistst / iawarjellami»
nua hänen woimasans. Nijnminuntyöni tule»
lvat sinulle otollisexi / ianijn minä duomidzen l>
nunCansasoikein/Amen.

Alamaisten rmous.
fsAickiwaldias ijancaickinen Jumalameidän

lEsuxen Christuxen Isä/ merucoi»
ltlnma sinua sen saman sinun rackan Poicas
tähden/ ettäs arnlollisest meidän maacunnasam
ia caupungeisalnrauhalisen / Christilisen iaon»
nelisen hallituxenlainaisit/warjele/laupiaslu-
mala,meidän Christilisen Esiwaldam / ia hallid»
ze hända Pyhällä Hengelläs / että hänen els.
msns ia hallituxens/sinulleyllstöxexi/ idzehänel»
lens ia meilleköyhillealamaisillerauhaxi ia le»
wollisudexi olis / että hän myös Christilisest si).
bämestia mielesi/ Jumalan cunniata/ Christi'
listä oppia ia harjoitusta woimasans pidäis ja
toimittais/Amen.

Alamaisten edestä.
ll?Aupias ia armollinenHERRA / sins jo.

olet rauhan Jumala / anna caickein
Zzz iiij Christi»



loy6 «ucous Kirft.
Christilisten ala.nlaisten Esiwallalens taitist
cuin sinulle kelwolinen olis/cuuliaiset olla/händä
cunnioittaiahänest suotuisesi ajatella ia puhua/
ia että he mielelläus hänelle nndaisit mitä he
welcapäät swat/ että me sijttecaicki sinuarau»
has jasowinnospalwelisim. Warjele heitä / O
rauhan Jumala/ catumattomudestttrhetyxistä
ia eriseuroista /joihiu cowacorwaisus/Ewaugt'
liuminwarion alla/yhteisexirangaistoxexi tul»
lut on. O laupiuden Isä/lohdutuxen Jumala
iarascasten sydsnden walaisia/ lisä heille kärsi»
wälisytta/ia wapahda heitä sinun pyhän nimes
cunniantähden/Alnen.

locapcttwäisenleiwsn edestä.
AAAcas taiwalinenlsä/ joca sinun rackan

PoicaslEsuxenChristuxeu cautta/ olet
opettanut/ sanoden- Edzitäteusist

Jumalan waldacunda ia sen wanhurscauta
nijn ruumiliset tarpet pitä teidän tygönä lan»
geman / ia olet nijn se,» cautta luwannut me»
illerawinnoniaelon/ jos me muutoin pyydäm
olla sinun seuracunnasas/cuulla sinunsanas / ia
sinun cauttas wanhurscaxi tulla. Nijn o»
lem me mytzs pyhästä raamatusta euullet/ että
ihmisen murhe ia ahterus on idzestens turha/
«nutta HERran hywästisiunaus caicki rickaxi
tete / ia nijncuin en me ole luonut eitä tehnyt
lneitäm idze, engä myös yhtä kyynärätäpide»
möxi taida meitämtehda/cuinmeolem: Enga
myös taida meitam idzeruockia ia waatetta/ jos

et



Rucous Kirja. 7Q97
ttsinä meitä auta: Ia sentahentahdot myös/
Mä me sen jocapäiwäisen leiwän edest jocapai»
wä sinuarucoilisim ia auxemhuudaisim. Niju
tulen nyt »ilinä waiwainenkerjsjä / «ältainenia
tarwidzia lapsi/ sinun tygöshywälsajarucoi«
lm sangen nöyräsi /, ettäs, minusta murhen
pidaisit/ia sinun annolisentätes minullen ojen<
naisit/ia etehem/awaisit / ia nijnsinun hywästi»
siuuauxellas minua täyttäisit. Anna minul»
lerawindoni ja werhoni / anna meillen jotta

caickia mitä me täsäelämästarwidzem. Sillä
HErra emme tahdoisi warcaudella/ walheM
pttoxella/ pahoilla jounilla/ ia wääröl saadulla

elätts/lnutta oman odzam hijellä jatät»
ttm töillä/sinun tuftys jälten/ cunnian jawacu«
den cansa meidäll leipäm fi)ödä/ ia pyytä initä
»»etarwidzem. Sentähden auta ««itä racas
Isä/teeonnelisexi meldän työm / ia anna sinunarmos ja hpwästisiunauxes alati tulla meidän
Mlem/ lEsuxen Christuxen stnuurackanPoi»
cas/meidän HErranl jaweliem tähdeu/Amen.

Maan hedelmän evestä.
F' Aickiwaldias Jumalataiwalinen Isä/ joca

ijancaickisti» Jumalisensanas cautta
caicki cappalet luonutolet / hywsstisiunat ia y»
löspidat / sinua »ne rucoile,nma / ettäs sensanas meidän HERram lEsuxen Thristuxen
meillen ilmoittaisit / ia sen meidän sydämihin
istuttaisit/ettäme hänen cauttans sinun armo

Zzz v ftas



,<,y« Ru<ous Kirja,
stas osalisexi tulisiin/ m sinuldc» caickinaiset
sielun ia ruumin tarpet saisim. Me rucoile,n«
ma myös / ettäs hänen cauttans tahdoisithy»
wästisiunata «neits / meidän maam / wai»
niom jacalawetem/andaden setä wilia nlerestä/
tuaasta mmanderestarunsan caswoncansa / et«
<s myös elon ia caicktnaiset hedelinät pellosta/
mituista ja »nuista palcoista / joistame wilia py»
dämmt saisimme. Ia lainaar,nollisesta / että
«ne sencaldaiset sinun lahias ia andos cohtuli»
sest / oikein ia sinun mielesrickomat/ nautidzi»
Lim / idze meidän hywsxe«n / lshimäisem tar»
pexi/ia sinun pyhän nimes cunniaxi/ Sinunrac<
tan PoicaslEsuxen Christuxen meidän HEr»
ramcautta/Tlmen.

Tarpelisen ilman edestä.
Jumala / racas

H «D taiwalinenlsä/ jocaoletmeillenanda»
mlt sielun jaruumin/elämän ia Hengen/
ia taidat sen myös meildäpois otta/ cos<

ca sinun pyhä tahtos nijnkäste / Sinä jocamyös
«let tehnyt raicki Ihmisen sitiät yhdistä mullan
«ockarost/jasowitit heitä asumanymbäri maan
pijrin/idzecunginpaickans/ ia sentähden myös a«
setit heidän etehensM ajan etts paican/ cuinga
<auwania läwiäldäcutin paicasanspidäiselä»
män / Venpaäl/ että idzecukincohdastans ia
paicastans sinuapidäis edzimän jalöytämän/ ia
pijn sinun tundos tuleman. Nyt että me sinun
eauttas elämme/ ia meitäm Ujcutam / ia sinun
muttas myös olemiapijsi)m tsällämijncauwan



Rucous Kirja. iayy
M sinä tahdot: Nijn me sijsnöyrästi sinua ru»
toilemnla/ettäsannvllisil silmillä meidän puo»
lemcadzoisit / ia meillensinun luoduillapsilles
lainaisit/ caickinaisttHengelisetia ruumiliset
tarpet / ia rullakin ajallatarpelinen ilma sinun
Weles Mken/ ia että me nyt tarwidzisimyhtä
cohtulista ia soweliasta (sadetta) pouta / nijn
me myösrucoilemma / ettäs sen meillenarmolli»
stst annaisit/ siUä että sinä yxinäns taiwan sul>
teaiaawam / auringonpimittä ia walaista tai»
t>at / senpsäl / että cosca me sinulda saisimma
meidän ajalisentarpem/ nijn me mahdaisimma
sitä rohtiamast nijtä Hengelisiäia ijancaickisia
lahiojoa sinulda ano ia saada < Sinun rackan
PoicaslEsilxen Ehristuxen meidäy HErram
cautta/Amen,

Jumalataiwalinen Isä/ jocaolet luo»
hyws jaarmolinen / ia olet luwannut

sinun Poicas cautta armollisesi «mistä mci»
dänpäällem / caickinaises puuttulnises / tar»pes ia hädäs. Me rucoilemma sinua/älä cad»
zo meidän chndimia pahatetompäällen/mutta
meidän suuren tarpem / ia sinunsanomattoma,l
laupiudes paällen / ia anna meillen nyt yxi tar»
pelinen iaarmollinen (sade) puota iasencaltai»
nenilma eli sää/ cuinmeillenwaiwaisillen tar»
widzewille lapsillescohtulinenolis/että me nijn
sinun armollisen awus cautta taidaisim saada
meidän jocapänväiseuletpäm/ ianijnsinua sen
edestzkijttä iacunnioitM/ Sinunrackan Poi»«slEsuxen Christuxen cautta/ Amen,

OHEr.



«äo RueouSKirja.
s>HERra caickiwalviasJumala/ josa m

lijcumme japysinräiset olem/ an<
ua lneillen sowelias ilma / sees / ter<
welinentuuli / ja cohtulinenhywäsää/ttta ,m
cuin oikein meidän syndim tähden cauwan «>

willa/ sopimattomilla ja wahingolisillailmoilla
waiwatutolem; Sinun laupiudestundisim/ja
mjn sinun armos cautta oitialajalla saten/ pou>
dan ja lnuut tarpeliset ja terweliset ilmat sinun
hywästisiuuauxestas saisin»/ että maa sijttä nijdi
cautta lihoisi / ja caickinaiset tarpet meillencas«
wattais ja edestuottais / sinun rackan poicas
lEsuxen Christuxen «neidän HErran, cauttal
Alnen.

Tarpelisen elatuxen edästa/
Salomoninrucous.

cahta cappaletta minä sinulda
/ etteö minulda niitä tiellais ennen

cuin minä cuolen. Epäjumalan palwelus ja
walheolcon minusta caucana / töyhyttä jaric<
kautta älä minule anna / waan anna minun
saada märätty osanrawinnost. Etten minä/(jos
mins ylenrawituxi Tulisin) tieldäis sinua/ja
sanois : Cuca on HErra ? Eli josminä ylen<
töyhäxi Tulisin / warastais ja ftndiä tetis Iu«
malan nimee wastan/2lme»l.

Rucousnäliänaicana.
ijancaickinen Jumala / ra»

me waiwaiftt syndiset
chmi<



VlucousKirja. ,io»

jhnnstttunnustan; / meidän synneillam ansai»
nexi/ ettäs siunauxes / andos jameidän jocapäi<
wäisen leipcim/ meildä wähendänyt jaMi pois
Manut olet/M sen siankirouxen/cowan ajan ja
nöliän andanut. En me / hywä ja arlnolinen
Isä/cuitengansinusta sentähden luowu/ mutta
sitä nopemmin sinun tygöspakenem / jarucoi»
lem/ ettäs caicki meidän syndin; / sinun racknn
Poicas cautta meille andexi andaisit / tämäu
ansaitun rangaistuxen meilds armollisesi pois
ottaisit/ja sinun armos ja siunauxes jällensmeil«
le andaisit/että me nijn sinun mielesjälken täsä
ajalises elämäsrawitaisin / engä noliäsnäänyis
ja huckuis. Sinä Israelingin lapset muinen ih-
mellisestcorwestaiwalisella leiwälläruokeit/ ja
callion wedellä juotit: Sinä myös Prophetan
Elian/ ja sen köyhänlesten poitinens/ wähillä
jauhoilla jaoliyllänaliän ajallarawidzit. Sen»
tshden mekin toiwom/ ettes meitäköyhiä lapsias
täsä hädäs janäliäs hyliä/ mutta sinun armo»
staswielätinruokit meitä/ iaannat meille joca»
fäiwmsen leiwän M caickinaiset ruumin tarpet.
Mutta ennen caickia anna meille HErra/Hen»
zelinen leipä/ sinun pyhä sanas/ meidän sielun»
tuoca/että »ne sitä ainaisoifim/senjälken elälnäln
läyttäisim/jatettsim mitä sinulle otollinenolis.
Autamyös meitä täsä cowudes ja waiwaisudes
toinen toisem cuorma candaman/ jarackaudes
toinen toistam kärsimän ja woimamperäsi aut»
taman/että sinun pyhä nimes ennen caickia ijan«
taickisest nijn ijancaickiseykijtettäisin/ Amen.



~Ot Nucöus KM
Hywan lopun jaaumatlseneron

edestä tästä mail»nasta.
Sinäsuloinen ja armolinenHErra lEft

sinunlsäs cunnian »valkeus / ia
wanhurstauden auringo / jocaminun mi»

waisen jyndisen tähden olet häpiällsen cuo»
le»nan sinus andanut / ia »nailman lnnafte»
xen tähdenristinhirsivuun päällä Hengeslsts
käsin annoit / laina Minulle»»sinun annos w
ts minä aina ajatella/ muistella ja tutkistella!
iaminun sydämesani pitä taivaisin / sinuncat»
keran pijnasjaco»van cuolnnas/ niin että mins
sencaldaisen ajatoxen mutta »nahdaisin joca»
päi»vä c»«olla ja luopua caikista synneistälihaii
hilnoista japahoista talvoista/ lacosca »ninun
wijlneinenaican tule/ jaminuntääldä pitä eriä»
män/ että lninä silloil» wahwast taidaisin mi»
«uni luotta sinun ja sinun armos psällen / j<
nijn sinuncansas Paradisin ilon jariemun siM
le ka»)dä. O HErra Christe / ole »ninun apu<
nijaturwani minun wijineistlls hetkelläni/ eh<
di »ninun auxeni/ cosca minuntästä mailmastpi<
pitä eriälnän. Wariele »ninua caikitda »nin»l»
wihalniehildsni/ »vapahda minua cuole»nan
dsstä/lohduta/wahwista /ja tue »ninua/ M
minua sinun arMos sekä n»)t jaaina/mutta lijai»
tengincoscan Hengen haucutoxes olen. OHG>
ra lEsu Christe anna »ninulle st armo / että
sinun wijmeinen sanas ristin päällä/ olismyls
»linun wijlneinen sananitäsä »»»ailmas/että lyi'

uäst'
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Näsillä muoto/tuin sinäkin/ tästä mailmast eri«
sm/ ia sanoisin - Isä sinun käsis/ huemas jahal«
dusannan minä minunHengeni/sillä sinä HEl-
m totinen Jumala/ oletminun wapahtanutja
lunastanut/ jacosta minUnkielenei sillenpuhua
taida / nijn cuuleminunhuocauxen jasydämeni
halu/ O makia lEsu äläminuldanäitätieMsi»
nuncatteran pjjnas ia cuolemastähden/Alnel».

Kytos aumalisen lopun edestä.
ijancaickisen elälnanFörsti HErra I«<su Christe/ nijn myös lohduttaja Pyhä Hengi/

me tijtämme sinua ftdsmestäm/ettäs tälle edes
mennelle ihmiselle totisen catumuxen ja wah>
wan vscou lahjoittanut olet / ia hänelleamuali»sm lopun andanut/ joca myös sinun pyhäin En<
gelis / caickein vscowaisten palwelain cautta/
nyt ijancaickisen ilon ja ParadijsinAbrahaminhelma» jaJumalantäten sielun puolesta wiety
on/ josahän / ilnmnwaiwatalewos jarauhas
olla saa/ ia hänen kynelens owat caicki hänen
silmistänspyhityt/suru ja ahdistus on caucana
hänestä/ ijancaickinen ilo on hänen päans päällä/
ia hän on rauhalla jariemulla pijritetty / nijn
cuin sinun totisetsanas todistawat. Caickiwal»
bias Jumala / armahda sinuas medängin pä»
alem / jotcawielcl täällä elämme / ja jälten
jäänet olemma / lohduta meitä täsä nmr»
hen laxos / Ia auta että me tärsiwällisest
tämän mailman waiwa loppun asti karsi»sim. Auta että me myös sencaldaista vsc«



'»,04 Rucous Kirja.
seuraisim/ia nijncuin tämäkin meitäm joca ai>
ca autualistst loppuman ia ilolla lähtemän wal<
mistaisim/Amm.

Wllnuneisest dltomiost-
WUHERm lEsu Christe Cuningaste»

ia Herrain HErru/jonga tä>
on andanur wallan caickia

ihlnisiähallita/ ia on asettanut ylidzen caiten
mailman duomarixi / sinä joca sinun sanas
peräsi tahdot tulla suures HErraudes ia cun»
m«s/ caiten taiwalisensotawsencansa/wij»
meisnäpäiwänä/ tekemän loppua täälle mail»
malle ia duomidzeman eläiwitä ia cuolleita/
ia hywätpahoista erittämän / Minä rucoilen
sinua sydämestäni sangen ntzyrast/ ettäs ennen
täsä maillnas / costa wielä armon aica kW
on/caicki minun syndini andexi andaisit / jal<
säs minun cansani sowittaisit / että minssen cowan duomion wältäisin / cuinlumlt»
lattomitten ylidzen sanotan: Mengätpois tt
kirotut sijhenjijancaickisen tuleen. Ia että minä
caickein uscolisten cansa sinun oitialle puolel»
les asetettaisin / ia sen! suloisen äänen ia duomi»
en cuulisin : Tulat tänne minunIsäni hyM<
stisiunatut/omistaman se waldacunda/ jocateil»
lenon walmistettu io mailman algusta. O H2t»
ra/aseta sinun armosiawiattomudes/ minun
syndini ia sinun oitiudes wälille/ ia saata mi»
mm JM waldacundaan / joca on meidän
eitiaulwosluwattu Isänmaam/jonga me sinun
tuolemas «uttaperiä samme / A<nen.



Rucous K/Ha, »o§
Saarnamiesten Rucous.

uancaicklnen HENralu»
mala / taiwalinen Isä / että sinä ia sinun

Poicas lEsils Christus ynnä py.
hän Hengen cansa/ tahdot.caikellamuo»

tolla / että sinun pyhä sanas / sinun oMaxi cun»
Mxesia sen Christilisenseuracunnan autuude»
xi/ pidäis edespandaman/japyhät Sacra>uen«
tit uiyös oitein pidaisvlwosjaettamania nau-
tittamani iasinä ulinun telwottoman iamah»
dottoman sihen cortean ia pyhän wircan/ sula»
armofms lailiscsta ia cunnialisesta cudzunutia
asettanut olet: Nijn rucoilen minä sinua / et'
tss pyhän Henges minulle» andaisit / joca mi«
nun suuni awaisi / että minä sinun pyhäs stura-
tunnasas oitein opettaisin minun cansaani/ ia
heidän seasanscuimialisest eläisin / nijncuinsinä
ia sinunracas Poicas lEsus Christus tästenyt
ombi / älä salli minua langeta hirmulisin erhe»
tyxin/wäärän epetuxen ia hspiälisen elämän/joi»
den cautta sinun pyhä nimes häwsistyxi ia sa»
naslurmeluxi ia estetyxi tulisi/ mutta pidä mi«
nua pyhän Hengen cautta wähwana oitias ia
tptiscs opis/ ia pyhäs elamäs/ että minä oikea
maan suola iamailman walteus/ nijncuinChri«
stussaarnajatcudzn/ollamahdaisin: Senpäal/
tttä sinunpyhä nimesainapyhytetyxi tulisi/finawaldacundas lähestyis/ig sinun tähtos tsytetäi»

elät iayal»
lidzetyxi totinen Jumala/ saman sinunPoicasjaPyhän Hengen cansa/ijancaickisest nijn jjan«
taiekisen/Amen. A a «a Sa»



i«6 RucousKirja.

Sanancuulioitten rucous.
HERRA / ijancaickinen

nattaman / cuultaman / ivastanotettaman
ia uscottaman / ia sen jällen elämä ia ta»
wat täytettämän : Nijn rucoilen Minä si.
nna lEsuxen Christuxen tähden / ettäs Py.
hän Hengen cautta lneitä auttaisit / Ennen
caickia sinun wcllvacundas ja wanhurscauttas
edzimsn/se on/ sinun pyhä sanas cuuleinan/ W
täuscomaniasenjälken tekemän ia elckmän. A<
setä jaestsperkele/ mailma ia meidän liham et ei
hemtitä sinunsanas cunlosta pois erittäisi. Am
HErra meidän corwäm/ ia licuta/meidänsi)<
dämemettsme nijtä mielelläm cuulisim / jol<
cas meillen opettajat! lähettänyt ia antanut
olet/ iaettsme heitäseuräisim / jotca mi»
dän sieluaui wartioiVzeman ia wirastus ji>
«un edesäs luun tekemän Pitä / senpääl että
he ilolla ia hywällä mielellä/ ilman walitosta
iahuömusta sen tehdä taidaisit. Anna »nyis
racas taiwalinen Isä sinun armos/ että me mei<
dän cuuliaisudeln sinun pyhälle sanalles«'
sottaisin» muillen esimerkix / että hekin sinunsanas cuulisit/ m sinun alas heidäns andaisiti
nijnettä sinä meildä täinlda tulisittijttetyx l ia
me sijttt caicki ijancaickisen elämän perisim»
Amen.



MuconsKirjaa ii»>
Pnhtan Mmäniahywännwio-

stästyn edestä.
caickiwaldias Jumala/ sinä joea

WMidzetin puhdas sinunolemisesas olet / ia
MÄVpuhdast elämät tahdot/minä rmoilen si»
nua/luoMinuspyhdas sydän la warjele imuna
pahasta himosta. O Isä Jumala/ ia ckinun elä»
MniHErra/anna etts minä minun ajatöxeni
lgnniyzistn / ia Minun sydämeni sinun sanallas
öijennaisin/warjele minuahecumallisist cadzan»
nost ia pahoista himoista/ äls salli Minua hecu«
man eli huöruten joutua / waan warjele ckinua
taickinäisista häpiälisistä menoista. Auta etten
minä tulis pahain seuraan / ia nijldä siitte wie»
teilaisin. Warjele minuaylpeydest/laiscudest ia
taickinaisestturhudest / nijncuin pertelen wer»
loista ia Paoloista. Wielä tucoilen minua si<
nua/että coscas minua awiostästyn cudzua tah»
dot/nijn lahjoita minullearmollisesi hywä puo»
lisä, jongacansa mins ilman estetä sinun pel»
gosas/ tauhasjarackandeselä saisin/ iacas»
wataisin sijnö lapsia/ sinulle cunniaxi/ minulle
ia minun puolisalltniiloft ia awuxi. HERralsmun psölles minä täst asias luoton/nijncuin
caitenaminunelinaicananikin/ hallidze minua
minun itäpäiwäni Pyhällä HenZMs ia anna
minulle armos / caikisa cuin minä sinun tahdo»
stas eteeniotan/lEsuxen Christuxen sinun Pot»
rascautta/Amen.



,108 Rixous Klrja.

Wanhcmbain Nucous.
kijtäll sinua minun taiwälinenlsänj/
minunepätelwottoman sinun wircas

tuumaan asettanut olet / että ininä wanhilw
Maxicudzutan/ sinaolet audanut minulle puo>
liftnja lapsia/codsn/cartanon jatarpeltsenela<
tuxen : Cnicki namät olet sinä hylvö Jumala
minullb»anda,iut/ joidenga tähden sinulle olcon
tijtos jaylistös ijancaickiscst. Ne minäannan
sinun käsijs huomas jahaldus /jarucoilen /IEsuxen EMstuxen sinun rackan Poicas cautta/
ettäs mmolisest nijtä caickia sinun lumall»'
des woimalla hallidzisit / ole minun pnolisan
auttajat minun lasten holhoja ja opettaja: O
Jumala suo että he ensist jaennen caickia sinun
pelgosas caswatettaisin/ ja sijtte saisit wijsauden
iaymmärryxen / jatulisit telwolisexi jchongun
palweluxen ja wircaan / johons heitä tästedes
cudzua tahdot / i» että hesitte sinun ärmosias
nijn heidän wirtans työt omalla hnwällä tun<
nollatetisit/ 'että sinulle tulis kijtoxexi ja cnif'
naxi / heidän tähiluäisellens hywäxi / awnpi ja
tarpexi: Wielä rucoilen sinua racaslsä/ ole
coco minuntaloinwatjelia ja holhoja. O In»
mala/ cuule näitäcaickia armolliftst/ lEsuM
Christnxen cautta/ 2lmen.

Pertzen wanhembain RucouS.
s) HErralumalMaiwalinen Isa / sinä olet

elämän/ sinä annoit meille sielun ja
ruumin/ codonjacartanon/ taicki mitä meillä



RucousKM uoy
M Net sinä meille andanut /sinulda uie ne oleina
saanet/ oseta jatoimita/O HErra Inlnala mei<
däntaiwalinen Isäm / caickiasiatmeidan taloi»

fam/ wirasant jacaikismeidän töisäm / hywin ja
sinun pyhän mieles jalunlalisentahdosjälten/
idze sinulles tijtoxexi ia ciiniaxi / ia monelle ihmi«
sclle yywäxija tarpexi: Sillä sinuun me meitsm
turwain/ älä sijs meitä itänänsylenanna; sinun
suojelnxes ala memeidämannam/wanhembam/
puolisau, / tapsein japerhem/cotam jacartanom
m caicki mitä meilläon. Warjele meitä st>nnistt'
häpiäst/ tulipalosi/ sobasta/rijdoista/ ruttotaudi»
sta/näliästä jacaickiuaisesta muusta pahasta. tä«
httä meidän tygöm sinunpyhäEngelis joca mei»
tsoitialle tielle johdattais ja talutais jameitä
caitispaicois seurais/ et enmemitanpuhuis/te»
lis eliajattelis/cuin sinun pyhä mieldäs jakäsin»
jäs wastan olis/ mutt» nijdenjälten aina eläi<
sim, ia sinua ijancaickisest tijttäisin» jacunnioit»
taisim/Amen.

Rastasten walmoin edestä.
päslleolet synnintähdentiwunpaltut/

että heidäll ristin jawaiwanallaheidän lapsens
sijttämänja synnyttämänpito/ jongamurhen ja
liwnn sinä cuitenginrackan Poicas lEsuxen
Christuxen wiatto«nalla cuolemalla pyhittänyt
olet.Minärucoile sinua/armahda caickiarastat»
talvaimoja/ ia sinunkäsialas/heidän cohtuns he»
delmä armolisest wariele / et ei he tiwuftns ia
waiwasans turmellais / mutta sinulba aute»

Aaaa iij taisin/



«ny Rulous Klrft.
taisin / pelMtaisin iapässtetsisin / lEsure^Christuxeu meidänHErran cautta/ Amen.

Rascaften waimoinRucous.
s)HEfrä Jumala tahvalinenlsä/ minä tij.

sinua/ ettäs minunpyhän awiostästyn
sästyn asettanut iaauttanut olet / ianyt armol«
lisest awiostästyn hedelmälläsiunannut / sentäh.de«« Moilen minä sinua Ichsuxen Christuxeneautta/ettäs minulje andaisit Pyhän Hengen»
tänM ristin ia waiwan alla lohduttaman ia
zyah,Maman/että»ninä tästä tiwust iqwaiwast
grmolliftstpelastetuxi tulisin. Auta etts tämä
minun cohtunj hedelmä hengis ilman tulisi ia
eläwänä ftndyis/ että hän nijn wastuhest casten
cautta sinun lapstxes ia ijancaickistn elämän
perillisexijouduis. Ia jos sinun pyhä tahtoi
nijnon/että minuntämän cyorman allapidM
hengen andaman/nijncuinPyhä Rachel/ Iaco»
binEmändä lapsentaubis ruumin puolest cuo<
li/nijn tapahtucoy sinun tahtys/anna euttengin
Minulle tästä mailinasi hywä loppu ia autuas
ero. les ei myös tämä hedelmä elswis pyhän
Casteentule i nijnplwt» sinun pyhän armos ia
duomios gla annettu / rucoilen cuitengin että
hän Poicas werellähengelisestcastetuxitulis/ i<
hänen cuolemans tähden sais sinun waldacun»nasasPyhän Hengen / syndein andexi saamisen
iataiwalisettawarat. Annan minä sijs idzeni
ia minun cohtuni hedelmän/sinun pyhän lätes
«la/tee meistäpyhän tahtos jsltän/ muttacui<

tengitz



Rucons Kilja< ,«»

tengin armon perast / ia että tästs tiwust iawai»
zvast minullen iloina» jalohdulinen loppu olis/
lEsuren Christuxen «neidsn HErram cautta/
Mmen.

Lasten Rmous.
Jumala taiwalinen Ijä/ me rucoi»

alemma sinua / lEsuxen Christuxen sinun
rackan Poicascautta / suo meillesinunpyhä ar«
mos/ettämeoitiasuscos/ hywäsharjoituxes ja
opis alatiivahwistuisimme/ ja että sinä meitä/
meidän wanhimhiam ja Esiwaldam raitista
synnistä/ onnettomudesta jacaickinaisestpahasi/
tukea jawarjella tahdoisit/ Amen.

Pakollisten Rmous.
OAupias Jumalaracas taiwalinen ID sinä

minun sinul» Poicas lEsuxen Chri»
stuxenpijnanjacuoleman cautta/ synnin orju»
testiä pertelen wallan alda armollisesi pelasta»
nut olet/ jaolet myös minuncuoleman/ pertelen
ja helwetinherraxitehnyt/ minsrucoilen/an»
na lninullen armos / etten mins tsss ajallises
palweluxes/ johonsminun asettanut olet/ can»
zia olis»en napisis sinun pyhs asetustas wastan/engs muiden ylömmäistäwirca Cadetis/waan
taitellacuuliaisudella tekisin mitäminuntehdä
kastetän/ janijncuin sinäminun tästenyt olet/
etten mins myös ajattelis minun ainoastans
ihmistä palwelewani / mutta myös sinua, la»
hioitaminulle soweliaspalwelus, josaminä il»
«an estettä sinö pyhä sanas cuulla jaoppia sai»

Agaa mj fin.



Ntt RutousKltja.
sin. Anna annos että minä perhenwanhemil'
len/enainoastans hywille waanmytzs pahoille/
tattismahdölisisasiois/ sinun pyhän sanaszäl.
ken/ yritertaisudes/ nijncuin Jumalalle idze/cuuliainen olisin: Ei palwellenainoastansnä.
tywis uscollisest/ mutta myös mualla/ paidzi
ulcocullaisutta. Auta että nnnä aina uscolisex
palwcliax löyttäisin/ caitisa cuin minun täsijn
Uscottuon: Anna minulle taito ia ymmärrys
aina Merast minun isändäni parasta cadzoa/
nijn että caicki hänen omans minun käsisäni
enänisit; Suo että caicki cuinmins teen olis si.nulleoiollinen/ ia tulis sinun pyhän nimes y.
listöxexi/perhenwanhemmillen hyödyttzxexj/ ia
idze minullen» cnnniaxi / lEsuren Christuxencautta/Amen.

Fangein edestä.
Jumala, joca sinun Aposto<

Petari» tornista ia siteistä päästit! sinä
lvielMn caickein fangittuin palweliais siteetarmollisest päästä ia tornit awa , että he nnnä
meidän cansamwieläseuracmlnasas sinua tijt«
toisit/ ia me heidän palweluxestans ihastuisim/
ianijn sittecaickia mjtä/ cuin meitäfangiuteen
saatataitawat, ftdämestäm waltäisim / IE»suxen Christuxen meidän HERRam cauttai
Amen.

Viattoman fangin rurous.
/ jocMickisalaudetncket/

tiedät, ettaMnä Mtömast fan.
gina



n,;
Ma olen , ia wiela päälistri surmata tahdo»
tan/jos et racas Isa/ sitä arlnollisest estä ia.
toisin käännä. lawaicka minä täsä asiascuins
tiedät / wiatoin olen / nijn en minä ole cui»
tengan peräti puhdas sinun edesäs / »mtta mah»
danDavidin cansa huuta: HERRA älä käy
oitiudellepalwelias cansa / sillä ei yritän elä»
lvä ltzytä edesäs wanhurftaxi. Sentähden
rucoilen minä sinua / ama armollisesi minua
täsä tuscas / nijncuins wiatoinda losephita/
Mrdochaita / ia Susannat »voimallas nutit
ia pelastit. Mutta josminun nyt pahan teliän
tawalla cuoleluan pitä / nijn tapahtucon sinun
tahtos. Ia rucoilen sinua / racas Ist / ettäs
armollisesi lEsuxen Christuxen tähden minun
syndini andexi andaisit / että minä sitärohtiam»
mast iloisella omalla tunnolla sinuun minnni
turwaisin /ia cuolisin. Wahwista Pyhän
Hengen cautta ininun usconi/ et en minä per»
leleldätiusauxen iaepäusconsaatetais/ iaetttn
Minä nijtä/ jotta minunpäälleni wäärin can«
banetowat/ wainois ia kiroilis / muttasydä»
mesiäni andexi anvaisin. Costo on sinun HEr»
ra/omansanasjällen/ sinä sijs tiedät cuingaia
tosca sinä ne heille maxat. Costa minä nyt ra,
eas Isa näin sinulda autttan ia wahwistetan/
nijn minä mieleläni cuolen/ ia sinun huomasminun sieluni annan / suo hänen ilon iarauhantulia/Engelitten ia caickein pyhäin cansa sinustijttamän ijancaickiseMmen.

Aaaa v Wiab



z»if, Vtutous Kirja.

Wiallisen fangin rucous.
s>Caickiwaldias Jumala/pyhäIsä/ caickein

auttaja ia lohduttaja / mins
waiwainen syndinentulen nyttäsä «niuun mur»
Hesan sinun tygtzs ia armoihis/ ia tunustan sinun
edesas että mins ylen »»onella muoto sinun py<
hät tastys nckonut/ia minun elämän sangen hä»
pialisest täyttänyt/olen myös tyhmydest/ lihan
heicoudestiq pertelen haucutoxest tähän jyndin
langenftt/jonga tähden »niuä nyt fangina olen ia
cuoleman duomitta tahdotan, Ia etten minä
waiwainen tiedä cuinga mins tästä wapaxipäs»
sen: SMen mma ole aiuoastans tällä synnit»
ls iaricoxella/ tätä mailmalistarangaistosta an»
sainnut/mutta myös ifqncaickisencadotuxen ia
helwetintulen / sekäsielu,» ettäruumin puolesta/
fts fins muutoin oiteudesperästä lninun duomi»
ta tahdoisit: NM minä racas Isä pätenen si»
nun turwijs/iarucoilensinua fydämmestsni/ et»
tss armahdaisit minun päälleni/ ig sinun rackan
Poicas lEsuxen Christuren tähden caicki »ni»
nun syndini iaricoxeni andexi andaisit; Anna
myös tämä ansaittu fangius ia ajallinenran»
gaistus minulla olla yxiistlinenwidzaus ia ar«
mollinen curitos/etten mins ijancaitista ia hel»
»etin pijnakärsimän tulis- O racas Iss/ stnil
«let ne suuret ftndiset/ Davidin/ Manassen»
Magdalena ia monda muuta armos ottanutia
synnit andexi andanut/nijn tee myös minungin
cansan/ ia walaise minuaPyhällä Hengelläs/
Mä mmä paha Henge/ ia hänen cawalita juoni»



«uwusKllja.' ch?
gnS taitaisin »vasta» olla / etteihän minua iiu»
sauxella ia epäuscolla »voitrais/lnutta että minä
wahwas uscos / iaoitias jumatudesloppuu asti
pyjyisin/ia nijn sitte mielMncuolisin/ ia sinun
tygös taiwanwalhacundan/ caitein puhäjn seu»
Mtulisin/Tfmen.

taudin aleana.
sAHErra Jumalatailpalinen Isi / me wai»

syndiset funnustam / ruttotaudin/
älilisencuoleman/ »nnut sairaudet iaruumin ti»
lvm/ hirmuisexirangaistyxexi / jotcasihmisten
päälle tssä majlmasftnnin tähden panet. Tun»
nustammemyhs/etten meainpastans / olemei»
bänsyndimia pahudem tähden taincaldaisia a»
jallisiarangaistoxia ansainnet/mutta myössie»
lun puolest hengeliftn ia ijaucaickisen pijnan.la
tiedslnme ettfs ainoastans ole hurstas/ oitia/ co»
lva ia »vihainen: Mutta mnös suloinen/laupias
ia armollinen Jumala / joca »yihasastin armo
muistele.! /ia et tahdo syndisencuolemat / mutta
M hän parasiaisidzens/ia sqis elä. Sentähden
pätene»» »»e sinun tygös ia xucoilemma sinua/
walaise meidän si)dälne<n/etts me <yndejäm ca»
tuisim/ elälnämparannaisim ia sinun lnieles jäl»
lenmeitäm täyttäisi!»»/etten me cuolemas nuc»
luis/iameidän wiholisem sijtte sais »neidäncado»
tuxestam iloita.Anna sijsandex »neidän si)ndi»n/
unhota meidän rieoxeln/ cadzo armollisest mei»
dänpuoleein / ia ota pois meidän päclldäm tä»n«l
hirmuinenruttotauti ia atilinencuolen»a / siniHErm stntaidattthdäjos sinätahdot/joca ae.

molli»



~,6 Rucous Kirja.
mollisestDavidingin aicanlerusalemis rutto»
taudin lacatit/etti hepercittömäx cllollet. Mut«
ta jos meidän pitä tainrungaistoxen allacuole»
man/nijn mpahmcon sinun mhtos/anna cuiten,
gin meille hywä loppu ia antualinen ero tsst<l
mailmasta/että me sinuntygös, ijancnickisen els»
män tulisim/lEsuxen Christuxen meidänHsr»
ramcautta/Amen.

Terweyden edestä.
lnnlttla taiwalinenIsä/sinä jocaisäli

ylisesi hywydestäs lnina luonutolet / andanut
minullesillnat/ csrwat ia caicki jsseutt/tiedon ia
taidon/ia olet ne tähän asti woimas pitänyt / joi»-
den edest minä sinua sydämestäni ylistän. Minä
rucoilen / ettäs minulle wictätinrauhan ia m,
weyden lainaisit/ warjele,nyds minuapertelen
nuolist iapäälle carcauxist / setä terweyden että
muiden puolesta / einämät ole ihmisen omaS
woimas/joca on nijncuinpuusta wärisewa
iawähs tuulen puhallus, jocapicaisest meidän o»
hidzem waelda: Sillscuca elawä taita idzens
taudist ia cuolemast warjella? Sins ainoa sen
tehdä taidat. Sentähden nnnaarmospaista
minun heico« luondo cappalen päälleni/ ia lähe<
tä pyhät Engelis / jotcas meidänwartiaxem a«
settannt olet/meitä täsämurhen laxos caickena
meidän elinaicanam »varjeleman / ia me uijn
caickinaisistahdistuxist / sinulle cunniaxi ia yli<
stöxexi/täällä warjellux ia wapaydttuxtulla sljt«
te siellä sinun tytönss ijancaickifest eläisimme/
lEsuxcn Ehristuxen cautta/Amen.

Sa!r»<



Rucous Kirja. m?

Sairasten evestä.
ijancaickinen Jumala/sinä

ihmisten heickonden parhain tunnet/
jaypiilcins wäte ia woima anda taidat/me sinua
Piinitliscst rucoilcmum / ettäs Pyhän Henges/
tnmän sairansiidälnen »vuodattaisit / joca tösä
tautiwnoteslms-smm'. sanginasmaca; ia meru»
Menuna MMsinua/nijncuin pyhatApöstolit»
tiil uscönedest rucoillct owat/lisä HErra hänelle
usto / ia »vahwista händ^/iajosjocukiusaushä>
nenpäällenstUllataidäis/ cttähänoitiasustos
wlnvanapysyis/ lEsuxen Christuxen lueidän
HErramWutta/2s!nen.

Sairasien mcous.
s>Ca«ckiwaldiaslumala/ caickein asiain pa»

toimittaja iasowittaja/ sinä oletlninun
nytrnulnin heickondella iarastalla taudilla tä»
sittanyt/ia jos sinä nyt minutä äldä pois cudM
tahdot / nijn minä rucojlensinu» sangen ntzy.
räst / ettäs andaisit minulle »vahwau uston
ia toiwon sinun rackanPoicas/lEsuxenChri»
stuxen lninun »vapahtajani päälle. Minä tie»
dänia en epäile sitä / ettäcaicki minun siindim
wcu snlast armosi Christuxen ansion tähden
minulle andexi ant'.etut - Sillä senpäolle un»
na olen castettu / ripitetty ia HENNAN
Christuxen totisella ruumilla ia »verellä m<
»vittu / että minä nijden cautta stmdini au»
dexi saan /, nijncuins sanasas »ninulle lu-
vannut olet. Ia etts se ruma hengi piru/

MMM



«H RucousKlrja.
minua ainapeliättä/ nijn rucoilen mins sinuäHErra Jumala taiwalinenlsa/auta minua
jawahwista minun vsconi/ että minä sitäwie
casta wihollistawastan miehullisest sotisin/ja H 5nenlvoittaisin. Ö HERraChriste/ auta »,i.
nua täsä hädäs/ laina myösatmojas / että mini
tarsimises sinua odottaisin / ja sijhen tytyisin/
cuinsMinunPäälleni panet. O Pyhä Hengii
»valaise
nävsconcautta autuuden saisin/ia ijancaickisen
elämän perisin. OPyhä kolminaisuus/ sinun
täsijs annan minä Hengen ja sielun : Sillä si<
näHErra totinen Jumala olet Miniln wapah»
tanllt jalunastanut / johdata sijs minua tästä
surriastalhosi/ ijancaickisen iloon taiwan walda»
tundaan/Amen.

Sairasten Rucous.
F«?Aickiwaldias iiancaickinen luMttlämeidän

wahwasta kyllä sen tiedän/ että Mitä sinäsano»,
nut oltt/ sen tahdot ja woit sinä myös pitä ja
täyttä, chillä ety sinä taida walhetella /ja si<!
nun sanas owat sangentodet. Sinä olet algu»
sia luwaimtlninullen sinun rackan PoicaslE»
silxen Christuxen / sesama on myös sinun lupau»
xes peräsi tullut tähän mailman/ ja on minun
pertelenwallast/ cuolemast/ Helwetistjasiinnist
päästänyt jawapahtanut. Ia sixi paremax tie»
doxjasuuremaxwahwistoxexon hän armolisest
andanutminulleCasten jahän?pyhänruumins
ia werendoSacramentin/joissa minulle taritan



VtmousKirja. iit§
jaaiietansyndein andexi andamus/autuus/ ijan»
mickinen elämä / ia taicki täiivaliset tawarat.
Sencaldaisen hsnm lupauxens päälle olen mi»
nämyös nijtä nautinut / ia Uscon cansa hänen
sauanswastan ottanut / ia nijbenpäälle Minun
whwast luottanut. Sentähdin enminäimiös
»psele / etten mins wapa iamurhetoin oleperte»
lestäiclloleutast/Helwetist ia jynnist: Sillä ettei
nesaa minun mitän wahingM ens tehdä/cuin
Christus minun HERRan jocaheidän ylidzt
woiztanut on /salli. Ia tttä sinH HErra olet
nyt minun päälle» sinun widzas heitänyt / nijn
minärucdilen sinua sangen nöyräsi / auta Mb
nua ia lohduta Pyhän Hengen cansa / ia initä
sinätiebätMinUn parhain tarwidzewan / sitä
hywä Isä sinun armostasminullen anna. lös
»nyös nyt minun wijmeinenhettenon tullut/ ia
sinun Jumalinentahtos on / että minun pitä
nyt tämän taudin cautta ruumin puolesta cuo»
leman/nijnminä tahdon rauhasi» iloncansa si»
min sanas päällen täälds eritä/ iasinun täsis/
huomas iahaldus Hengen ia sielun anda/ tätte
händä ilon iarauhan sian/ Saman sinunrackan
PoicaslEsuren Christuxen meidän HErram
eautta/Amen.
L> HErra lEsu Christe/minä halajan caicktst

jocuolla iatulla minun Isänma»allen Paradisin. Ei ole minullenyhtän ilo tö»
ällä enöeläxen/mutta pydäntääldä mielelän e»
roitetuxi tulia/ ia sinun tytönäs alati olla. O
HErra Christe minunterwepden ia elämän/ota

minun



in» Rucous Kllji».
,n»nun Hengen ia sielun sinun tygös / ia lM
händärauhan sian sinun waldacuudas/ Amen.

Ehriste sinuinvaldacunnas
icilten minäitäwöidzen ia odotan/ sinun Pa»

radijsifi minähalajan ia pyydän/ei minun oman
ansioni tähde», jottaei niitänkelpa/ mutta sinun
catkeranpijnasiacowan cuolemastähden/ jol«
la sinä »uinun waiwaistl» syndiseu lunastanut/
ia minullen taiwan ostanut olet. Mmä yin«
marrän nyt / että minun itäni on sinun edcsäs
täytetyxi tullut/ ia sinä tahdot minun tästä elä»
mästapois otta / sentahden annan minä
sinun haldus ja huomas/ iarucoilen sangen nöy>
röst/ ettäs pyhäinEngelittes ai»
na olisit: Ia lijaitengin nyt tänä hetken jolla
minun pitq tästä surkeasta murhen alhost criä<
män/ armahda minunpäällen / auta / wahwista
ialohduta minua/ ja ota minun sielun sinun ty»
gös. Sinäpä minunpaimeneni olet / sinä sie«
lunwartia/ älä anna minua Huckua ia cadotet»
ta/ jongaspyhälwerelläs lunastanut olet/ mut<
ta anna minun tulla sinun huoneses taiwan
waldacundan ia sielläpysi)cansas yancaickistst/

Rucous nhden edest jottaHengen
haucutoxes owat.

ia laupias Isä / sinä jM
ia cuolemaswarieletiayles

pidät/merucoilemma sinua/ ettäs laupeil»
lasilmilläs tämän lneidänsairan weliem (sisa<

rein)



Ruwus Kirja. INI
rem) puolen cadzoisit/la handäruumin ia sielun
puolestauttaisit/caicki myös hänen syndie s hä-
nelle andexi andaisit. Ota sinunrackan P»icas
lEsuxen Christuxen wiattoman cuolemanuhri
hanenpahantecomsiasyndeinsmaxoxi: Sillä
hän on hänen nimenscastettu/ ia hsne werellänS
pesty ia puhdistettu / auta händs hänen surusans
iataudiftns- lyhennä hänen tipuys ia sairau»
dens/ wahwista händn vMatttUnttöN
ia waiwas / ia caickiasen pahan wihvllisenKu»
snuxiawastan/ettähänMiehullisest uscos soteis/
iawoltta taidais. Suo hänelletästä mailmastä
autualinen ero ia lähdendö/lMäsinun pyhät
Engelis händä sijlM ijancaickisen ölamän joh-
dattaman / ia sinun walittun seuracundaas/
ijancaickisen ilon iariemun/ meidän HErram/
sinun rackan PoicaslEsuxen Christuxen cat»
leran tärsimisen / tiwun ia cuoleman / nijtt
myös ansion ia Mapontähden/Älnen.

Mttamiestett tdM
ijancaickinen lu,nala / joca

pyhä ihmistä täsä mailmas heidän
matcoisans rauhasia terweydes walda anda-
nut olet/ia heidän asians sinun Mieles jsltentoi-
mitta suonut / merucoilenuna sinnua ettäs wie-
lätin caickia matcamiehiäpyhäinEngelittes a-
lvun cautta suojelisit ia warjelisit/etteiheille sie-<un / ruumin ia calun puolesi mitsn wahingom
tapahduis/waan raitista tustistaiawaaroista
pelasttttaisin/ ia sijhenpaickan/ cuinheaieoinetBbhb ewatt



,«lt Nucous Kirja.
owat / ilmMestetjohdatettaisin/ että he siellz
rquhas jattrweydesnftans toimittaisit/ia sttte
jällens ilolla ia hywällä mielellä omains tygz
palajaisit/lEsuxen Christuxen meidän HEA»
ramcautta/Amen.

Matcamiestenßucous.
Jumala/ jocacaickihallii»

tiedät/ ia caikispaicois olet/ehdit
Myöscaictmauttaman. Merucoilemma sinual
ettäsrauhan Engelin mesdsn tygöm lähettäisit/sijhenpaickan/johongameaicöinnetolemmn/i'
lolla /rauhalla / terweydcllä i« hywällä onnella/
ilman estet/sielil/ruumiu ia calun puolest/ meitä
johdattamania saattaman. ?'llä salliPertelen
eli/jongun muun »vihollisen meitäcoscan peliät»
tä/estä eliwahingota tehdä/waan että me hywin
ia sinun mieles jällen meidän asiam toimitta
saisinl/ia nijn omillemteMnä m hywällä sano»
nmlla/palajaisim/ sinun hywyttäscaickein mui»
den cansa / jottameidän edestäm rucoillet owat
tijttälnän/plistämän ia ciinnioittaman/Amen.
<)HErm lEsu Christe totinen Ihminen ia

lumala,ynnäIsän iaPyhän
Henge,» cansa/sinä joca olettie/ totuus/elämä ia
ivalreits/sinä jocamyös mmnesen aican johdatit
iaulosweit ilman tustat ia wahingot Israelin
lapset Egyptin maalda si)ngiän ia asunlatte»
man corwen cautta / sichen ulwos luwattun
n,aahan/ia osotit heille oikean tien/ vsiwällä yh<
depilwisen padzan, iayöllä tulisen pilarin caut»
ta sangen ihmelisest/ että he uijnpältämat / ia il»



Hucous Kirjä. wz
Dan erhetyst waelda sa,t / sinne cuin fins heida,»
lchttästenyt. Sinä jocamyös ne wijsat miehet
Ijjdänmaatdaluman maalleHierusalemin/ i«
> sieldssitttßethleheminyhden tähden cauttajoh»
I dant/ia sieldcl taas jällens cotiansEngelis caut-!m ilman caitet wahingot saatit. Caicki myös
> muut sinlln nlwos walitutystawäs / jotcaway»
! wan uscon canft sinuntygös owat idzens turwa-
> net/edzien sinulda apua/warjelustaia muitatar-
!peita/olet heidän menoisans/ töisänsiamatcoi-
! sansmonestsuurestwaiwast/ waarastja wahin-

> gost / armollisesi waritllut ia suojellut. MinH
rucoilen sinua nöyräsi iacaitestjydamest/ että. si-
nä tahdoistt täsä minun matcasan/ jonga minä
nyt olen eteen ottanut/ olla minun johdattajan/
jaannollinentienoftttajan/nijn että minäilonl
rauhan/terweyden ia hywän onnencansa taidai-
sin tämän nmtcan päättä ia lopetta. Warjels
myös «ninua caikista erhetyxisiä/harhateistä/ wi-
hollisenpelgost/iacaickinaisisttustist, nijn et e»
minun tapahduis jongun muotoinen pahus eli
wahingosielunrumin/taicka tawara», puolesta.
Minä tahdon sinua sencaldaistn awus ia hy-
wäntetos edesta/caiftsta sydälnestäkijttä / ylistä
ia cunnioitta / ia minun lähimmäisenparasta
woiman peräsi tiets. Sitäminä rucoilen py-
hän pijnas ia catteran cuolemastähden/ Amen..

lEsu Christe Ihmisten uscolline«
wartia/ ia paras waarin ottaja / jonga war-

jelluxes ei ole mitä» hätä/ paidzi jonga myös
tättyäei olemsanrauha / sinäjocasinunpMl»

Bbbb jj Ense»



«14. RucousKirja.
Engelis cautta 2lbrahaminpalwelian ia nuorl
Tobian/iamyöslnuittencaickein/jotcasi)dämest
sinun päälles heitäns luottanet owat/ tienmt«
nestytit/ia onnelisexi teit. Minärucoilen sinua
Ma tämä matta iawaellus/cuin minä eteeniot»
tanutolen/ sinun apus ia hywästisiunaxes caut«
ta olis minulle onnellinen / rauhallinen ia ter«
wellinen/etta minäsielun ia ruuinin puolest/ter»
wen edestulisiu/sinnecuin minä aiconut olen / ia
siellä sitte asiani hywin sinun mieles jällenul»
wos toimittaisin/ia nijn jällens omani tygö ter»
ivenä ia hywän sanomancansa palata mahdai»
sin/ia nijnsinun hywyttäs tijttäisin caickein nij»
dencansa jotcalninunedestänwwatrucoillet<si»
«äjoca elät Isäncansa/ Pyhän Hengen yhtey<
des/ yxi totinen Jumalaijancaickisest nij n ijan»
caickisen/Ame,l.

PuriehtiwaistenRucous.
ihmistentoiwo/ lvai»

turwa/ia wapisewaisten rohteus/jo»
ca palialla sanallas opetuslastesrncouxen jslkel
tuulenpauhinan asetit/ ia sulanweden päällä?
nijncuinwahwas »nandereswaelsit / tiettäwäxi
tehden / ettes ole ainoastans taiwan ia maan
HErra/ mutta myös tuulen ia weden haldia.
Me waiwaiset jotcameidäln/tuulen haldun we«
sille olem andanet/rucoilemma sinua nöyräst/ole
meilletäsäpuriehtimises / wälewä haldia iatir»
kas tähti/joca meille osottais/cuingameidän wa»
eldamaNpidäis/iacuingame caickinaistt esteet/
tttscat m waaratwälts/taidaisim/ emi meille

wahin»



RucouS Kirja. «»5
vahingot sielllnttuumin eli caluttpuölefltapah»
duis/ttte mealloishuckuis/etteituulispääia
juilma meitäupottais/ eitä meren siMys nielis/

sinun / warjelluxes cauttatästH
nmestä/iawede» sywydenpäälda/ sowelian ia
hywän sataman/illnan wahittzot ia hädät pä«
sistm / ia siellä
täisiin/Amen.

wielä näkywäisel
tasä mailmas cuolewaisen ruulnin

cansaelit opetuslastesrucouxenjälten/ ainolla
sanallas hirmuisentuulen pauhinan asetit/ ia ä»
Mä paisunet Aallot käänsit suurexi tywenexi.
Sinä joca myös sillan weden päällä nijncuin
wahwas «nandereswaelsit / ia sillä riettäwäxi
tahdoit tehdä/että sinä oletHerra iaCuningaS
ei waiwoin taiwan ia maan ylidzen / mutta
myös tuulen ia weden haldia. Me waiwaiset/
cninnyt tuulen haldun weden päälle olem mei-
däm andanut/ rucoilem sinua nöyräsi/ ole meillö
täsäpuriehtimises wäkewä haldia/ ia kirkas täh»
ti / jocameille osottais cuinga meidän waelda»
man pidais ia cuinga me caicki ester / tuscat ia
waaratwältä taidaisim/ettämealgussa/ lopusa
ia caikismenosam menestyisim/terweyden cansa
«destulisim / ia nijn hywän sataman ofaisim/
Uijn me sen edest sinun laupillttas setä idzellsm/
mä muiden cansa tijtäm ijancaickisest nijn jjan»
caickiseen/Amen.
lotca tuulen ia wedenhädös owat.

/VAickiwaldias jjancaickinenJumalataiwan
Bbbb iij ia



»K 6 ,'Rucous Kirja,
ia maan luoja/ jonga woima jocaidzen pa,'cka«
Vlottu/sinajoca corteat ia paxut puutCorwch
halcaiset/ia maan järisemänsaatat / sins myös
«neren pauhinan asetta ia, aallot alenda taidat
coscaneylöninäräldä paisuivat. Sinä HEm
pletpuhesas.totiyenia luja lupauxesas/wätM
wyös ia armollinen nijta auttaman/jotca tygös
patenewet. Nijntulemma me nyt tösähädäs si.
»ma nöyrästvucoile>nan ettäs sinun jumalisena<
pus meilleosottaisit/ia tämän pauhawaisen me<
ren iarajuiltnan asettaisit/etten »ne nytt wahin.
gota sais/engatascl hädäs hucknis/ muttaettä n>e
sinun cunniaxes / ia meidän lähickäisem hywan
pelastetux tulisim/nijncuiusmuinen Noahn/it'ze cahdexandena / wedenpaisumises »vapahdit!
Israelin lapset cuiwilla jalgoillapunaisen me>
renläpidzekäydäannoit/ ia lonaxen merensy<
lvydes/Walascalan wadzas warjelit. Nijnsu»'
ri woima sinulla wielätin on / meitä ia muita
autta/sentähdeu osota HErra sinunwoimas /K
päästä meits tästä hädäst nijn me sen edest ijan<
«aickisest sinua tijtäm. la/hyws Ist,jos lneidän
nicamjo nyt joutunuton / nijn että meidän pitä
tuolelnan iaruumin puolesi huckuman, nijn u<
p»htucon sinun tahtos. Sinunhaldus ia hue«masme anamme meidän ruumim ia sielum/siw
jocacaitispaicois olet/ taidat heillerauhan ia
lewon anda/ia wijlneisizä päiwänä taas yhdistä.
Mutta «ne rucoilemma sinua lEsuxeu Christu»xen tähden/ole »neillenarlnollineniiaannc> hänen
pijnans ia cuolemans cguttameidän syndim ia

ritt'



Rckotts Klrja. ,«/

licoxem andexi; Walaise meitä Pyhällä Hen>
gellss ia wahwistaoitiän uscon / etten mecoscan
sinusta luopuis / mutta sinusa lujasti rippuisim/
ia nijn wijmein sinun Poicas tykönäParadij"
fis taiwan waldacunnas löyttäisin/Amen.
f>RacnsHErra lEsu Christe ylimäisen Iu«

poica/caiken mailman wapahtaia/si«
nä joca JM causaoletyxi HErra ylidzen tai<
wan/maan/meren / ia caickein cuin nijsä on:
Nijncmn sinä myös sanonut olet / minun on an»
nettu caicki woima ylidzen taiwan ia maan.
Nijn tulen minä nyt tygös/nijncuinstna idze
tästenyt oletsanvde: Tulcat caicki minun tygön/
totca työtä teette/ ia oleerascautetut / »ninä tah»
dönteitä wirgotta: Sen saman sinuntsstysia
lupauxes puolesiauxen huudan sinua/rucoillenl
että sinä armollisesta tahdoisit minua nytwar»
jella et en minä tasa hsdäs iatuscas/cuin Meidän
päallem händäns nyt taridze / huckuis iapois t»i»
lis. Sinun woimasas se on/ettästaidat Meia
tieldäweden ia tuulen tetnnänmitä sinä tahdot?
Nijn auta nijtminua / nijncuinsinä Myös autit
hahdesopetuslapsias/cosca isoiilma nousi/ nijn
että hahdengin ylidzen aallot löit /ia he sinun ty>
gös hlmdit / HErra alltanieitä/me hutum/nijn
sinäcuillit heidän änens/nousitylös/ia rnngni-
stt tuulen ia meren / jotcacohta sannsjnlken
pauhamast lackaisit / nijn etts ätild suuri ty<
lven tuli. Samallcllnuoto nutit sinä myösl
ia ojensit sinun tates Pietarille / ettei hän
läydesans weden päällä uponnut. Se sama

Bbbb iiij woima



«ntz vtucous Kilja.
V»oima io armo on sinul wielänytkin. Sinltn
awustas ia armostas/ HErra lEsu Christe / en
minä apäile millän muoto. Sentähden auta mi»
nua ioca ni»nhartast sinua rucoilen/iajosmi»
nun edespanhu aican on nyt tullut/ iaminun vi-
G täsä weden hädas H?ngeni andaman/nijn ta»
pahtucon sinun tahtos jälken / mutta rucoilen
sinua/anna ulinun pahateconi andexi ia älä salli,
ylinunsi)nnisänicuolla, laina minullensePy«
WHenP jo.cq minua wahwistais ia lohduttais
lopWn asti/ nijn ettsminäuscon cansa sinusa
tjjnjripuisin < nijncuin yhdes wabwas ia turma»
hsts sielun ancuris/että minä/w nckacuinga lni»
nun cansan nytkäwislnahdaisinlöytärauhali'
sen ia wahwan sataman sinun tyfönäs taiwan

Sentähden annan minä idzeni
sinun huomas ia haldus. Te minuncansan nijn»
tuin sinun pyhä tahtos täste / ia sinulle tulis
tunniar/ minulle m»Mwajwaisellenhywäxiia.
auwuhexi/Alnen».
s)PnhäHengi/jocataiwalisenlsän ia hänencansn olet yxi caichiwaldias toti«
«en ia laupias Jumala/ sinäjoca puhalsit wet«
tein ylidzen. osta taiwas ia »naaHErran sanan
cautta tchtin. Sinä myös wedet meris ia jsr»
wis coosa pidät/ia ne yhten salaisen sywyten ia
sian asetat? ettei he maata peitä iauvotta saa y«
lidzen sinun tahtos. Sinä näet»nisä suures wai«
was »a hädäs / minä waiwainensyndinen nyt
täsä weden päällä olen , nijn etten minä mil«
lsn muotoomM woimallan iataidollan taida

Minu«



yfucousKirja,' uly
minuan sijtä ulwosautta / engä tiedä/ cuinga
Wnnn pitä «linnani lohduttaman. Ia et»
tn nyt Chnstus minun lunastajan on sinun
yhdexi lohduttaiaxi ja si)dän<en woitexi »ninit-
tsnyt / senmhden tulen minä sinun tygös ia
huudan sinua auxeu tässä hädas/ lohduta mi»
,nm jasinunwoites wuodatuminun sydälneni/
nijn etten minä epäuscon coscan langeisi. Ru»
coilenmyös sinua/auta minua armolisest/ ase«
ta ia hillidze sinun Jumaliset»voimallas/ tuulen
inere hirmuisus ia aaldoin julmuuscauhistuxet/
<t ei he minua cutistaisiavpottaisit/ nijncuin
näkit ia muutweden iatuulen pirut soisit ia tah-
doisit. O PyhäHengi sielun wirtvottqia/rac»
kauden solnn Isän ia Poianwälil/ lähetä Isan
ia Poiancansa/ minun waiwaistn tygö pyhät
Engelit/ että he minuntytönän alati olisit/ mi-
nua auttaisit iaholhoisit/ pirutMtznpoiscar»
cottais/waärat ia hädät pois estaisit/iasaattai»
sit sittä lneitä lohdullisen ia rauhallisen sata-
man/ nijnminä sinua ynnä Isän ia Poian can«sa tijtän ia cunnipitan ijancaickisest nijnijan»
faichisen/ Amel».

Mtcast tullen Wos.sACaickiwaldias ia arlnolinen I»,mala/ mei-
woimam ia wätem/ toiwom ia tai«

tom / ilman sinuta en me mitän woi engä toi»
mitta taida. Mmättjtän sinua sinun armoli»sen apus ia warieluxes edest/ cuins minulleaina/
ia liaitengin tälläretkellä ia maltalla / jostami«
M nyttrquhas tulin/ Osottanut olet. Minun

Bbbb» toi»



»;» RucousKlrja.
toimellan en minä taitanutmitsntoimitta / en«
ga rauhan terweyden eli onnen cansa waeldal
ja aigoittun o.
llenrauhaswacldanut / sen sinä HEZMA 0'
«et tehnyt : Silla sinä olet caickeinwijsain su«
«rin woimas ia parasroimes/ sinä olettien osot<
taia ia johdattaja / sinä minungin asian tällä
«natknlln/pyhäin Engelittescautta parhain toi»
nutit/ sinä minuarauhas jaterweydes edes weit
iatakaperin toit/ sentähden minä sinun pyhä ni«
»nes tahdon tijttä nyt ia ijaucaickisest/Amen.

ia armollinen Jumala/ joea
ia wätem/ Meidän toiwom

iataiton» olet/ ilman sinuta hywälsäemme mi<
tsnwoi/elicoconsaa/ ia matcansam/engömyös
mttäu ulostoimittataida / minätijtän sinua si-nun armollisen apus ia warjeluxes edest / jonga
sinä minun aina ia lijaitengin tällä minun ret»
telläni iamatrallani/jongalninanythywästi o»
lenpaättänyt/osottanut olet. Minuntoimellan
ja woimallan en olis minä »nitän taitanut ul«
lvos toilnitca/ engärauhan terweyden eli onnen«ansawaelda/ ia aiwottunpaickan tulla/ mutta
sttä uunä plen hywinilman wahingotedes tul»
llutsen sinä HErra olet tehnyt.. Silla sinä olet
«inoastans ylimmäinen wijsaus/ suurin woima
japaras toimi/sinä tien psottaia / sinä johdatti
ja/taluttaja ia edes auttaja. Sinäpyhän E«<
gelis cautta minun asian tällä maltalla par»
hain ulos toimitit, sinä rauhan ia terweyden
eansa minun edesweit iaannoit tulla sinnemin

sinun



RucousKlrja.' »zisinuntahtos on ollut/iss minulle»sowelias/ stn<
tähden tahdon minä sinun pyhä nimes tijttä st<
ta ibzellän/että muitten fms / Sinun myös ol'
ton tijtos ia Cunnia ijancaickisesta nijn ijancaie«
tiseen/Amen.

Mteiset rucouret jällen saarna.
Syudlinandexlftamtsefia ,0,7.

Muista tarpeista.
eläwsts Caickiivuldiasta ia ijanccn-

tista Jumalala/ meidänHErranIs suren
Christuxeulsä/caickein cappalden luoja iaHol»
hojata/ ynnä sinun poicaas IVsusta Christusta
»ncidänH«rram/iaP. Henge/merucoileme/ar»
mahda meidän paallem / sen sinun Poitas IE»suxen Ehristuxen ansion tehden, jongassinun il)< >

mellisest Neuwostas olet t chtonut anda «hrixi
tulla meidän syndeimtähden/ ia asetit hänen me»
illewälimiehex ia Sowittajax / ettäs angaran
wihas mailmansyndiäwastan, M sinun lau.
piudes meidänpäöllem näyttäisit/ pyhitä ia hai-
lidzemeira sinunPyhällä Hengelläs / coco / hal»
lidzeiawariele sinunChristicuudas anna
le armo/ että me sinuntotises Sanasas / pyhäs
Elämäs/caickjsawahwana waellaisiine. War>
jelemeidän armollista Esiwaldam / Hänen Cv
oingalista May-.2»« meidän caickein armollista
Cuningastam ia waldacunnan PerindöFörsti/HänenCuningallistaMay:ä»swaldacunnn lestiDrotningi/ (Hänen ManM uiulneDrotning
Christina) ja coco sitä Cuningallist huonetta
tmnwnandaita iatästyläisiä sinun pyhän nimes

«on»».



~;z Rucous Kirja.
Cnnniaxi/ ia meillecaickille warieluxeri: An»
na hywä mailmallist hallitust / anna meille mei»
dänElatuxem/rauha ja lepo/ anna onnelista
Neuwoiacaickisa asioisa / hywan tapaisi
witä/ lEsuren Christuxen meidän HENran
cautta/ joca sinuncansas elä jahallidze totisch
lumaluden woimasa / Pyhän, Hengen cansajjancaickistst/ Amen.

ijancaickinen lulnala ja ar«
taiwan jamaanHErra/ me

sinun töyhätlapstsrucoilemma sinua caitest ft»
dälmnestsm/sinunrackan poicas lEsuxen Chri'
fiuxen nimen cautta/ että sinä pyhänSeuracun»
das ja sen palweliat/se on/ SaarnamiehetPy»
hän Hengen cautta hallidzisit/ että he wahwana
pysyisit sinun pyhisä sanoisas ja sijnä terwelii»
ses opis / jongacautta vsco sinunpäälleswah»
wistetuxi/ Rackauslähunmäisemtygö enätyxi/
paha Mmä ojetuxi/ ia caickinaiset hywät tawqt

tulisit. Että sinä myös taydoi»
sit caitjlle Christillisille Euningoille/ Walda»
miehille ja Herroille/ ia lijaitengin meidän a3>
mollisill Esiwalloillem / Cuningalisel
May.'"" CuningasCARiEIIE / maan wan<
hemmille ynnä heidän neuwonandaittens ja
tästyläiDns cansa / andaarmon ja taidon hei»
dän alamaisians sinun pyhän mieles jällen hal»
lita jaedes seiso/sen päälle/ että heidän cauttans
latijaoiteusylbspidetyxija wahwistetuxi/ pa«
huus/ wäryysjawätiwaldaestetyxi jaalaspaj<
Mtuxi tulis/ ia me sitterauhas/ sowinnosja suo»

sioS



Rucous KirjH. «;j
lfios / nijntuin Christillisten/Inhimisten tulis

l idzetestenäm jamuidenymbäri asuwaisten can»
saelä taidaisiu». Auta »nyös HEpra/että mei»
tän wihamiehem ja rijtaweliem / caiten pahan
mielen / sydämen carwauden/ wihan ja tateu»
den pois panisit/ia sltte meidän tansam annai»
sit heitänssowindoon/ianijnrauhas/ yximieli»

! sydes /ia rackaudes lneidan canftln eläisit. O
l HErra lohduta myös sinunpyhän Henges can»

sa caickia nijtä/ jotca owat josacusa murhees/
töyhydes/ näliäs/fangiuxes/taudM siinnyttälni»

! stl» waiwas/ lneren hädäs/ jammsastncaldaisisi,
tiusauxis/ tnstisja wastointäymisis / lijäittngin

! nijtä/jotca sinun pyhän sanasia totudes tähden
! tiusatan/waiwatan/lvitMan jawainotan/että

! he caickia nijtä nijncuin finunlsällistä tangai»
stnstas hywäll mielellkärsisit jawastan ottaisit/
Men asti/ ettäs armoliftntahtos perästä heitä
nijstäpäästäisit jawapahtaisit ruumin jasielun
puolesta. Ettäs myös hedelmänmaast/ wilian
manderesa/ iaCalatwedesäcaswattaisit/ hywä»,
stisinuaisit / ia nijtä nwidän Ruumim rarpexi
soisit / etten me nijncauwan cuin täällä eläm/

näändyis. jainamyös meillen armoli»
sesta cohtullinen / sowelias jatarpellinen Ilma/
poudan jasateen/ lämbyman ja kyllchden puo»
lest/että ruoho / tylwö jamuut hedelmät aica»
nans wahwistuisit/ ia sitte edes tulisit ja Inhi»miset heidän työns jaasians ilnmn esteet/ jasuu»
ret wahingotta toimittataidaisit. Nijn Myös
laickein muitten edestä/ mitä «»e tarwidzem sie»

lun



wZ4 RucouS Klrj«t.
lun jarmlmin puolesta / joimstahdot sinuldasyxinas anotta / rucoilem ,ne sinua O Caickiwal»
diaslumala/ettäsnijtämeillenarmollisest an«
da tahdoistt. Erinomaisest n«coilemma sinuaracas taiwallinen Ija / ettäs tahdoisit ollamw
dän tykönäm länäpaiwänia aina/ andexi anda
caicki meidän syndim/ ia estäs meidän syndeim
ausatutrangaistuxet. O HErra Jumala/anna
sydämen yximiclisyttä iauscolisutta/oiteita neu»
wojaia edeöottamisia/ onnellinenedestäymmeu
iaKywä uloÄsyminen caitisasiois/sinu» pyhän
nimes Cunniaxi ia ylistöxexi/ meillecaickille ia
cocoIsän maallerauhaxi ia lewoxi / ajallisexi ia
ijancaickisexi hywäxi/ iloxi ia lohdutuxexi. 9
HErra luluala te yxi mercki meidän cansam/
että meidän hywinkäy / että he sen näkisit jotca
meitä wihawat/iahäpeisit / että sinä Jumalao«
let lneidäncansam/ ia lohdutat meitä. Sitä me
rucoitemmÄ sinun köyhät lapses/ ettsslsällise<
stshywydestässencaldaist» meille suoda tahdoi»
sit/Sinun ainoan poicas meidän HErramlE»
suxenChristuxen catkeran mjnan iaCuoleman
tähden/Amem

M toinen.
H" 2lickiwaldiasluulala/ia iaupiaslsä/ me

sinua caikest sydä,nest/sinun lnoni»,
naistciasanomattomitten hywäintecois edestä/
tzellgelisteniamailmalisten/cuins »neillä köyhijl-
le iapstlles armollisest tehnyt olet/ia erinomai»
M/tttas sulast armost m laupiudest/sinunrac«

tan



9tulo»«Kirja. «1,
K« PoicaslEsuxcn Christuxen canttu < mei-
ti lunastanut olet / ia sen meilleP.Sanasi«
Vacramentiscauttt ilmoittanut/ ia wahwista»
Msplet; Tarite», armo / ftndein andexiftami»
stawanhurscalltta iaijamaickista eläuultä cai»
M Ihmisille. Ia rucoilemme sinua racas
laiwalinen Isi/anna sinun P.Henges
wickein meidän syndiämmihim/että metämän
sinun armos/ iaChristuxen wanhurscauden us«
con lauttasaisim,ia sen cautta ijancaickisest a««
tuaxi tuUsime- Wariele sinunpyhä ia autuaxi
tckwsinen sanasia Evangeliumis caickia wcl.
rli opettaita wastan/ että me sen/ia meidän jäl»
lmtulewaisem/selttäst iapuhtast haman mail»
,mn loppun asti pitäsaistm. Anna uscolisia ft»
Mnpalwelioita/ ia wahwista heitäP.Hengeli
! M he woimalisest sinunP. ty3s tounittaisit/

! il terwelisells opilla ia pyhällä elämällä sinun
Veuracuudas rackennaisit.

Sitterucoilemmesinua/racasTaiwallinen
M/ caickeinpalwelioittes edestä/joille sinä sen
mailmalisenhallituxenia miecanandanut olett
i» erinomaisest hänen Cuningalistn May:""
«eidäncaiten armollisemanCuningan ia wal»
dacunnanPeri Förstin edestä/ cuin sinä meille
Psöxi ia edeswastajafi armollisestsuonut ia an»
tanut olet. Wariele händä waarasta iacaitesta
pahastlwin hänelle salaa ia julkisesta tapahtua
taidais/ Sinua händä lumalisudella/wah»
loista händäruumin ia sielun puolest / anna hy»
<vä ttrweyS / toiwetmu ylöseajwatus caitts

Cuoin»



«ns Ru«us Kirja, iCnnwgalisisawuls jaharioituxis. MerueoU
lemmemyös/ vtaiwalinen Isi hänenMzy!««l
meidckmrmolifimmclnDrotningin f wclldacun<!
nanlefti Drottningin edestä; WahwistaKän4
dä woimalla corteudesta / anna lohduwsta <<j
Christiliststärsimistä hsnen murhtttans ylidze
woitta/ anna hänellewisautta jayywis neuw»
ia hsnen cortias wirasans. (Sinä tahboifitmyös laupias Jumala hsnen May:"" Drot»
mngChristiuanarnwliseftylöswalista, i« W
tuudentiellejohdattajasaatta.) Merucoilemi
me myös O laupias Jumala / nijden cortimn
HE:rain waldacunnan Hallidziain jaNeuwoy
andaitten edestä: Wariele/ HM caitest waa«
rasi/annajaliMsinun Pyhän Hengescaickeln
heidän sydämihws/mshefinun nimescunniata
ensin ja ennen vaickia edzisitHsmnCunwgali'
ftnMayi"" jawaldaeunnan parasta aina »stol»
lisesttoimitaisit/ jaterweliMnmwoilla tekisit
HsnenCuningaliselle May:»"» yhden vscolift»
awun. Warielejahywästisiunalvaldaounnan
städyt, ia pids heitä >stvlisud§s jamuliaisudes
omaa oitiata Esiwaldans wastan / nijn mMyhteisesrackaudesjayximielifydesteftensnstch
nen toistans wastan. Jätistämmesinua HWraCaickiwaldiasja laupiaslumala, jocanW
armollisesi olet cadzonut sinun SeuracunW
tusta/ jacuullutmeidänrurout«n/ ia lshettV
nyt meilleawuncortendest/andanntonneiasin'naustal että tämäpitttllinen jarastas , sott
lovettttvon/ phdeltoiwetetnl «anyal la sowi««nptt
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nol/stn edest me sinua kijtäm ia ylistämcoco st»

pi»nil«l Clmsticundas cansa / sinun nimes olcon sen
!" edest lijtetty / ylistetty ia cunnioitcttu nyt ia
»»ijancaickisest.

>n« Wijmeiftlbä rucoilem me sinua / iaupias
»ll Isa / ettäs ««eitä warielisttRutto»
;e mndist ia pghaft ätiliftst cuolemast / Nältäst
t» ia callist ajast / Tulipalosi ia weden hädasti
sst Cansitt» »netelist ia Erivuraisudest / Rateista
diaRajuilmoista / ia anna meille jocapaiwäi»
u. nen rawindo / Siuna wuorten työt / maan
n.jhedelma/ ia «nita ena waldacunnan halluuxel»
m le, Estwallan ia alimaisten rarpexi tulla tai»
n ta. Anna yhteinen sowindo / nscolisuns ia .

l»« Rackaus toinen toistans »vastan/ lohduta ca»
in ickja murhelisia / jotca owat stiraudes/ tiwus
a ia waiwas / sangiudes ia meren hädes/ mur»
i» hes ia tustas. Nijn myös caickia töyhiä ie»
l» stiä ia orwoilnpsia / rastaita ia si)nnyttäwäi»
ttlsiä waimoja t Johdata caickia matcalniehiä/
n jotca heidän oitinlla rettelläns / Merellä eli
n maalla owat/ (Erinomaisesi tämän seuracun»
6' nan matcamiehicyettä he terweydes ia hywil»

la sanolnilla omillens fallens tulisit. Auta
i« meitäO Taiwalinen Isä/caitest waarast ia wa»

hingost/ia pysi) meidäntytönä.m / että jocmnin»
» ginEhto Joutu /ia mailman loppukäsison /ias cosca meidän elinaicam lopputlut )n/nijnwah»
i'i pahda meitä sinun Jumalisen ia a molMn tah»
'!tös peräst tästä surkiast mailmast/ ia johdata
l TajwaUlseeniaijancaickistencuttnialt/ettäme

Cccc mjn
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nijncaickisinua/ nyt ia ijancaickisest tijttäisim/
ylistäisiin ia cunioittaisim/sinun Poicas lEsu»
xe,lChnstuxen meidän HErram caMta/Amen.

Litania
AYrie Mleison.
»"Christe -

Kyrie Eleison.
HERRA cuule meidänrucouxem.

HErra Jumalataiwaline Isa/ v
HErra Jumalan Poica mail' l

man wapahtaja. ) Armahda m«l>
HErra Jumala Pyhä Hengi, i "än paallem.

Kle.n-isle H°lh? n?e'tä la»'Ole meille armollinen.
Ole meillearmollinen/
Caitista siinneistä/
Caikista exyxistä/
Caitesta pahasta/
Pertelenpetoxistaia juonista/
Pahasta äkillisestä cuolemasta/
Ruttotaudista iarallista ajasta/
Sodista ia tappeluxista/
Capinoista iarijdoista/
Ralehista ia »varallisestailmastc
Tulipalosta iawaltianhädöstö/
Ijancmckiststa cuolemasta/
Sulunpyhän Syndymisestäh-

den/
Silumtärsimises/kilwoituxesiaweres wuodatuxentchden.

pias H.lumala.
Auta meitä lau«
pias H.lumala.

Wariele meitH
laupias HEr»

ra Jumala.

Auta meltä lau»
pias HEna
Jumala.

Sinu»



RucousKlrja,
Sinunristis ia cuo lemas tähden/
Sinun pyhän ylösnousennses ia

taiwasen astumises tähden.
Kiusauxen ia cuolemanajalla/
WiimmeisM Duomiolla.

Auta mettäla»
pias HEna
Jumala.

Me waiwaiset syndiset rucoilem
ma sinua.

Ettäs pyhä Christillistä Seora
cundas ylnbärins mailnlan
hallldzisitia »varjelisit.

Ettäs caicki Kircon Esimiehet/
Pispat/Papit ia Sanan pal«
wellat/terwelises opis iapyhäs
elämäspidäisit ia»varjelisit.

Lttäs caicki wäsrät opit ia pa
hennoretasetaisit.

Ettäs caicki erynet ia wietellyt
palataisit. o

Että me pertelen meidän jalcaim

Cuule mettä law
plas HErra
Jumala.

alapottia mahdaislme
Ettäs uscollisia palweljoita si>

nun elohoS lähätäisit.
Ettäs Sanalles sinun Henges ia

woimas andaisit.
Ettäs caickiamurhellisia ia heic»

tonlielisiä lohdutaisit ia aut«
taisit.

Ettäs caitille Cuningoille ia
waldamiehille rauhan ia so>
winnon andaisit. Eccc ij Ettäs.



l»4« Rucous Kirja.
Ettäs meidän CuninaMM ia

Maanherram/ynnä coco Cu>
ningalisenhuonen/Neuonan.
daita iaKästyläisia warjelisit
ia auttaisit.

Ettäs caickianijtä jotcatuscas ia
hädss owat/auttaisit ia warje-
lisit.

Ettäs caickia rastaita Waimoja
siunaisitia auttaisit.

Ettäs caickillc sairaille terwey'
denandaisit.

Ettäs caicki töyhät fangit pää'
stäisit.

Ettäs caickia lestiä ia orwolapsia Luule meitä law
corjaisit iaauttaisit. p'«s HEria lu,

Ettäs armahdaisit sinuas caic "^''

tein ihmistenpäälle. ,

Ettäs meidän wihollisillcm / ca>
dehtioillemia wainonnehillem
heidän chndins andexi andaisit
iaheitä käändäisit.

Ettäs caickiaMatcamiehia / we
dellä ia lnaalla/stnunEngelittes
cmttta johdataisit ia warjelisit.

Ettäs hedelmät »naasta ia mere
stä armollisest andaisit ia cas
wataisit.

Ettäs meitäarinollisest cuulisit.
O lEiuEhnste Jumalan Pvica.

Armahdameidän päällem. o H"
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V Jumalan Caridza jocapois otat Mailman

synnit.
Holho meits laupias HErra Jumala.

O Jumalan Caridza jocapois otat mailman
synnit.

Cuule meitä laupias HErra Jumala.
O Jumalan Caridza joca pois otat mailman

synnit.
Armahda sinuas meidän paällem.

Christe cuulemeitä. Christecuulemeitä.
Kyrie Eleison.
Christe Eleison.
Kyrie Eleison.

HErra älärangaise meitä meidän anslomjälten.
Ulä myös costaweille meidän wäläiutecolmjälle».

Hucoilcam.
Caickiwaldias Jumala/ joca wai«
jyudisten huocauxia et ylöncadzo/

ia »lurhelisten sydsnden halauxia et hyljä/
Cuule armollisest meidänRucouxem/ cuin me
meidän hadäsim rucoilemma / että caicki ne
cuin Perkeleldä ia ihmisilda / meitä wa«
stan owat / sinun annos neuwolla / este-
tyri ia silrietyxi tulisit. Että me peWmätj
sinun Pyhss Seuracunnasas >/ sinua ala»
ti tijttäjsim ia cunnioittaisim / Sinun Poi»
cas lEsuxen Christuxen n:eidsn HERram
c^u^<l/Amen.

Ccce Kj I^i
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Rxl rucous Catecklsmuxm saarna»»jälken.

ia laupias Jumala / anna
meillesinun pyhiä armojas/että me psiwä

päiwäld caswaisim sinun tunnosas / oppisin» ja
mielem johdattaisi»» meidänChristilisen opiln

ia niistä yunnärräisinl/cuinga »mi»
dän sinuapidäis palweleman/ ia cawahtaman
»neitäm synnistä ia tMists. Pyhitä O Pyhä
Hengi Jumala / sinun seuracundas/wahwista
jaylespida händä/anna enäminia e»lä»nin cas»
lva/että mahdais sinua cunnioitta/ pal»vel»
la / tijttä iaylistä / täällätotisesa pelgos/ ia siellä
ijancaickisesa autudesi» / sinunPoicas lEsuxen
Christuxen »neidän HErra»ncautta/ Amen.

Auea mettä Jumala meidän wapahmjam.
Ia finun pyhän niuxs tähden ole meillearmollinen.

Rucoilcaln.
s>HERra Jumala taiwallinen Isä / jocaet

ihmisten cuolenlata tahdot / ettäsuo heitä cadotew» / mutta että heidzens paran»s naisit ia eläisit. Me rucoilemma sinua caitest
syd 'mest/ettäs meidän syndiem rangaistuxet ar<
mollisest estäisit/ia anna meille pyhiä armojas/
että me meidän elämän, parannaisim / sinun
PoicaslEsuxenChristuxen meidän HErram
cautta/Amen.

Anna HErra rauha eaitille maacunullle.
bnnl la terwens cullekin säädylle.

RucHllcam.
Caicknvaldias Jumala/ osota sinun

laupiudes me»lle/ meidän myös
IMOU<
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rucouxem ia si)dälnem huocauxetcuule/ cuin me
setä idzem että caickem ihmisten ia säätyin edest
sinua rucoilemma ia sinun tygös huocanune.
Anna armollisesi caicki meidän syndim ia rico<
xem andexi/ota myös pois meidänpääldäm ran»
gaistoxet ia waiwctt cuin me nijdentähden an»
sainet olemnm/ laina caitille Christilistlle / mift
ikanänswiras he owat /sielun ia ruumin ter<
weys/onni/rauha/sowindo iarawindo/että cosca
he sinulda autetan/ia caickinaiset tarpet
nijn he sinua sitte iloiset ia murhetoin yximieli»
si)despalwelewat ia ylistäwät / Sinunrackan
Poicas lEsuxenChristuxen meidän HErram
cautta/Amen.

HErra älä täy duomiolle sinun palweliais «nsa.
Sillä ei sinun «desas löytäyxitäneläwä wanhurscafl.

Rucoilcam.
Jumala taiwalinen Isä / sinä tie»

etten me nijn moninaisisa ia suurisil
tustisa/inhiinilisen heicouden tähden/ taida seiso»
waiset olla / anna meilleruumin ia sielun ter«
weys / että me caickia nijtä / cuin meitä jynnilD
tähden waiwawat / sinun pyhän awus cautta
woittataidaisim / sinun Poicas lEsuxenChri»
stuxen lneidän HErram cautta/ Amen.

Perkelenlulmuttaiakiucuidzemist
wastan /Rucous!

s)HErra laupias ia armollinen Jumala/ me
sinun Cansas/ia nimitetyt sinun ai«Hnocaisen rackan Poicas / meidän HErramlE«zsuxen Ehristuxen nimeen/anna synnit audexj / ia»

E ccc mj rau<^
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tangatst idze meitä omalla ia Isällisellä wid«
zallas/ ia älä salli sen pahan ia julmansielujen
murhajanPerkelen niju canhiastitiucuita / si«
nun nimees hawaistä/ ia wähiä wiattomia lap»
sia heidän wanhemittens syndein tähden cauhi»
asti waiwata. Auta laupias HErra Jumala
sttä töyhä waiwattua joucko/ wahwista sinun
palwelwitas Pappeia/ja meitä caickiaPyhällä
Hcngelläs/ että mc ustosa taidaisim sathanata

olla wastan/ ettei hä,» sencaldaista
cauhiata meno sinun seuracundas jclseuitten y«
lidze saisi tehdä. Ole meille armollinensinun ni<
Ms tähden/ ia andcxi anna meillese suuri syndi/
että me sinun sanas/jocaon Hengen nmcka/ nijn
lajscastitchän asti cuulleto lc«ne; wapahda mei<
ts/ia meidän lapsiam/ sildäpahalda/iacawalal'
ha wiholiselda perteleldä / ia älä salli hänen cosc«
an saada walda»neidän päällem, mutta waicu»
ta ia saata meisä matcanoittacatnmus / nijn
myös mckans jahalu sinun pyhsn sanas jällen/
että me sinua / ia sinun sanaas tästedes «aitesta
woimastam mahdaisinlme racasta/ sinunrackan
PoicaslEsuxenChristuxen meidän HErram
töhden/Amen.

Rucousien päätss.
wapahtaja/jocacaiten hywydenalcu ia

juuriolef/sinua me nöyrästirucoilema/ettäs cai«
tista näistä pahsista/cuinmenyt luettelimme/ m
myös muista sielun ja ruumin waaroist/ cuin
meille taidais tapahtua armollisesimeitäköyhiä
Mlweliotas päästäisit iapelastaistt-Ettss myös

micki-
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taickiuaiset hengellstt «a ruumilisetlahiat/cuin
me sinulda anonet olemaisinN
däs meille saattaisit/ia nijtä sitte meillesinu ,nit'
les jälkenjacaisit/tsydyttäisitia Wisir/ meidän
tarpexem iasinuncunmaxes. Sinä woit sen teh»
da ettss olet caickiwaldias Jumala/ sinun tule
myös meitä autta/ettäsolet meivän Cuningam.
Sinä myös taidat meilleIsäldäs nämät par»
hain toimitm/ettss olet meidcln yliinäinen
piln/jocacaickilsss salaudet tiedät/ joldaei my»»
ös Ift meitäntiellä. Ole sijs aina meidäl» tyt3»H
näm/autaia holho meitä/ llijnme sinua ynnä I»
sän iaPyhän Hengen cansa / tijttäm ia cunnoi»
tamlackamat/Amen.

cmckitapahtucon/ o raeas taiwaline
''lsä/meidänrucourem ia sydämelisen pyta»

mistm sinuU ijancaickisexi cunniaxi iakij»
toxexi: Sillä sinä olet wiela nyt nijnricas/wäke»
wä/hywä/laupiasia armollinen, cuins itänsns
algusta oletollut/ ia pysyt ijancaickisen aican.
Sentchden olcon sinullen ainoalletijtos ia cun»
nm caitilda luondocappalilda / taiwas / tuulisi
meres ia maas/nyt ia alati/ ijancaickisest ijanca»
ickisen/Amen.

Rucous kellon lyödes.
pyhä siunattu Cslminaisnus/Iftllw

jocaminiiwaiwaisenihmisen luonut
on/Poicalumala/joca minuchndise lunastanut
on/JumalaP. Hengi jocaminunmahdortoma
pyhittänyt on/hänelumalisest hywydestäns/tal'
<s lMella minä ia caickein ihmiste / jottanyt elä»

Eccc v wät
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wät eli cuolewat/apun ehtitZn iaraitille armok
lisestonnelist Hetteandacoll / lEsuxen Christu»xen tähden/Amen.

Kläppämisen aicanrucouiret.
Jumala Isä Poka iaPM

Hengi ole meillen armollinen / pysy meidän
tytönäm/cuule lneidän rucouxem / anna meidän
syndim ar.dex auta meitä hädäsäm / caickinaiset
myös sielunfa ruumin tarpet meillen suo/oman
lupaures peräsi / ia pyhän nimes cunniantäh«
den/Alnen.
F*Aickiwaldias Jumalataiwalinenlsil/war.

sinun seuracundas / lewitä sinun sanas
ylnbsri caickenmailman/ anna meidän sitä mie<
lellämwastanotta/iasen jollen elämämtäyttä/
wahwista Myössananpalweliat totuten / iasa»
nansortajat woimalisest alaspaina/Amen.

AAickiwaldias Jumala HErra lEsu Chri<2l> ste rauhan Cuniugas/anna meillen iaraitille
Christicumml rauha iasowindo/rijdat iasodat
poisestä/ meidän Esiwaldanl hylvästisiuna / ia
anna alimaisten esimiehillens cuuliaiset olla / ia
testenänsrauhan iasowinnoncansa elä/Am.

JumalaPyhä Hengi / lahjain
" andaja/annameilleruumin tenveys/ rawin<
dom ia werhom / meidän huonem ia calum war»
jele/pirutaloistampois cartota/ meidän perhem
Jumalan pelcon ia cunnialisin tapoin saata/
caickinaisetwahingotmeildä poisestä/ eli sinun
pyhän »uieles jällenparhaxem täänna/Au»en.



Rucous Kirja. «47
Jumalan/rauha eläwitten/ lep»

meille» waiwaisillen si)«disil»
lenijancaickinenilo ia elsmä/Amen.

Verlic» vbl.
l?ro kici«lil?ul ministriz.

Aemilllane peccaroniin.
- (iraria l) Nl.

Qudcrn2none
krlici exiru.

Oomrainliäiaz 6lal,c>li screpennnam molcem.

samr«e

donll2 l?eKem öc morl?c>s k^ii^emicc».
(I!omn?oäa aeriz temnerie.
Vulucribuz,>illcil,us,

pacc öc kclicl

Benacu, Lxercicu, omni,

inllclizz lioltium, macliin»>
rione«.

Hytvö



«4« MucousKirja.
Hywästislunaujren tawat.

M3.lunaecon «neitä taiwallinen woim».
meitäHengelinen pyhys.Kät<

letön»neitc, ijancmckmettlmnalus. Wir<
lvottacon meitä cunnialinenyhteys. Warielcon
meitä mittamatoin colminaisuus. Cohendacon
meitä orwamatoin hywyys. Hallitcon lneitäl.
sän woima / elättäkö» meitä Pojan wijsaus/wa«
taiston »«eitäPyhän Hengen apu. O Pyhä Col»
minaisuus ole meilleterweys / rauha ia warie<
lus / caickia wihollisia wastan / nätywäisiä ia nä«
kymättömiq/ ia tule meillesielun ia ruumin tur»
warijaawuxi / NimenIsän/ja Pvjan/ia Py«
hsnHengen/Amen<

olcon JumalanIsän / jocameidän
on. Cunnia olconPojan / joca mei«

dänlunastanuton. Cunnia olcon Pyhän Hen<
Zen, joca meidänarmons cautta pyhittänyt on.
Cunnia olcon ylimäisen ia jacalnattoman Col<
mmaisuden / ioca meitä täsä elämassiunatcon/
warzelcon/ lohduttacon/ iatämän elämän peräsi

, saattacon ijancaickistn elämän ia täydelisenilo»
on taiwan Waldacundaan / NimenIsän/ia
Pojan/ia Pyhän Hengen/Äuzen.

hywästisiunatcon meitä ia warielcon
«Vmeitö/HErrc, caswonsmei"

! danpäällem/ja olcon meille armolinen. HErra
z, täändatön Easivons »neidän pnolehem /ja anda»

cou meille ijanccnckisenrauhan / NimenIsatt/ia
Psjan/ia Pyhän Hengen/Amen.

Rmous



Rucous Kirjan Register.
3??l3malssn edest/oikcinruwilla. 982
ZVlsä meidän/rucouxentawalla selitetty.9B4
Toinen/Isä meidän rucouxenylidze. 987
WieläColmas. 99/Amu rucouxet. 120»
Ehto rucouxet. 1005Juhla päiwaän oikein watamistais/ruc. i oo«,
Rucouxet ennen saarna. ,01»

lälten saarna. 101;
Kijtoxet Jumalanhywäniecoin edest. ,0.6
Rucouxet caickinaisten tarwetten edest. »021,

Rippi sanat eli synnin tunnustoxet. ,2;»
HErranehroliselle mennes/rucouxet. ,a zp
KijtoxetHErranehtolistnjälten. »045
Christuxen tulemisest. ,248
Christuxen fhndymastä. »04^
Christuxen kärsimisesi. ,o sc»
Christuxen cliolemast. ,c>^B
Christuxen nlesnousemisest" ,c?sj>
Christuxen taiwastnastuunstst. ic>6,
Pyhästä Hengestä. 1064
Engelitten warjeluxest. 1268
Taloin/ ia sijna asuwalsten edest» 1072locapäiwäinen rucous. ,07!
I«suxen Nimestä. ,074
Saarnamiesten edest. ,075
Esiwallan edestä. »o/HMeisest, saarnamiest. jaEsiwatt° edest. , 077^UM/



RucousKlriaußegisier.
Ustosa exiwäisten edest. ,oBc>
Heickö uscoisten edest 1 c>Bo
Murhelisten iaWaiwa loisten edest. »28,
Pertelenkiusausta wastan. 128,
Pyhsn Hengen waicutoxen edest. , °8 z,
Hywänoman tunnon edest. 128;
Meidän ystawittem edest. ,28;
Wainomiestem edest. ,284
Syndeinandexl saamisesi. 1085
Manassen rucous. ,286
Jumalanarmon edest. 1087
Rucous tsrsunisesttuscan alla. 108 3
Rucous /jolla meristin alla/ meitsmlu»

malan haldunanamme. ,089
Rauhan edest. ,090
Wiholisiawastan sodan aican. 129!Sota» meuelvsisten rucous. »oy;

Esiwallan rucous. ,094
2llamaisten rucous 105,5
Alamaisien edest. ,095

edest. 1296
Maan hedelmän edest. 1297
Tarpelisen ilman edest. 1298
Salomonin rucous. < 1 22

Näliän aicana. ,122

Hywän lopun edestä. l,oi
Kijtos lopun edestä. no.
Wijmeisest duolniost. ~ 2^
Saarnamiestenrucous. »lv;
Sanancuulioimn rucous. ~26

Puhtan



Rucous Kirianßeglster.

Puhtan elämän ia awiostästyn edest. ~ 07
Wanhembain rucous. ,108
Rastasten waimoi» edestä. 1 iop
Rastasten waimoinrucous. m»
lasten rucous. ,»,,

Pakollisten rucous. i»».
Faugein edestä. , ,1,2

Wiattoman sangin rucous. ~12
Wiallisen ftngin rucous. ~ 14
Ruttotaudin aicana. 1115
Terweyden edestä. m6
Sairasten edestä. m?
Sairasten rucous. ' m/
Sairasten rucous. m?
Rucous nijden edest jotca Hengen ha^ucu»

toxesowat. i^c»

Matcamiesten edestä. , i!»

Matcamiesten rucouxet. »122

Puriehtiwaisten rllcouxet. , 114
Matcast tullen tijtos. »I^B
yhteisetrucouxet jälten saarna. 1»;»
litania. »l;3
Rucous Catechismuxen saarnan jällen. , 142Rucous Perten julmuutwastan. ,145
Rucousten päätös. , 144
Rucous kellon lyödes. I

«lÄtiouiz 1>47
Kläppämisen aicanrucsuxtt. »,46
Hywastisiunauxet. ,148

Wirst



<t»si°)K«»
«Vei»» «HssHH. <«ssH«»,

Wirsi Kirjan Register.
A.

MMm pahaxem pango sitä. 598
sinä pahaxes pango. z 8;

Adam Ewa algust syndi,teit. 549
2lh Isä Jumalcuin asut 587
Ah Isä päälleul armahda. 6vo
Ah Jumal cuin edestaisin käy. z? 8 !
Ainoan Jumalan corteudes. 487 >
Ainoan Jumalanpäälle turwa. 6-^
Ain weisatcam Herral. '

408Mcluja/iloll lujal. 415
2lru,ahdal?Mlem Jumala. 392
Armon lijtonEngell. 54!
Auta mua Jumalani täsä tuscas. 3972lutuan onni on joll Jumala. 568
Antllasauttaköyhä waiwaist. 385
Autuas se cuin ei köystele. ? 7;
Äumassecuin pelkä HErra/hsnen. 414
Autuas sicuinpelkäHErra/)a. 419
Auring idzens nyt pois sulke. 475s-
Cosca aicani tullut on/«tt. 628
Caickeinluondocappalden silmät. 478
Caicki Christityt iloitcat / tällä. sa,
Caicki cuinChristustcunnioitit. 54;
Co? omailma walittane. 6,4
Eesc murhe iawaiwa päälle käy. 4,5

Christe



HtlrsiKirjan Reglstch

Christe ckailman wapahtaja. 345
Christe psiwä on tädestls. 47 l
Christe paiste tirms paiwä. 47»
Christe sins apuniehdi/ 48 z
Christicund Christuxel tihlattm 4;5
Christlis astui ylös taiwas. 5
Christus caridzapyhspijnattim 51«,
Christus cuoleman tiwus sanon l 7/
Christus jaApostolit aicanans. 6l^
Christus Jumalan Poica. 51«
Christus tästisanans saarnata. 46;
Christus oppians ilMoittalnam z 5
Chrlstuscuincuoletettin. 5:6
Christus cuinedestsm cuoli. s;^
Cynstustaiwasylesmeni» 5:5
Christus wastan wiholisians. 41«,

Christuxen pijna muistacam. 5 > e
Cudzu Christus caickitygöu tulcat. 416
CuinChristus sturacundansracaM 56»
CuinlM cowa Msis on. z
CuinlEsustswähahtehen. 425
CuinlEsuswuoreltirtastlck 428
Cuin tirckast coiutähti coitta. -83
Cunnioitcam ChristustCuningastö 498

E.
Ellei cartanot iataloja. 4,8
Engell ilmestyi taiwast. 424

5O»
EsajalProphetaltapahdui. 49,



WirsiKirjan Registcr.

HErra cuca sun majasas. g'7s
Hädäs huudaniaedzin HErra. 420
Haudattamme ruumis tämä. 61 5
Herodes häijyn ältinen. 4;3
HErra aicanamrauha laina. ,

HErra Caswostännäpuoleln. 572
HErracansas perittäwäs pääll. 40,
HErraChristus tuli Jordanit. 46,
HErraJumal asuataiwas. 452
HErranHengi ilmanalgust. 5^5
HErra cuin armollinenolit. 40;
HErra sinä mun tutti tienet. 42,
Historia tosin idzestclns. 6;^-

3.
Idzlst asetit armosi. 569
Idz Jumalanalgust tiedän. 57c»
Ihmisen luondonmneldu on. 55,.
Ihmisten elämän surteudest. 62 2

IloitcampäMis juhlasi. .524.
Iloitcam sijs caicki. 50 3
Ilsitcam nyt tähän aican. 557
IloidzeChrifticundsiidämest. , 497
Ileisest lEsuxel tijwsweisat mahdam. 5-?

Iloncansweisatcam. 506
In llulci subilti. jl)<«

Isacaicklwaldias. 6;6
Isilumalatttjttäksm. 584
Isshaldiamaantaiwan. 482.
IsäJumala miwahast. 5 z?



VirsiManRegisteK

Isä Jumalwaldias HErra. 487
Iss meidän ylhäll taiwas. 458
Jerusalem Pyhä Caupung. 425
lEsu meidänlunastuxem. 5; 2

lEsus Christus lunastajam. 46^
lEsusChristus sielun turwa. s;c>
lEsus Christus uhrix meille. 527
lEsus Christus wistist wahwast. 52»
lEsus cuolluis ollesans. 5!«
lEsus Isäns whdon täytti taäl. 5; 2

lEsus nousi cuolluist ylös. 5^3
lEsusristin päällripui. 5»6
lEsusta tahdon tijtts. 574
lEsus täsld woiton cunnian t«ns. 5;;
lEsuxen Nimen waellamme. 482
loca corteiman turwisistupi. 426
lollemwoiwastoinbäymistwälts. )?5
loseiHErraautameits. 416
JoseiHErmrakenna huonetta. 417
Jumalanpääl panen turwan» 564
Jumalan säädynperästä. 47»
Jumalasetti awiostsstyn. 567
Jumalasuurest hywydesi. 55;
Jumalat tijttäyliaicamahdam. 565
Jumalautminä taivaisin. 5,;
Jumalameidän wätews apum. z 9»

Jumalon wedet miehen werrax. 44;
Jumalapäsllem arnmhtacon. z?6
lumaleuin caicki loi. 566
lumalseiso jumaltenfeas. 40;
Jumalmiwast Isähyws. 485^

Ddddtz SKH»



WlrfiKirjan Aeglsi^

K-
Kehukielen muista mielen, 46?Kijtänsualss Jumal. 470
Kijttt oleHErra Jumal. 479
Kijttt olelstaelin Jumal. ,67

. Kijttt olconlEsuxen nimi. 556
Kijtetty olcon HErra Israelin Jumala. ;66
KijttätämHErra/lumaldylhäld. 464
Kijttätäm HErra cuinon hyws ijan, 48!
Kylwäjä siemtnensmenitylwä. 44c,

linna luja on Jumala. z Z«.
lafte nyt HErra sinunpalweliM ;68
lauluja nytlastecam. 505

M.
Mtidänlssmsuarucoiien. 46,
Mailmasmainittawat menot. 624
Meidän linnam on lunnl taiwasb 3 8 9
Meiltailvan cortm Euningas. 5«7
Me cuin elammaan päällä. 6, z
Me uscomyhden Jumala» pM. 454
Me ustonl psstt yhden Jumalan. 456

, Mielen mirsmUmäilmanpääll. 534
7Mun sielulli jälkm nyt pian. 6 z?

Mil-ssÄsintaiwpuuttu. ;79
Minun sittunkijtts HErra/ monin. 4°3
WNlmn slelu» suuresi ylistä HErra. ; 64
MiWlmMlmhdottapahtutott» ' 625
MWerscanWewäfaMr. ;94

Mil



WirsiKirjan Regisie?,
Mixkiucus ftnowatpacanat. z7;
Moni awiostssty laitta. 448
Mun Jumalansua tijtön ain. 477 ,

Mun sielun tijtts HErra. 41»
Mun sielun suuresi kijttä HErra, ; 6 5
Muntoiwon on ijäinen 606
Mustan muldaan/tuhwax. 02^

Munmielestan »nailma on camala. 6 5
N.

Nijn lEsuspuhui wertauxill. 445
Näinsuuresi Jumal armahtan on. 45»
Namat ne kymmenen täftyy owat, 45,
Nijncauwan cmn me elän»tääll. «in
NijncuinHErra caickeinpyhin. 5,!
Nyt caicki Christityt iloitcat. ,55
Nyt HErra ylistMm wahwast. 47«
Nyt näenune sen siunatun pcliwäln 471
Nyt tän tulcgtChrjstityt ia, 57,

O.
O caickein cappalten luoja. 475
OEhristicund morsian puhdas. 59 e
O Christitytnyt ilsitcanl. 467
O HErra Caickiwaldias.
O HErralulnal armolinen Iss. 45c»O HErra Jumala taiwast/'vaitiasti. 58H
O HErra Jumala taiwast/me lijtäm. 54,
O HErra Julnalamiwast/,neKM <6;
öHErralumatataiwast/olet. - 405OHErra Jumalcuincaicki olet. 542H HErra cmn asut taiwas, ,

Dddd iij OH<sl



WirsiKirja» ReMr.
O HErrasun pyhs sanas. ' 56,,
OlEsu Christ JumalanPoica. 61 t

OlEsu Christ cuin luonon sait. 5,«
OlEsuChristewiaftin. 6°;
OI«su cuings olet pifnattu. 51/
O lEsu elämän HErra. 575
OIhminen ajatel aina. - s^a
OJumal anna minullarmos. s?c>
O Jumala sinua me tijtsmme. 3 6?
OJumaltennen edes walitan. 604
OJumalijancaickineu. 586O Jumal sinua tijtäm. z/i
OJumalsun hywyttäs ttjtäln. 480
O laupias Isa HCrra Jumala. 48?
OlconH«rrasinul laupias. z/6
Ole armollinenmull Jumal. z?;

605
Ole tijtet Isä Jumala. 4?c>
Ole tijtetlEsu Christ. s°^
Olettac te mykät nijnratti. 395
OPuhdas Jumalan caridza. 49
OPyhä Hengi tule nyt tcmn. 48 8
OPyhäHengi tule/täytä. 538
O sinä meidän Ijamylhald taiwast. 46^
Otapois Jumalpääldsm julma. 6^^

'P.
Pääsiäis psiwZ pifätäm. 5^5
«PMtsmmäHErrftuscallan. 382
Psssisis pyhän pääsin päiwän. 52;
Päästä nytHErm palwelias. z 68

Päiwä



VirsiKirjanRegiffer.
Psilvätytömpoisculte. 474
Paidzmichetmiehen Jumalan. 5^7
?ucr Q»lu« inNeHlcnem. zi,.

Pyhä Christicund iloidze. 49^
Pyhä onlsclJumala. 491

R.
Nattriemuita memahdcu». 504
Rauhasratti täaid nyt lähden. z 6<,
Rieinuitcan maa taiwas wahwast. 542
Memuitme mahdamwahwast. 496
Ruomi röyckiä cuings tates käy nyt. 62 6

S-
Sanoi asua taiwas. 4,,
Sanoi Petarduomiopäiwcin. 61»
Seuracund Iloidze. 495
Se cuin tahto autuas olla. 455
Secuintahto Christir olla. 45;
SinuntygösHCrra tulen. 41»
Sjt onmeil iloinenaica.
Sunpyhäsanasolumal.
SuntygösHErraEhristehundllN. 59,
Suo meillerauha HErra nyt. 49»
Suullanstyhmät tyllterstawat. 374.
Suun/lydämen sielun tijttätän. 22;
Sydämest lnuista mahdan. ,

T.
tapahtui talla.
Tainelämän peräst pamnbat. <l i»
Tällajal alitual ylistälnme. 49»

Tsnn H«rr» corwas cuma/. 47^



WlrsiKirjan ReglM
Taiwanwaldaeund on wedet.
TeCyristityt cuulcatnytcalcki. 1616
TeChristi tyt Mherattet. 4 z 7
Tule luoja lohduttaja. 5 z 8
TulePyhs HengiHEMlumal. ,5^9
TulePyhä Hengi luoja. 5Z7
Tuletoiwottu turwa tänn. ,494
TygösHTrralEsuChriste. 575
Tygös Jumal ikäwöydzenaina, z,Bo

Watitta waikiast mahdan. 57»,
Waiwainenwalitanwaitiast» 536
Warjel Jumal flnun sanani 492
Weisatcam nyt ri<kast miehestä, 446
Weisatcaul sydämen pohiast. 48»
Weisan yhdestcorkiast cunningast. z 86

' Wisist I«suChrist sen tiedän.' 609
Woi meitä köyhisyndisit. 519

on wica sangen suur. 44'
Vynsnxiyhttys. 420
MMttminen nyt hammastA 465
Vö on nyt meild edesmennyt. 4^
Micuningastahdoi tucu laste. 43^
Vxihnnnensymn spnueine«. 576
OxlapsiHunyj Belhleheinis. s^»
VpoMnchateldaiwmtus. . 577










