
Ehristuxen
risttst/ C»stpäiwän nous idz. Woi
ton cunnian cans
witzist/omil!ens elä-

näyt fitt. Näino-
pettämän kasti mennä
heit/ Cuin
Castensaawao/Autu-
ax tulemat catket.
Gitt ylös astut tai-,'

was/ Wuodat meill
Hengens lahjan/mei-
dän tustasam ja wai-
was/ On tykonäm a°
wuns cans wahwan,
Hengelläns täällmeit
hallioze/iohdnita/aina
«utta / walbain yltdz
wallidze.Isa poica Hengi hy-
wä/TästWossunol-
lon yan/Ann mett v°
stosas pysywä/ Nyn
loppun ast ajnijan.
Warjel wäaran opin
wauloist/ Godist ca-
pinoistjariboist/pirun
pahoista pauloist.

'M)bristMN pyna
I«

meitäm sytlnist suM-
cam/ Cuin hänen cuo-
lemanwaatl/Ia mefta
cadotuxen saalt.

Sinä päiwan cntn
Hänpetemn/laoike.
üben eteen wcdettin/
mones patcas hän pll-

iMtin/ Cuudell hetkell
i myös pijnattinz Puhtellhankijnlole!
-tin/Opctus!«pfildG
jätettin/pappein

l johdatetttn/ Wäärch
',saarnajax laitettin.

Päiwän l,oittes sich!t<llutettin/Ia ponti»,
- xen eteen saattttin/
l Wäärin hänen päG

° lens lannettin/ lyöli»

° MurkinanaicanhD
' duomittin/Widz«ll:«-
t «n pusa Suomitti»/
> Lruunull >a purpm«l

> nourettin/R.stins m
not ichon nauUttin,

' Päiwall puolelrW
'nostettln/ RöwäM
°keskellripustetti»/^

> det Mad lHwisteW
> Gapel!/ ettcal Mb

' tin.
° Puol ehftst heW!
'ylönannoi/ Sielm»
Isäns käten canß
K,BläpihzeplsteM

> Maa jaris/ aurW
mustettin.

. Ilall ristisi MP
,dotettin,lal°stß
;wastanotettln/cM
wslteillawoidelM

»walkein lijnoin H
, meltin.

, WymeinfittM
, cannettin. Ia >"



tjellen haldun annet-
tin / pyhä kirja näin
läytettin/ Isan wlha
lepytettin.

Nam Ehrlstesinä,
pilcattin/Ia hirmu-!
liststvynnttln/Meidän!
tähtein nytt waiwai-«
sten/ Cuin olem pahat'jasaastaised. iMailmanpijnascaut,
lunastit/lacaikestsyn,
mst puhdastit: Sys,
elcon sinulle Ktjtos/
cunnia sekä myös yli-,
stos. - ,
UEsusrijstin päällä,
W-ripui/ Weri hä-j
nestvlostiucui/Haa-j
woist oli hänen suuri!
kipu/ Seidzemäst pu- l
hui hän sinä hetken/
Ne sanad sä sydämes
kätke.

Ensist snnoi sanan
armolisen/Isänsä tn °

gö taiwalisen /

ombi suloinen cuulla:
A,m heidän andexlsä
wenVns/ Eip he ym-
!«mä oma tecons.
.Eitä lähin simot hänMllcs/Naimocadzop°icassslmilläs/cutn
°« Johannes nimeld//°h«nnes cadzo sun«llläs/ Sinä olet nyt
hänen sikiäns.Een jällenpuhui hänsMM/ Saarnais

myösryöwärill lohdu-
lisest/Ia sanoi näillH
sanoill: Wihist pit«sun tänäpäiwan/ pa-
radWn mun cansantkäymäni
Neljäs sana oli juur
armias: Mix oledmul
Isänijncarmias/Ia
hcitid pälleni wihas/minä olen nyt pijMs.
jahädas/ Tämän jul-
man joucon kädes.

Ntjtenex sanar sa-
noi myös: Mnä ja-
non tasä rastas lyös/
cuin oli meidän luna-
sturenhinda/ Eticat
sappe löid.he yhten/
Sen joi lhän meidän
tähtem.

Sen catkeran siemen
perästä/Sanan sanoi
cuudenen edestä/ Nyt
ei mitan Ramatut e-
stä/mitä kirja on
minusta puhunut/Se
on jo edes culunut.

Wimein huuti hän
rohkiast/ Isänsä tygo
corkiast:Sunlätes an-
nan hengen ja stelun/
cohta silt pääns alas
painoi/Ia hengens
ylön annot.

Costa päämies näki
/ putuwan

luuli hän taiwan ja,
!lähded. Auringo ja
>Cuu paistens,cadott/

Wn°-
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foo . Ehrlltuxen.
Wuori repeis ja maa
jöris/Cose luoja cuo-
lon kasis waritz.
bän sanoi lozellens

cohta;Wlszist on Ju-
malan Poica/ Cuin
piinan ja cuoleman
kärsi/Se cuin HErra
onylhalltaiwas/Ombi
nyt suures waiwas.

He pettäisit Juma-
lat täydclisest/Ia lii-
tit luoja iloisesi: Sitä

»ne myös tehkäm nöy-
räst/Etp hän Poicanstahton säästä / Mut
watwast sen cautfa
meit päästä.
Nytt syndi wastan

soticam/Ia pahus puo
lestam ottcgm/Cuin
Christuren cuoleman
saatti/Kijttäkam hänl>sangen suuresi/ Cuin
meitä pääst häoäst ja
murhest.«HKllEsucuingas o«

pijnattu/«v-
o piesty/syljet/
jloittu/öriantappurotl
crunattu/Sun ruumis
ruoskittu/ haawolttu/
Pmpurall pilcat nau-
rettu/Veri pääst/cas-
woist
ruumis weria ciufui:
Rastin pääl jäsened

plngotetud/lalad/kä-
det läpidze tungettu/
Etical sapeli juödettu/

l Syoän ncti pllMpl-
-sietty/lulmallluma.
lan wihall runnelt,,

! Kylki keihäl läpidze
° tungettu / SuMll
>,.uolemall surmattu.

> Cuinsun hywä hch
> mos lauwennut/Cans
icasmos caunis woli»
stunut. Sun ruumis

- humäx rauwennut /

- Waliox on muottt
i muutunut/Ett luodul
? caick luondons

! in/hämmästyd/surit/it-
tkit/lastottcheidanM
> räs luojans euolendetl

Slisas Christe eilöyt
, ty petost/ed sinäHerr»
> wärin tehnyt/eik ollut

l sinus yhlänncost/Gl
i synin tietä sinäkchnyt/
> Puhdas/wlatoin call>

i flst olid/Cultengin «!

»kerasi cuolid / mcltm
caickcjn chmtstem»stäm.

- O camola duomio/s»<
-laus-suur) S>)»M
l syypaan edest
zcan/Cuin pahoinB
/rickop juur/ Sen jw
- hurscas pyhäPiinot»»

, Cuole Jumal ihmift»
»edes!/luo)aluonl»»!<!P
palens syyn pnolch

> Cmngas Christe ilz<'
- näin nö>)r>)t!t ?

/ Sä wiacoin!«lc«°
/ päiden cdcst / Aw°»

h»'



!-

Etts päästäisit meil
p!>untädest/Isas lap-
sia soidtulemail/Wel-
c«m maxoid/lain näy-
l<f/Mcil armon ja a-.
wW näytit/
euclemas cautta.
Minä synnin stteil

ftotlu.longedestsinä-
tyn ctett/ fanglttu/
w,na tuonen nuorill
nilvottu: Sä cuole<
mw tlwulll rangaittn
w!nä perfelen cahlein
cchennu/ Ia luma-

n wlhau all oljen-
«!i: Sinä joid wthon
moljan edestän.Mtnäainylpiä:St-
ncihaljainen/Puusteil
ja Purpurall pilcattu.
Minä cowacorwainenNnäcuuliainen. Mi-
nä röykiä: Pykeill.sä
munattu. Minä tut-
hos cunnias: SinäWtty. Minä juo-w«r: Sapeli sinä juo-
Mlu.Mnäheccumas:
Ea sidot naulittu.

Minä wäärln tein:
M rangatstin. Minä

«ln: Sen edest sinä!°idzanin. Minä hä-
"n tein/ Slnä wat-
'ttin. Mun syndin,

'nsiin puhun ripu-l
tt«.Mun pahudm

. lahden sa cuolettttin/
tmunsyndtn vhrix smä
- vhrattln.
- ölEsitcuingsuaktzt,
-tanen/ Taan armos
-awun tähden 3 Ett nöy«
' rytit tdes näin tänne/Käwit cuoleman caic-
l kein nähden/Aut etten

° sen ain muistaisin/Id-
'zenpoissynnistsuistai-

l sin/jongs tähden sur-
° kiast surmatttn.

> Muapynasansiost
'osaltsex tee/Synnist
werelläs wirut puhta«
xi/Sunhaawaissisäll>sä minua wie/ Isäse«
des tee mua hurstaxl.Wahwist tähän vsco-lanlujaxl/ Walwois/

.kiusauxis turwaxi /
> mull phnas M cuole-
-mas olcon.
> Cuincuoleman cam-
panxin lullan. Cosc se'hätä minua ahdista/Annmielesän pijnas
muisto olla/ Stll mi-
nua sill am wahwista/
mun tylönän awullas

>olwo / Cuolemallas
>turwarentulwo/Tääld
tygösmua iloon wie«
ne.

OMOoI meitä köy.
ÄVhij Svnneisie:Meidän synnim ja
wlam/ lotsa me olen»



;« Christiyen
siglned / Ia sttt tul-,
led ilman/Vwadmeit,
laikij
can jasuren waiwan. lPäällen myös wm-
waisten wetänyd pij-
nan ja euoleman/Ky-
rel eleisin.

Cuolcmast Mettäaul-
ta/ Ei yfikän taitan/
syndi tahdoi meitä
woltta / ja pirun ka-
siin saata. Jos meidän
nytt piti pafcmän/ja
taiwan jällcnssaama:3tljn ChrisiuM piti
kärsimän Pynan ja
cuoleman/Ärlsteel.
losei hän olis astu-

nut/Taiwast olas ma-
ilman / Ia luondo
päällens ottanus/An-
damhänenscuolemä/
Ia sitt synntm pois
pyhkin Callin werensä
cans / Älijn cuolem ö-
lis meihin ryhtyu/ ja
pitän ijät allans/Ky-
rie el<
Tain caldaisijlahjoi/

Ia tackan sydämen/
Jumala meille can-
noi/ Ilman nyt mi»
takan/Chrtsiuxen poi-
cans tähden/cuinfär.
si cuoleman/ Ia tah-
to saalia meidän pa°
femban elämen/Cyli-
sie el.
Tällä meitänlohdnt»

tacam / cusa lne ole
ma / Hlkän meitä fckjälM / syndi wck
cuolema. Sill
tahto meit auta/cm
olem sumes waiwo
pyhän merensäeau.,,
Hän pyytä meit t>
was/K.

Sentähden ain« l«
loiocam/ Cmkesta,,,'
oämesi / Isast, po,«

l myös weiftdcam/S
l ta pyhäsi Hengest/5,
lrucoilcamhändäml

i wast/ Ett hengen hi
>däs autais/Iaoi»
is armons taiwo!
Nhncuin hänmeilll

- pais / Ehrist.
lhminen

' aina/Pi)»,
l pääll j» waiwan:,,
imäsulljällmslaim
Elämän ja taiwon/

l Idzes munpäälle»
wa/ En ole mä y
julma/Minäpä !

' lunastin.
Emoa ma sinua«!

Cullallelimullrah
Eng helwetist ylo»
stan/ luontll ja>
Hall tawall/ Mull
mall minun hic»

- Ia sangen callill >
- rellän / Mifes in
ajatel?
Mailmanlttnu»"!



pyydet/Senpääll
sm,restiluolad.Kästyn,
, pojes silsad / Sill ,
»xrhcn!Hd/Rickaut sinä aina!
tabdot/Mllttkipuny-
löittadzod/ Ia ptznant

cuckaisit ke-
Culng suloisesi he

cgsmwad: He sangen
lMNlll ehdöll/Ihanast
!ckzottnwav / Salo-
mon se suurinHErra/i
ei ole yhdengäi,
»«ta Caikesacu!m>a->

Cadzos nyt matele-
wniiij / cmng HErta
heit rawicze. I-ljn
myöscaickylendawap
si, loill tarpes hän,
myös mridze/Corpin
pojad otta huomans /«

Ia eorjap heitä
j«ns/eilletän nälkäni
c!,olet., , j

rahaa ahnetttW/ Ia cuolemani,
whotta / hgnell!
lulcpiptjnax/lahel°j
lvtttin puootta. Jos >sö stjs halad taiw«s / >
Nmst misä ma olin!
»Wlls/ Ming py-
» mä myös karsein.,
Jos sä sen

lvahwst/ Ngned tu- ,
leMtyr.Mutt pää-<

hellvltin wssiwast /,

Tulc taiwaae wede-
tyx. Stel saad stttilos
olia / Ia minun op«
pin cuulla/ Isani a-
tn myös nähoa.

Kijtos! cunnia Ju-
malan / ölcon ijcm-
catckistst/ pojan myös
pidäm turwauam/Su
loijen oppins edesl/
Armons yan lamao-
con meille / Muistahänen, vnnauS päälle/
!Ain wahwan vston

Chnsiuxen cuol^
lm,l ylosnouse-

misest.
V.t.lEsus n°u^<U3l«

luiftylos.
cuolluls ol«Wlcsans / Cuolettl

cuoleman cuollesans,/
Ia helwettin astuia-
las / Sield tuottoA
saalill jäll palats.
Helwetin hawit/ wei

pois woiman/ Awoi-
kidalb mn otiaman/rij-
suiruhtinad/ ryösti/
ry öwäis/Suden suusilämbad paimen .cap-
pais.
Pirun luolastluowut

ti meit/cösc tawi cauh-
ian cttopan teit/ Pä«
stimeilcadoturencah-
lest/ ott onnettomij
pois orjudest.
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§«4 Ohristurett
Noittons näyttl wa-,
kewällwoimall/
tdzesat ansioll omall.
Ei cuolema cuollut e-
«ä taine/Idz elämän
andajat paina.
Ma mahdotoln hin-

daamailman/ Sen
ruumist pyhää ptttä-
män/ longkädes luo-
dud caickowad / Cans
laick llwed lalliot co-
wad.

Haudattu haudasthe-
rap ylös/ Omnll woi-
mall kimmop vlos /

PäaldänS pois pudist
solmud/ sitced/Heithi
tilijnad/ cuollun wir-
wed.

EolMlMden pälwän
nousi warhain/Maa
mandere jaris ltzkuts

.luojan/Engel ilmestyi
ilon tuoja / Pejgost

>pois pakenid pahao
wartiad.

, Maryä Magdale/
muud waimod/War-
hain HErran haudall
samotd / Woiteell woi
della ruumist aiwoid/
Paadem pääld wiert-
telyn pois näid.
baman hecuroitit

cadzoman / Eip sield
löynedruumist luojan/
Hktldä Engelin äckäi-
sid/Miel oli kysyy /

lvckickpcltäisld.

. O ihanainen sä
geltnen / Vttik M,
ran ruumist kengän!
Sanos meil / ciWse wiety liene/ H,j
woidellarem otta lift
nem.
Engel waimoill »

stais waca: Mir
wät edzitt cuollm
can/ Jo nous/ c«
idze ttill ennen ftmi/
Cadzocatt siaa / »

cääri lynol.
Engel armas/

'gcl pyhä/
däm HErran

i Cusä hand elaw
sanem? Autuast U
nähdä sanein?

> Hän edellän ka>M
»lilean / Siell löyd.!!
'luojan lunastajan/I!
i motttacat öpetusiop'
i sill/ Ett erittginw
> hucat Petarlll.

Kytos snll Engcl!
suowa/ Scn

- loisen sanoman st«
I wa.-Coht idze ilmt
i dm HErra hetl/ «3
/kadens/ jalcans/hl
° wans pldell.

Ett hewis HE-!»
t ja nous luoja. Kijo käm HErra Allel
/lost ilonmeill '»M
-an annol/ Sen s
/menpohMMeil
«oi. l



"Undon rakens «ml,

rauhaisen/ Cuin meit
talulta taiwasen. Id.
custtlo sijs metl olcon/
MiMsild ivalilus,
walkedcon.,
MänytaMäuiuatl/
!ajchlapalwälljulfialli
Ksllsttaunistmektjt-
lätani / Hand yliai--

DHHristus Lchrid-
pyhä piMt»

lin. VuspulMsvhri
chattn /Ristinpaall
edestä mripustettin/sen l
lvert wiatoin »vuoda»,
!cl!m/Cuoltu,insciiol-
lnanluoletti/ Pirun
mollan yllilz woitii.
Ms WMwelcapy,

!ä!yre,tt/ 'Kirjoitetun,

pnlois pois hetwetistj,
3'!°u<i cunnian cansa
luollmst/ Pirun ry-,
ui/saalin ryöwäis/
Toiwan owen «teem
wots.
Turwall Isän lygö

»««"«n/ Wapast me
/> M men»e mahoam/iMistuM cauttede»,
! «'ycuolun/Cuolluist!

Mst me caikinttjt-!
"H./ iunastaM

myös muistacam.
Balvc kettli,,

W.t.Christus C<mdl<zpyhä pi»nattu.
pyhän pqH

päiwän/ I«
101 l yäs Mwöitty/I«
loidcanl kyttäin IE«
susia»/Mainit «e mah
dam ja muista/Tch-
tyl HErran hywij le«.
coi/ WetdstldcMlkij<
tos lEMI.^Päsiäs pyhän
jm päiwän/

run pahoist pauk
Cadoilixeu kidast caiib»

tm -

ran cowan cuo!eu<
Neis/ tt

Pasiäls pyhnn
lm päiwän /

HErra haudast
is/ Pirun päänpol-
ii rickt perät / cuolc-
man cauhlunkadotti /
Hclwetln hirmun ha?
witti/ Weis/ lc.
Päsiäis pyhänpää»

sin päiwän/nous Chrt,
stuscuolluistylös/pi«
run suusi saalin jnt
poies/ Meit otti ortu-
desi vlos/jäll omista,
in Isäns omox/ Wet-
sadcam/ «.

Päsiäis pyhän päa«
sin päiwän/cuin C»n«
niallChristuscuolliitst/
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526 . ChrlsiuM
Nous tirkauten Wdä-t
mön:nijnnoscamvu-l
«n elämän/ Päästän,!
pois pahudest pyhy°l
ten/Wels.

. lPäsiäis Pyhän paa-
sin päiwän / Fuotu- 5
in meno metll mui-<
Mttap: iuodud weso-!
man wircowat/ Elä-!
män ihalwft asumat/'ii.inudlaulainwisertä»
tväl/ Wetsawat kijtos'

Päsiäis pyhän pää-!
sin päiwän/ luotuinl
lssnsnyn muista mah-

,m/ Ylösnost »uten >
elämän/ Ilktäst elost
pois erjämän/ Kyläin
luoja lunastajat/ We.!

pääsiäis
Wjuhlast/Kljttäkäm
C7m<ngast cullaist/
I:i)eisad'cam iloisesi mle
lest/Cutnpääsimpu-
naisesi meresi.

?en pyhä ruumis
,hrattin/jaristin pääl-

lä murhatkin/ Hänen
werens wuodatettin/
li,ll me sunnisi tviru-
lettMi

Meolemsijnnisipää-
. .yd/)a rumaldHen'

gelo säätelyt/Se suuri
orjus luopui myös /

Nyt «n se oikla wapa
W!l0s.
NitllChristuslEsus

wtlpitöin/ön päis
lammas wirh>löl!!,<
käm sen cans
diast/Cuin W,i>
kiwaldias.

Se mahla o l!j
Vhri/ Cuin M
päättmurujlpun/i
wetin maahan «li
Talwan meillD
vudtsti.

O Christe Iu«!Po'tca/ Me w"
sua tanäaican/!
sascnolemasttil
Ia duomio p>
wirwotlli

Olcon sinun si
tosin/Cuin cuM
ylosnousit/KiMu
niaPylistös/I:>pyhän Hengen»^

wielätche.
sfHHsiäls päl»
UZtäkäm/ M-
corkiastknlläkä,,'
ca ainoasi am
PZästi mcit'!
pauloista. ,

Hänen p>M
iMans/ Ia w'
molelnallons/ ,

, lös noustmW
Saatti weit n»
jällens.
, Eiinki me-!

,s«ima/AMs!



synM rooima/ Ei
belwetti woi häwittä/
Ei cuolma meit la-
dotta.

Caickein wihollisten
wainet/ Sinä lEsu
incildpoiscannold/Ia
<ysaiftpahan paickan/
Aulit mcit oman al-
can.
Päsials totinen teu-

ras/ Caridza puhdas
japaras/ Sinn olet

ilman estet/PyhäHEtt
« lEsu Christe.
Slmseoitiavhri/cuin
Helwclin taitat tuhri/
Ia päästää fangid
mtwaistd/Ia ra uha-
ta radoliseo.
Wahwista mtil oi-

liau «scooii/ Sun sa-nas mcil atnasoicon/
Pcrca pois wcmha ha-
patos/Pibä meit elä-
mae puhtas.
SlnuloKöainakijtos

Ia ylimälnen yllstös/
JumalanPoica lEsu!ihnsi/Cum ylös nou-
sit cuolluift.

!

eaickein
Wneistcn tähden/!Hon »ällens ylös no- !
snttiu/ Ia saatti elä-!wn meidän. Shs me!
»Ft caicki iloldlam/ i»lmalal myös ama.

! cunntotocam/
' saccam HMuja/Ha« 1leluja.
Eiyhtanihmistmanu!

lpäällä/
isettatalnnt/Wiatomvz
> et löytt» tällä/ Synd
oli caickalans saanut/ j
Syscuollo
sai/ Za meitä coht
lansalöi/Saatti.

! pirun fanflix/Haleiuia 1
Ntjn lEsus Chr-st i

- JumalanPoic/Annoi.
hänens meidän siani/ »

i Hsn äktst pirun ylldze»
'woltt/ Synnin pcis

> pyhletmeist pian.Cuo<3
leman myös m<cha«?löi/lahaneldwoiwan,'
pojes wet/ Polki hä->
nen jalcains ala/H
Halel.
Tuonen ja elämättH

wälill/Ölt.yricama<«
laryta/ Tuone
elämänfäsill/Wa
jahcttettin .
oli Aamattu sanonui
Ett cuollo oli tuoneM
woittanut/ Ia
tanut häpiän ala-/,-!
Halel.Hän on sepä.
lammas/lost Jumal-
fastynannöi/ Zi
pääll vhrattu
mas / Cunga
dän synnim lN!^

Vk
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Christuxen.
wuooa-

l,tett«n/Meidän vstem
e priscotetttn/Ei

Mpalla murjatsisäll/. H.' Pi:äkäm sistätäjuh-
llon cansa ja re»

kmun/EttChrlstusty-
chdoitulla/Wa-

Alistaman meidän sic-
' lun. Hänauringö kir-

on/Cuin synnin ja
' wyos sala tygön/ II-

mei satta caicki tyyni/
ie.

Syökani ja hylvin
r elikam/ Tällä nmkian
< lciwän ajall. Hapoin

li pois helltäkam/
in meit temma pa-

tawal. Christus:tä rawitcon/ Ia
lilltarpenstaridcon

; Eip vsco muita karsi/
t Hal.

nous y-
cuolemanhau

/ Ia päästi mail-
perkele» paulast.

/,me nyt wahwast
am/ Ia Inma-
fytos weiftdcam/

?je eleison.
Viiiim» ralcnali,

Christus vh-IfMrtx meille / On
ttsynncistlle.

Caridz tärsti cuole-
man/IsänscaugM

-oleman Armon leid
i syndiseo saas tulenm.!
i Cuollo jaelo pöllit/
. Hlrmntsest yhtenM/
-molonelämä
»poics soitt.
- Maria sen tunnusto/
-sulta/Iolaolicuollu»
-ollut/ Mutta Mm
> kirkautens tullut.
- Engelin hän M
/ näki/Culn coht!«««-
waxtefi:Cuolluenh<»l>

> dast pois memiep/ j«
»elawan sen sian M
'nep.
/ Vscöcam enäl»!»
-wahwot Marian^
i sanoi/Cnin luutM»cansäwalhcija wck!,
' Christus omall M
/ läns/ Cuolcmast n»»!!

jällens/ ja sai w°!»
hänen päalleus/H»!!'
luja.

! Wielät«jsin.
P. M.

,l
' W3EsusChrlstusN>i

wahwast/H' c
ylös nosnut haM,

Kärsei eowan c«ck
man/ Awatsiorw" <,

owen/ Saatti ro»
jauhanMeille» M I
maan. , ji!

Elämä jacuow s„
, Campalit IeIMW z



<ylös!ioulemisesi. soy
Elämä ylidzen" wottti
fuoleman.Mar!aMagda!i saat-
ti sanoman ensin sen:
Ett cuollulst «Thrisius
nousi/Ia osottlidzens
elawäxt.
' Sillä olin hän fZwi/
Amulla murhat!, hau-
dalle/Engelit cari
lisiell/lacMlEsn-
st« cohtaist tiellä.

Moria ' .Magdalet
me mahdan Vsco cxy-
Mt/I°canäkilEsu-feneläwän. ,
Coiket Chrlstus pm-

wall colmanell/ Cuol-'
lulst nousi/Ia pirun,
pään peräti polkpois/
Kitos luojan. !
?ui«x!t (Hi-iKu» lio-

tit.?. K4.
WEsus ttous cuol«
Wluist ylös/ Hale-
luia/ KijtoZ KwM, >
Nircoiswihdoin hau- idostMesHal.C.l.
loco synnio caickcin

Mnoi/Ia ristin pfius!
Hengensannoi/Hnle
PWisnä päiwanä>
lGn/ofotidzensfer-l
Maria Magdale en-

K simainen/ Näki lE-'
»Wnwircomn/Hal.HZ Hn, näit hänen
«Wsmuud waimot/

Taos nawyi lEsus'
ntjllcahdell/Cuinkäwitt
Emaurentelll/ Hall.

! Wijmein illanhan
llmcstpi / Cuft Upo,!
MUstuid/Hal.' wnpisid pelgost,!
waca / Zukittuidm o-!
lvessitman/Ha!,
5 6osea sitt wyckocausl!
cului/ Apsstoleill
ilmestyi/ Hal,
Dnikill yhden toisen

kerran/ Thomas tutti
hawadHErren/Hal. 1
6 Nyn myös, mcrelli
lTyberian/ Ope^
sta stidzemän/ Ha>.

Costa he lalad suu-
ret said/ HE?
ranallahesittnä!
? Jacob jalo A?
li/Sanan ftttajacaasi
oli/ Hal.
Ett HCna.

haudast? lapä
leman panlast/Hal.
z Wijmein weliciwy«l
si saatta/ meitvstohonl
mahtawadSaa!
Ett lEsus 05

nosnut/ I» wihokstdl
nzoiltanut/ Hal,
y Olcon sijs lEsuxe« <
ftjtos / laylin,äinel»'j
yliscös/Hal.
Ynnä Isän /Pyhäni,

Hengen/ cans
suuri semmengin/Hal.'

Vfy



«o Christien
i

EVloisest lEsuxell
r weisatl mahl dam/Raktractallha-
>' lull catckein nähd<n /,

l Sydämel ett kielell /

«uin parhain fatdam/
f Hänen lauptan ar-

mons awun tähden.
, Synnin siteist hän
'' meit wapaht/ Isäns

zpchan päldäm pois
jacaht/Autuudexhän
«ltlllen caickil tapaht.

Jumalat ylistäkät
l- taick luodudjulki/Kyt-
l täin hänen armons

Serlat cunniat/ Ett
Potasans pirun wal-

> lan pois polti! / Sen
ald meit I«

t wiilwald monjald.Ni
t han / kiroure» alb o-

ienlllst/ Helmetisi/ijäi-
sest Täst
HErra Wos olcon

' pat oWsss.
>MM cuin Chrjsiu-

stuxcnpäll meill idzensz luotta/ Synnid Iu-
Vll nnder/ettarmons
«nda/Meitlapsixot-

ätn meill «utuun
Meill toden

n tustis catkis
»/ Rcmhallans

l lohdutta/awuns näyt-
i tä/«mn hänen kästyns
». perä» pyydäm läyt-

ta/ witzist lupauxen

hän tahto täyttä.
Mtos armos edljl

moninkerran/ O!c,«
Isä limalsun TO
,wast,. Pojan Chrijw
renmyöy meidän HEt
ram / Cuin awullW
meit päästi suuriji
waiwnst/ Ia pyß

lohduttWll/
Slll meidän ollim
tienosottajall:KW
olcon nytt ja joc» »>

iall.!
C^

leman myös jurm/
' Hän ylösnöusi/Sp

> nin ntjn alas ftch
> Kyrie eleison.
> Waick ilman jW
itäntult/ CuittO
häncuoli/caickhy»
toimitt/Jumala»!

fmettsowit/K. , ,
> Synnin japirmW,
wottl/ Armo» <««

-tuotti/Hänw°l>«« !
-autta/ Pynans,!
°wöittonscansa/«, '

HErra cuin cu«» ,
°mast nousi
'ettsmst/ DM
'olla/Ia Talwm' ,

! lon tulla/ Kyr-,, «

' sen ylös astuin» c,
' seli. i
°V.c. Mtteoickil!"i sit,d ilyibc»^



HPHriMcuinede-Wstämcnolt/ Ia
Dm helwetin alas/
A hänbä woitanut
tuoni/ eläme» jällens
pMs. Päästi meitä
ntzn cuolemast/Ia pi-
run eanfa olemasi/
Pyhän pijnansi» Wt-
mall.
Astnl fitt ylosTat-

Msen/lost oli tul-
lut olas/Sieldlahett
meille waiwallA(Tah-
dot nhn pita walans)
PyhänHengen lohdut-
tajan/Camtnhyw»-
len totuttajali/ Hol-
homan Christicunda.
Chrilws meidän lu<

mstajam/. Istnpl-
lansoiliallpuolell/hän
«n melbZn edes w,a°

Mm/ pyytä meit,
aina suojell: Jos, me
hänen sanansa euu-
lem/Hänen tygöns
mielellämtulem/Nyni
me sam pyhän Hen-!gen.
.Jos ei. hän Ms y°i

lös mennytt/ Ia a-
siunnt Taiwasen' jäl-
lens/NHIn lohdutta-.
j»t Pyhää Henge/ Ei
«lii jattänytt jnlkens:>
Mutt ett hän meni,
«tlans/Ei tahtonut!«nh»tt<» omtans/ ia-

httt h.eill pyhän Hengi,
, Ett me nyttsaimpy-
'hän Hengen/ Se oy

suri lahja. Hkan,
meit peljättälö kenge/
nluttpitäkamvscowah!
wo/ Ia turwadcäCyri»
'stuxen päall/ nyncau-
wäcutnmeelamtäall/.
Hän mesta Taiwastn
autta.
W3Esu meidän lun«-

Halun
pyyndöm/ odotuxenz,/
Sinä cuin oleo luoja!
hywä/ Tultoalasm»
ilman sywän.
Apmo suuri sinu»tzwöitti? Ettäs päälles

synnim otid/ Ännoid
suus catkeran cuole-
man/lasaatld meiller,
elämän.
,HMttttn myös alas
astuid/ Sield vstoli-
sed poisestid/ Menil»
taiwasen > omall woi<
mall/Istudnyttlsas
oikiall.
Sinun suuri laupiu-

des/ Saattimeille ta«
män antuudi/Ei om«
wäfimltänwotnutio«z
eo'sa sitä olis suonut.
MeftZiämsualM

mosedest/VWöStjan»'
calckisest.

Y titj Hlce».
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§« Christuren

lfins tah-täytti tääll/
HaleiuM/ kiitos luo-
jan / Ia jaliens tuli
wMnpääll/Hal.f.l,
Hän wahwatwiholi-

sed löi/ woiton <,un-

Nttnheistedze nm/
jult ylös astuj tatwa-
sen/ Elon erithane-stäns malmaisen.

Cuiteng on coconans
tykänäm/ Mailman»
loppun ast alissoman/
tstuom Isäns oikiall/!
Taiwan cunntaskyll
corkcal!,

Ylidze waldain!wal-
ltdzep / paicao caick
<äyttm>i hallidzed/ pu°
hi'p ain parasi puole-
si m / jahywä manap
«dcstam.
S>e<d lähetti lohdut-

taian/Hengen pyhän
pyhittchäfi / Tyhmy
oikein opettaman/
Mi<rhelisi) lohdutta-
man,

Niydoinhänpijma-
in tulema / cans cun-
niasans kyll cuuluwa/Vscowgisij sitt siuna-
man/ Hett Tanvan
cunnion corjaman.
Wävi) pahoi duomid-

zeman/ Ia angaroit
aMaman/ Kiesinä

cuynmn Cuningos^
V. c.CMuspyh» «Matti,, '

Mtoncunmäconz,
hudeffins/Iloisellagelftm seuM/

wan tofweln HM»heM/Wos
ilo weisuill / Toimi
«yttajn tnyjillli»

Caickluodud CW«,
xen edes mo«dOi
piliped tmtmd/tchu
nodcuid/
wed cumartelld/M
ton ssirtä weistM/Hän elon muodosM
kywast eroi/poismt
man catownst mene!!
wteroi.

lchanscorotcunM
corf<all/Asett!stu««
Isans «ttiall/päälch
kein totwasten coitnl,

cad tayttälnän/ m>>
dainyltdz wollidzM
Caikild cunniall »

lyarttciman.
Ei meitä orwoifw

hottan/ Mclld läsw
lemuttanseiottanH!
cocononstl/önämil!
p«n ast/C>'ick cM
ihMoze/huokiast/lli



tzalMsettlstuimism 51;
jSU" warlelep
OnsticundanS / Ha-

gnMmeil edes
„«Mm/Ain I/ännMnieilllepyttain.
Imons andäp / läh-
M IM«P / luhdut-
tojan mclll lahettap/
Uurheis meit lujasi
l°hll>tl«mnn / Wai-
waisij woiwois wah-!
wistMON.
Chrlstus täll taiwan >
tzuml/Tienoikian'os««lsHnmaall/jong,
idze mellen ansain on/ j
Isä alust astttan on. <
3A vstoll edes astu-
cm/ Tall turwal id- >
zem mhwistacam/"
'Esustyliaica kyttä-,

lim/Ett °lls aina-»
rucoelcam /c

MM welt wymet-l
<ls «xiitvols /

' Hen- sgm hadasa myös
holhois/Cosca on tu- c
lm» duomioll / Sois t
M pyhäin perinös r»li, '

pchäsi Hengefi. iV. c. Wus nous cuob
Wylos. s

WErran Hengi il°t
« woicut / wirwott r
Wst/bErranvlcooncWjcocols/Heidän l

»seurans hallidzt/ hol«
hois.
Prophetan sydämed/

suud awais / Taiwan
tiedot miood walais /

Ennusti thmed/Mail.
matsed muutted / Il-
moitti salauded suu-
red.» ' ' ""

HErran suomast he.
lundaina / Tuli tui-
man tuulispäana/pu«
hals hän jylmall juur
jaloll/ Vseoiset täytti
luwatutll lahjotll.^
opetuslapsi) hän o-

petti/Mleledcohtme-
starix muutti / Teki
tasa taidot taitaman/
Kteltll oudoill opetta«
man. "

Pahudest pacanoit
palauttaman/lEsuxe
vscon ojenduman/ hen-
gi heit wäänsi woimal
lays/ Cocotsi stur«
saarnallans.

Castencauttaautlu-
ax autta/vstolsex muu-
ta/ pyhäx saata/Syn-
nid alat andex anda/
Ain vuten elämäno-
jenda.
Martyrid mailma»

wahwistiwahwax/woit
tamansurmad/pynad
pahad/wieltuskistur-
wämeill tuotta/ Wiel
cuoleman kielis meit
lohdutta.

Yv HEr



Herra hengel tälli
hallidzemeit/lollaut-i
ta kälMan kastys teit,!
Ann olla hand tnrwa-
„am tustisam/ Tääldlygös taiwas j
wleda wymein. i>

oppcans!
AA Ilmoittaman /

Mennä lasti ymban
mailmZ/Canssoja caci-
kia opettamail/Cansso!!
caicklj cans castaman,
Ottacat se Hengi py-

hä/ G«not heille sa-
uoill niillä : Sc teil-
le opettapi caicktiedot/
Tulewaiset ett endtset.

Ciiin seisotte edes
Sang«,rten/ Cortiain

angarten/
Mitä teidän täsä Mi
puhuman/ Teille yl-
häid anizetay.
Pyhän Hengen apmo
autuas/ Opetuslasten
sydämet»/ Täytti täsä
laupioilla lahjoillans/,

iKpetti oudotkieletcaick,,
Heille annoiarmons >

awarans/Kielill cai-

sot caickia canskäändä
män.Wärydestautuu-

°ten wändämän.
Sns caickt lEsusta

' hen-
ge yllstälän»/ Colmi.-

naisuttq cunnioitWs ,Suulla sydämel l«i,
kamat.

«MHrlstus astut,.
Wetti meille tän «>«/

!Pi)hänhengen>lch,!,
Mjan / Christic,,!,!
wahwistaman / Deleison.
lMHristus TM.

meni/ Hilennen oli tullut t<l»«
)stu Isänsoik«
dell/
mall wäell.
, Coht oman luM
'xens jällen/iähetn,,,!

, ilmaanpyhän henft i
! racftlfänsa suomchl

> cuin suuri ojiwoimchl
Wijdcs, kymmlnlil

> päiwa juodm/Litms
- Chrisius cu.«llilil!«,
si/Nljn juhla Mock!

> culi/ long myöli »tl
> ilo suuri:

Cofk murkiiM«!»
puhallus
stoleill se iloo M
Täyt huonen jos»ck
sisäll.
Kielten

doll tuli/tuin mm»>!
kisekacmili/EipD
mölissen stidamedj ö
wämbät, mitan f!'
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Cosc henytsaid py-
hänHengen/Ihastuid
he suuresi sangen:Kle°
lillwieraillccht puhe-
lit/ Jumalasi chmet
juttelid.
Luin paeanao sitä ih

mettelid/luttad wa-
sian syljesielid/ San-
noid/wynastdlewan
taynäns/Idlhin jumal
puhnls Hengeiis.
CuinPietarsencuuli

jahawais / Rchkiast
wostais ja suuns a-
chais/ Osott heidän
wöärlnpuhuivan/ Ia
pilckasanoi huhuwan.
En taida me oli wy°

nasi täynnä/iLllmur-
tinas on wielä paiwä.
Naanlsanlumalan,
Hengest/ Tämä
tänäpän ilmest.

Joelinennustostjut>
! teli/ Davidin Pfalta-tist saneli. Sanadsal.ivoitsudämehen/Saip
lenin osa toisen mielen,

Neuwo Apostolit a-
noit/Pietari wnsiais<°de» ftnoiz catucal/
ondzcatcasteiateitän/Synnin saat andex'lesuren Nimen.

C°<«e tuhat Mtest«htataänyi/ Christu-
vstoonwoanyi/castettaidzens

M°id tosin/, bttt

opetus lasten opin.
Christicunnan cotous

nyn/ Pöiwä päiwäld
enänyienamin/p.hän
Hengen wäelwoimal/lumalanpyhänsanon

> !<>arnall.
MerucoilemsuaHer

°raChrist/cmtt taiwa-
> sen astuid wWst/Se.l sama Hengimeille lai-
na/ Ia sydämin wah«i wast paina,

i Ett hän meit edzis
jalysyis/latykönältt

>ainapysyis/ pahudest
l meitä luowutais. Hu-
ivin tapoin myös to»
tutais.
Venitre2»ol Bpilitu»

'MdUle pyhä Hengi>e3Vllija/jatylmmn sy
idändrn suoja/Täytä ne
rinnav armelias/cutn
sinaloidsuwoimallas,.
Sinä oledlohoucaja/

Ia runsas lahjaman»
daja/Sä cowad rln-
nadpehmitäd Tulle! M
woitel hett lämmitäd.
Sinä vledlsän lormt

lacollminaisudcnsol»'mi/Säwolistalsotiad
'mieletilalvotttlettyh-

, mätf!«ied. .

i Vmmairys mnl»
le laina/racka ssydä-

> min paina/ lihan hetc-
' fons pois estä/ caitestt pahudest Mell pääfta.
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5,6 Pyhäst '

Wcholinen carcotl
lc«uwas/Suo meitä,

» olla myösrauhas.Aut,
«ttä me nijn elalstm/,

U Ettäme waarad wäl-,

Isa meidän tuta a n°!
«a/Ia Pojan pääll
turwan panna/Smu-sa myös tijm rippu/

. loca heistä vlwos
,

Isan olcou aina ky°
Pojan cunniasa-

r «uas lytos / Cuin py>
e hau beilgen meill an-

ba/Ia Taiwast lahjoi
l weil,canda.

wleläwifick
luja lohdut-

c, Hen-
pyittäjä/ opetus

Isä uikin/Opilroikiall
welt opetta/Ia hywy-

> delläs stuctazCyMttylös edztle/
!. HaM tcAo pois joh°
! bnliele/pirun pauloist

vlos auttele/Jumalan
joucun saattele/Sielu-hawathautele.
Armos anna/lahjas

< laina / Pahus meistä
? Ms paina / Sanas

himoon sytyt aina /

Pmärr ys ylhälo me il
anna/ Sydämesi so-

'^polscanna.
Perca sydämed pe-

» jum-

lattomtst/ Nyll cangi- ,
us l,amvns carcot»/'
KiusauxestmeitkiM-
ta/Elämän wedelwift
wota. '

Aina muista murht. .
lilij/Ilahutaitkmi,,,'
sij/Turwax tule tm-wattoMa/n/ WlW-
wit sä wahwisio/ Vs-lollanMäudtsta.'Ilollihanallmeitlch!
duta/ Sydäme khlniyz
lämmytä/RackauiG
lut sytytä/Halut häO
pois lMta/liho»hi-/

, mot pois lakäytä.
Isä , totuta tM-

man / Poica Chnsibsca cuulematt./ «piiÄ
. lunastajan luottW»»/,z Ristis sinus kijn np'

l p liman/Cuin heisi l
, led vlckos lyckxw»,
Isä Poica/ Hengi W

, Hä/Cococölmlnchtt
, h»)wäArMos anost «i»

, wirsi weisatiW/)!
, cunM lorkia oM>

.

'listessydämmet/jch!
s rackaudes tuli M.
/ heihin/cuinmoniW»l kielillä
-Pyhän vsconylMl

caikesa matlmast.''
- malan olcon
°IMiM/Ml«1».l



MläpldemäM
OMepyhä Hengi
ZVHErra Jumal/
Taytci pyhän armos
wotmall/Meldäncatc-
kein Christitytn sydä-
men/Rackauden halull
saatkytömän/Gaco-
cod vston yhteyten/
Walktudes palstcll/ ja
iotuden/canssoi caicki-
natsistkieldälsiä/jöstt!)
tämsua eaickest miele-
sta/Halelujakljtos luo-
jan.

~ ..,
Säphha paiste/ar.

monawu/Elämänsä-
nall walais/ meis asu/
Jumalat opetta sitein
tuodemä/Händtsäxcu
dznmäjaculemä/pois
M opi» wämd woi-

ain armollab/Ehristu-
fen päälle am vsco-

ai-
nostoin saaman/Hal.Oäpywäwakia/loh-
dumsttäyn/ me« sytytsydämetpalamaihin/
RMut Jumalanfä-siylä pitämän/Jat-
siin karsimasi candl.
mon.ö HErra awul
lasmeitwalist/lahei
koosydändanwahwist
Ett soti) wahwast mah
daistm/ cuoleman eali
eloon tulla taivaisin,
Hal.

yxybest.
Jumala

lönanna:synmstm!ir»l
hest ja myös w»

l Sä meitä iloon can«l
, nai Wiholline pois a<
ljaDameltvscoswah
»was/Annmeidc,

' rauhas/cutn olel-
j tuonen cauhas.
mlil taiwasa maja^

- Caickein ysiawalc, canl
sa/2lnn wältö

-ansa/Ia helwetinal.
°honlansa/SenpclllA«

men ftnocam/
Hal. ,

l lEsuChnsii
lan Poica/ pid,

- oikiall tiellä/ C
ja w

° Mmeild ftnac
°ta/Helwetist imitä <

. stit / pirua c
«päästid/ Ia
t mettä säästid. Ni«'l<
/nytckin mett
-Cuin murhes
° olem. Ia sitte cuin l'-'
>cuolcm / Wcdä su</<
ll°neidän puoK>m/ S '

AmenfanoM!
st/ Hal.
h-Pyhä f,engi lohdut!»utja/IsästPoMvlwo«
»/ täypä/ HMlt» tapoi«



. Eolminaijubest
ltolUitM /< loill mei- lsydämen täytä /!«

päällem myös i
Mjoc: Watista sokiad!
»nteled / perca rinnad
lalicled/pahudestcuin!
hltzs liene/Taidolla/'
»yös meit lahjot/Ett,
«e mndtsim sinun /r
wcdZ meit Christu-1
pn sivun/ Cuinsie-i
lust ottais pois ki-
duin / Sen pääll A- >
-lnrn scmöcam/ Wei-!
ffalen Hal,

UHERra Juma-lia Taiwast/Me
!uta,d sinua wahwast/
Ia vscom eoiketi sen
paäl! / Ett sä tahdod
ella laupias mclll.

OCHnsie Jumala
, mies / Anna mei-

ltä mieles/Cuo-
ja sanas py-
loillasmeitau-pyydäd.

O pyhä Hengi ann
/ Ett me pi°

dächm sun i neuwos /

Miche meistää aina
Isä/ Poica /

plhä.

«KiHEßral.mallWZcuin cuin caicki l
»led luonut, Sinä
«yös Enielis olehl

meillen juonut/ <ve»
edesttahdom sinuacun
nlaspitä/ Ia M,
kyttä.
Ne samad Engelie

taiwas edcsäs owod /

Ia mailman e s,n»n
pyhän käjkys tuotvod/
lla ntjtä jotca simi»
palwelewat/ HeMi
jclewad.

Mutta se ivanM-
hlkärme piru / Engl.
leill hywil pyytä chds iyrun / longa st
cuitengin annad hii-
d.än woitta/ lacw
was soitta
Se ruma Hengl «-

sotta wihan lulmone/
' Christusta wastan/ jo
hämn seuracundani!
Jumalan sana jastj
pyhä oprg / wiba ft
potki.

Rt/oadjajodadH«<
ramwälirsaatto/M'
han M 'ayn tahio «-

las caM / Mattch
pyytä meitä harP,
tielle jaylös niellä.

P.Ällem myös l>B
Mid/ waiwad/t>»
M/Hkistmyösnosu
aled sated / puuM

TuulenM weden hi»!
myrkyllä täyttä/Tw l
didpäällem heitä, l
Engelid hywäd e!<!l< j

loin ole laistan/MH i«Mj



EngeKist f^z
aina sota pitäwäd hän-,<
däwasmn/ Estäwädl
händä/ etteipyhä sa-,
nas / coscä sais alans.
Rauhan he tahtowad,

rijdast cajcki saatta /,

latlj he pyytäwad ai-,
ya ylösautta/ pyhäin
rucoured/ canoanM
lcteenChrlstuxeq eteen.>

Taudit ja myrkyd,
parcottalyad pojes/la,
hywÄ ilmad Mtta-,
lvadmeiljällens/I»h.
daltawad meitä aina
oikioll EitMtiellä. ,
Cojlas nain Cngelis j

paned HErra tygöm/!
Mijn pirun, pitä anda
m»n meit nlön. Ett,
prikan wihamies »va-
hingoitta taida/Ett a-
lans saada.

hi-llan ja myös warha-ln/Meisatel, sydä-
mest cuin m« taidam
parholn/ Tämän ja
muidem, hywain töi>
densedest/ Ia <»r-
mons puolesi.

HErrahy-
wlllHengcill/waarti-
M«s meit warjele
?°rjupaäldämperkelt
CMe HErra Zeba-i °th/3«iw«l, ftmrj ft-

,tahcrrr /

haldia /

nan wartia.
Pyrit meit Engelei»!

las/ Saarra sola jou«
collas/ Godi wastau l
wiholistam/
satan seurastam.
lelris lyöMlbartl.

lem/ Caidze caikell cu«
rillam/ Nlaatesntln/
cuin walwoisam/Mei«
eä / meidän omiam.
Edes wie meit eri,

säm/Ilman mainet
matcotfam/ Engelein
ten leidzamall/ Ran«
han rachan, / ftno,
mal,
Syunist saata pyhy<

ten/wäannäwahwisk
hymyten/ Widzeljaxi
wirasam / Taitawaxl
cawotsam.
Cauwas earcot codo«

stam /Engeleil est ede-
stam/pirun puustad /!

puhalluxed / Myrkyt/f
taudit tarttumat.

Waricl waärad /

Wahtngod/Engeleil.
läs estä pois/ Hadäs'
aula ahtahas/Sielut»

- corja «uolemas.
Olcon Wos lEsu.

' rel / Engelitten pää^
'Michel / EngeleiS
cauttacaidzemast/c«r»jamast / meit autta-
mast.

Aposss»



sl<? , EnZelelst,
Apolioteifi. z

KUlemuican maa
.Jumalan armost ja
sanasi/longhän id-
ze meille soi/Ia Ayo-
siolitten ääni toi.
Costa Christus oli

päättänyt/Mitä Isa
M Menyt: Ntjnhan

ahettt saarnaman/A-
-wstoliys ymbärt mail
nan.
Ia täsiicaikille saar-

natta: Ett hän tch-
»ots nijlä armahta/
lotc hänen päällens
tscowat/ Ia Pyhä
'Castet anowat.
-Tällä saarnallaM-
ti maa/Jumalan tah-
ion tietä sai/ NM
se wastan otettin/cuin
'pyhäl Hengel läytet°

Cunga se sana lewi-
Min/ Cowad rinnao
W pehmitettin/luma
lan Hengi waicuttt/

mielet vscon pai-
sutti. !

! Tätä opplmonina»,!
toi/ lasaarnaitvyy,,
ldltpauloin/Muttma.!>
tlman wysas ylpeys/!
Sen edes oli tyhmyys.!

' Canssad he saarnal-
lans käänsid / wäry
dest totutzen wänfid /

Stllkijtoy heille m<wpäällä / paleta niyiz
»annetanylhällä.

' laina HErra fiehei,
> armos/ Että metW
' <im heida» saarnolns/'Heidän lansans <i«
, etäisim/ Ia silM«.l na kifttäisim.
> MartMsi.
MVAickcuin Ml cunnloilil/Ia vseon olkian w
nustit/ He pidit pch
paramban / Sen ft»
ren taiwan tawaron!Cuin mailman
yn hecuman / Coiil
turhan cunniancD,
wan. '

EipH he Ml>ch>!
waatsmal/ Cuningo»
cowallkäskemäll/C».
wij luuroi cum<M
net/ HenZettöwy«
nioittanet/ pacm!»
luntaloit palwellei/l
Christuxen vslost»heilled.Kär!e<te»nenlyl!N'l
wutta/ Tylyin NM »

'netn luimutta. H««' >

,wal/häpiät/IMDs
!xet/Kyllä
keuxel, Wihat/ »«!<

not/fangiuret/B
nat surktat suretß

! Cosca tulepi duß
'olla ChristuscoM



Mrlyrelst 51,
tunniolla'/ Pyhät tas
HErran turwilla/ sei-
soivat suurell rvhkluila
Mhwast wastan'wai
woltans/tuimy tyrqn-
nei wninottans.
"Hepä Hengensah-
Mdest/Sybnmenkl-
wun surkludest / Py-
häin perinost pel)ästy°
roäl/ Moilman muu-
letthämmästywät/wnl
just wmwoins watitta
M/ Kestenanscnr-

puhumat.
Ciigö me cni?en olle-,

som/ Näitä pltäned,
Munoml Pidin, lhelt, jalcnportanam/i
POcaipoliimheitpa«-<
uuma»/ Teurax tthda <
le,nmsielim / Heidän 'flons hyljäelim, ' ,
Cadzo cuingahecu- l

n!«sa/ öwataumas t
M/Siehenheowalcsäästetyt/ Pyhäin pe-
findoön päästetyt/In, rMlon jouckonoletut / iliimalil lapsix luetut.

Mlta mtil autti ma-nllnm menll? Coreus s,
Mpt/pramiiis pal-sN Wattein callein r
!«dn>NM?Mj°b palweluxeo ?s,
Woim wäkewä wal-»"wim, ?

«>^/suuri saama.Midcaludcaickta-H"Ml Tatck sugut

! suuret
> samols sana saattaja/
'cmnjuoduihssxijoxewa
l Luin lindu leten/ li«
wautti/ cuin nuoltam
amntt '

' Perät pois pyrfftktj
JoidenMjef

?ei tlMtan: Nyn ne«
kin ojet olkeifit/cau-was caikin pois cul-
keisit/Mldcuinwa.
rlo catoisit/ cum
«llucan olisit.
Oho meitä onnetto-

Mss Tieten tyhmi,/toi-
mettomi/ Etem totel-
let totntta/Enga osan-
ne autunttan/ Engä
nrmo» auringota/En-
ga fäynet oikia rata.
Waiwaiset waickiast,

walittowat/ He hiljan
huckan camwät/ Aica
cadotettuin catua / Jo
cadotuxen eaatunein,HephelMintnleduö.
mitan/ Perun l<»spynan kituman.
Pyhätpä pysnwät tai-

/ Engelein iloises ,seuras/Christuxencan-'
saciznnias/Isän/HErlran Hengen huomas/HErral lijtos hywln
suomast/Itcust tlon o, ,
Nill andnmast.
CaKesi pchisiH. imailman '
«VWapahtaja/Io '



>s!l Martyreist
cMetn ihmisien luna-
staja /, Sichen iloon
wcitä wedä/long py'
has nycsaawnt nähdä,
Cuftn oli melt wica-

paä/ Ä?utta meidän
sWnlm'waroidsä/sijö
caicki v,10,s wc>lltut/pn-
häis secan sä talutit.
<M rutto meihintar-

tut/. Jotaei pMij pois'
taittu. Sinäsijsomalll
ladelläL/Pesitsen pois!
sun werelläs.

Endisen tawan wle-,
lä Synnesist ttt >
tqnfttt p'»hät/Ne cuin!
taäll, synnis ' eläwät,

- maas/ Saatat
lösTaiwas.

Meluin Ma W
paä,lle,a<attelem/ cujn,
ga he nyt wapatet,«/
Waiwast /joll NM-
scauteta.m.

H HErra meltapi-
tele/ Ia Mhai,s jm-
fon saattele/ Annostl,
alinomäisest/ CanffWpysyy ijaucäicksest,
Suo. HErra !»,!«'

me pydäm / Poic»i,
caittta/ Hengen p>!>
hän, /Cuinyr olet «!>'
minaisudes/lahM>,
zet.yancatcksn>es.

VII. Mutamlst ChrMisen tz
. pm cappaleista.

taiwas>l
armos

cau-
lvas/.Minun jamuide
paällen. Sinä loit tai-
wan/ jamaan/

miehen muotons
jällen.
Adamin sä isistä lait,

Ia PapadWn hänelle
sott/Kastit hänen sa-nans pitä Soit hänell
wallan ydlidz maan/
MondhetkeMMMä.

> Caikill nMec'u!»lHErralot/PMlls<l>l
nallanKjoll caickim 3
Adam piti'and»»
nimen/ Mitä on tch
Taiwas / wedes j»
maas/ calck l«M
hywaxi miehen.
Sen jällenmyös st«<
ttn nähtä/Se ««

cuinhänestlähte/cosn ihän idzellans sm»!
Rastas f, li on M»
yxin 011/ Apuu lp
haem hänch ,



luomisest. fzz
maimy/locaensiftoli!
stngencaino/cuinme
lnll tunnusta mahdam
A»lasthekawtt/eiksi-i
ta nähn/Eit mitanhan
wct taitan.

He tM Jumalat
suuresi/ Heidän cau-
Melons puolesi/ Ia
M mcnos hywas/
ellt murhet ilman sn-
riit/jacahbcelityhdes,

Karme lijpeis ylös
puuhun/ long piru
pnni sanat suuhun/Ia
Ewon cudzui lygöns/
Wijsauden puusi hedel
mänlwst/Ptst ome-
nan hänen pions.
Nij» sanot cohtt

«nimollen ', Soy fastä«ummäannelem/Hlä
m>)ös tottele sitä/ Jos
nmacuulet/ niin wisar
fulet/Sen edesi myös
MOltjtät. ,

Ewa kelsi sen cohta
>o,is: Mun luojan ci!

sitä mun sois/ Hänen >
sMs minä nzulem/,
lostolslnten/saä tie-«tähän sen/ Ntjn cuole-
mon ala tulen.
0 Ewa cannis lyll

tvaimo/ Vsco minua/
c>lli«lecaino/Edsäsen
edestcuole/Hywätpa-
w/sn lietä sM/W!)°
M cmn Jumala fulet.
Veiyaimsparcaluu

li tätz/Cohtwljschlden
löytäwäns/Vscoimitä
kärme sanoi/ Omenan
otti/ kärmen pääll
luotti/Ia miehentzty?
gö cannoi.
Enin Adam omenan

näki/ Hänen mielenS
cohtlltaiekt/Vscoihä,
nen waimonS sanan»
stäns pubot/ HErr,m
käskyn jawallän.

Nljn watmons can!?
oinenam söi/Se,cado« 1
tuxen heilletoi/Ia ha- j
waisitcohtassjnq/Sij-
ta/ palasi/ ett olit i
alast/Häpiämän mycS
rupcisit ynnä. '

He ffjcuna puuft.
oxij taitoit/ s
>nms nillä lochta >

tit/Ia olit häpiäs suiiß
«s. Sinä paicav cu-
lutitnicans/Idcus ja!
paljos murhes,
Samall ajalla jahch? '

fcll/HErra Jumal
lui käd^ll/Adamit
göns huuti: Hän istuft
murus oli anet surus/'
Hänen caswöns caicki
muttui.
OAbammifoletalast!,

cuca sun on tehnyt M),
jax: mix olet myi ntz
arco': Mä cMlin ancS 1
sä tulit lähes/Äl,,ft ö,Z
lenmyös mies parca,«



luomlstest
Nm, kysyi Jumal

jällenshänel: Mistäs
häpemänrupeisittaäl?
Kielth puu sinun siehen
peti/ mun kästyn rl°
coit/sanan stcoit/cucasunnynrohkiaxtekii

Vastaisi Abamtdcu
siiull: Se waimo cuin
sä annoit mull/minunsetckemänwaatt/wai-
mo loht' sanoi:Kar°!i me wannoi/Iq tähän

an saalti.
Nynkärmet Jumal

kirots: Miehen
imon olewthsis.

Wadzallas sun pitä
Myös käymän Edes

!!)a c«as/matele maas/
a sun pitä myös
än:

Waimon sieMen duo-
»uion ast/waino iawiha
munahartast.Snmy,
>s sifjöiläs lycki/ Tule

; siemen waimost
i»/Ioc<» päas

>,! i.sertaricki.
kirots toi-

ift>!tawall:lapsessyn-
suurel waiwal/
n ja taudin cans
miehen ala tdzesEtee mun käskyn

"11.
twljmeln Adamit
: Etes mun kä-

- ul ptdell/wuttpike'
> wäimoas>cnulid!

Suntyös ca,,it<T
hän maa aut<a/tz„

! tähtes se fjrotux tu,i'
i NM caiken sun,,,'.
aicas/Ohdakeltlu«„,
»jscapaicas/ R^waimos/ laps<sm«
ihes/OdMhiel/joiz
, tes työl/SlehenH«,

> tä«l cuolet jällens,
Nyncareot hellän,.

- dimast/ Syt ormch»riemusi jarauhasMhän heil ensist
l Suuren ilonAdaiO
>lotn/lastenspäällf!ii

, caqnoi.
Panlsitt.tullsenck,

can/ Sen puun ell«»/
ntjncuin liecan/ L
tahdo sitä tlel sill ih,
tää. MiecallMM
Taiwastkieldä/IMhänen kästynS läfti,
Nytt lumaloM

uzestrucoilcam/M
Hengi häneld «A
cam/Ett Hansen M
can pois otais/Vli>
stuxen tähden HEm»meidän/ Talmn il«»
meille tuotals.
OCHristepuhMA

mou Siemen/cuinl!>
lit Toiwast bEm,
Nimen/ Säck«
karmen päätä. 2yzli
lulem/
Paradijsin inellM
säädä.



leMscnaldaLhrl'stuMawust.
N c. Cudzu. Misiui:

CaicktvZontulcae.
W>DMEwaalgust
Msyndljteit/Melt

calcktj cadotu«
lmweit/Polssmcha-«olipäasnyt/losei
,lz Jumal armahtan
olis/ solmlnalsusollu
llis neuwos/ caick oli-
iitt cadoturen syvfiyt!
Nämä neljä luma-

los owat lotca täsa
ides astuivat / oikeus/
Letus Armo/Rauha.
Jotca hänes ijäi-
cstlchtowal/Heih,.
„lsen pänll duomions
v°wat/ Tawans jal-
mcukinpauha<'
biteus ojenö paall
londomair: Rangaist
hmlst pila sun onoa-
man/ ö HErra hanMWys. lofeihän
'»ngalstttur tule/ Sitt:us<> Mudes olle: Ett
estlmistan jostus.
Eä hurstas tzäiscst
Moletcuinihimini
»WistilreituleiCuinPyshyljyrt satti.Se
Oen el taida se muu-
l°m olla/Mutt täyty
Hmisejätcuolla/Oikiu
Mätä häneld NMll.

Totus tule tasa täyt-
tämän/Mika oikeus
eoell nnot päättämän/
Waiwaista inhimlst
wasian: Ettei sanas
wacuus lypotaie/Eit
sanattomax sua soima-
tais/ Ihmist yät cuo«.lemäll costai
Waca lumalall taisanas oti myös z cuiN'

ihminen kteltyn puun
hedelmäsi/ coht
mall cuolcman pita«
Hättrifoikiellys/cumS
kyllä lienet/ Sanas
woimoll catck luodut
liene/Hlaana liwisty

Naideti cahden «/

wast duomiost/longhe
lausuitihmistnluonost/
maawapis/catk luodut
jaiaiwat. Armoo. ttfeln
tasa armahtele/Rauha
ratt rasiast huocatle/
Ihmisen watwaistll/
waiwa,

laupius lausui tasa
idcu suull. HErnnor-

t was calllstia.,,uull/
Armon aitta awanytt

t awot. C''in tanvita»
larmoi/ joses armad/
icuings Isax armoix
ecudzuuamahdao/101l
- ei ole loppun paäi! a>>

1 moin.
' Suljex kyfi tvihas

wnor
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«.6 Illmalan Heliivs
h woux sun ' lnupius / >

On paramb laupius,/ <
l cuin angar oiftus/'

Cust cunnia suuri suli l
/ Etes ntznran.!

gais/cuinsaätjawoit/
Ihmist jongas idze
luwns jälfen loit/Ar-
oollns hättel awux
ttnnä.
Rauha ltwkraukeis

rmsuren: Hlä anna
misitulla caootuxen:

scxvintion lu-
. ,/ual rauha/ Suodso-

,'dot racastat rau-
/ Eust laiktld ly-
sull ijät hauha/

»ist rauhan neu»
ja auta.

innha lausui lau-
<!l näitä: Sunrtn
nwon Engelin näy»
/ Hän awun tähän

? !l tienc. Se on wis-
st Inmalan Poica/
ong lygö mahdsim
ydä atcaa/Hämba-
un andaja liene.

ranhä cans
msstchan lanZets/lu-

»lqnPojan etee cl)l!!
rwe angeis/ Onih-

l, minen hiicas täll haa-
n n, Seplumals neu-

: anvaja lienet /
misen apuun neu-
u tiennet/ Armoon
i hänelle awa>

moon auieis/HoiWsuunscohtrauhan roi!raukets/ Anietcchcuula lupaisi / Hjn
tiesi tiedon ja taijw-
wan/ Muisti Wö<
muodon ja löhsi mu.
won/Cuing,hml!!«
«luun saisi.

Jos ihmist lvloloin.
da olis / Ett wl«»i»
wicapään cdeft lW
lis / Ihmist w<<!l°in-
daeilöytty.NtjnM
malan Poica idzM
mlehex / Aunoi / !»-l
palZ tulla ihwift/
iunastuxen hinmtäyttä.
Idzmsnöyrut/I-sane wihan lacow/

, Hän synnill/ helWij!
, meit tvapaut/PijnW
, ja cuolemans cMi«/
Josta Jumala mch

'miellyi/ MeitlHj
> otti / eik ena tichi/
Hand Engelit P
taa» ca«tta. ' ,

Olcon sun kW M !su Cuinml- !
, dän cuorman c«n« >
wisiisc/ M caW >
duomion melt snWl, .
Taiwan owcn el«>!

,awaisid/CMllpÄ <«
, les vstowaisM/.l<°« ,
i ltäsen meit päästi!! i

, luoiit! !,
KMturmeldu en/?! l,



ElFNtn myrly pääl-
ain perit on / caootu-

n caick saatta/ cuin
lul-

ll/Chrlstus cultengtn
Mll wapaht / Anda-
j„M snurman mei-
>än tuman/ Näin
Muus meille tapaht.

paho-
in petti/ Ett Juma-
lasi on pois langen/

<l hä» meidän pääl-
ain jätti/ Cuoleman
,;iftn sangen. Sill

Mwe suur tyll wcm-
tti juur/ Ett Jumal
Husturen annoi/rac-
l«m Potkans armon
nlttans / cuin «tämän
Mille annoi.
Cuin se waiwainen
Mnha Adnm/Syn-
ul meit eadoni can-
sons: Ntjn Christus
meidän Wapahtajam,/
Melll Jumalanarmo
«nftldz: Cutn Adam
mittimlemanallheit/
longemurellans lui-
M:3lt>nlEsustott
«itulwosott/fieldjäl
'nsluoleanswoimall.

' Ett Jumal PotcansWi meillen/ Wi-
»lisillens Ukeill/ cuin
Gis ripput meidän
Hdem / Ment ta-
«yliscortM/jong

camca säästä cnok«
mast päästä/ Mcit
jos hänen päällensä»
scam / lunastajan, /
meidän, luojam / Ken.

l päljanecuolemätusca?
Hän tie/ totus ja e-

lämä on/ Owi/ wal-
kius M Sana / Isan

, yancaickinen neuwo
on / Neil armost an-
nec st sama / long

?awun vääll/memah»tääll/luur
, sest luotta. Et tengan
lwoi/paidz.secuin loi/
Meit pois hänen kä-
Ee eaucanlumalast

>on wM/ Aullltzefl '
>pois monin terran/
Cuin turwa edziihmi,

lsest/HyljänChrlstust-
' meidän HCrran/Tur.
wa toista tustas mu<«
lsta/paidzChristustcul-
'laist yan/cuin meit lu- -
> nast / armost ftilast:,
>händperkelipel)attäpiä

' Cuinlumalahä luot- .
ta lujan/ hän onpaidz
wahingon waara/Seasu päal callioncowä/ l
Perustos on hänell?
wahwa. Kärsiä tusia/1ahdistnsta/tatta hänja «
myös mahta. Turw» zhänelltcUlonlEsuren !
pääll/ cuinnicltainss
autta tahto.
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s^B. Wanhurstaudest
Sydämesi sinulo sitä a- r
non/ Sanas ettesf
muldpols ottais.Senc
jälfe minä suuresi/a-
-non/ Mull ettei syn-l
biwahingot tuottais/r
«uin minus asu häy-r
yll Hasull/ Mun tur-k
mele jöcahaarald/cuin l
tygös tule/sanas cuu-i
le/ Se sit saapollal
paidzwaaral i
Sun sanas ött

jalwoillen/ luurwal«
was paistama lyhty /,

On se myös minun,
sydämelle» / M kirc- >
kas cointähti. Jotaon ,
paidz pimeys caick/se-,
pä suur Jumalan lah-
ja/ walon canda hen-
gen anva/ Nljl cuin
racasta sitä aina.
WachMltaudest.

suuresi hy
Wfwydest / Armons
«ans meitä edzi/Syn-
nistjacaikestpahudest/
Ehristuren werelpois
pesi/ Ei ansiom täs
mitänkelpa/Elnean-
dex anna welka/ Ar-
mo me tärjättäm hä-
ncld.

Waick laki onwch
lva jahywä/ En me
händ taitan pita/syn-
dinlihawajolsisywän/
Eik totcll lakij mitan,

Gll JumalapaaliM

wchastui/ Aluttasangen ihastui
cottinlumalanwU

HcngewaattlW
lan lati/ luin Wmen lycutta taitli/,
mutoin Jumal ok,
ki/S«npääll/cm,
madtan saatam/N
ihminen ott heib
liha / Täynäns p«',
ta ja wtha/HenM
sian ftttj pyytä.

wiha sijs,!
wäldettämän / H!rous duomio pnw
Ncjrl laki myös stäytettämän/ I!»
estett,maan pääl
Sill Jumal oftl,
ren woimans/ li
lanne rackanPoicol
Annöl hänen ih»
tulla^

Hän 'tain el>ch
käytti/101l Isän«
hscohtlacaht,Mck

> st)nnin hännnM«
ci/ Ia helwetij?»
wapal l latntygir

sano mahdam: El
meit sill duomitO

, Chrtstus on slnuol»
tän.

, Cosc me näin N
i stuxen ibze/ M

- japan<m turwon/«!
/syndcuin sydämet'
,ze/Näänd»jal«

NäinK



Wanhurscaudcst sii>
Ks hurscax tulem/,
ch myös mjeleläml
Mm/Ia pydan»!
ändäpitä. <
Vscon cans tule py.«
ä Hengi/Cuinvuten
läWMwlepi.Sesaat-,
o loistn mielen mei-i
!«/Ia lihan himöt,
»is «pi. Nyn hywät,
jöleees wedetän/En-
iset coht pojes
in/ Ne haisemat lu-l
!»la!, edesz
Vstö myös rackau-
m myötäns tuop /

»in hmd ylistä jakhit-
i, Ce lähimäisen yy-

!<>ä suop/ Ia händä
Mn lakt täytetön/

Miiwcheinwicapeite-
»W/cujnChristusid'

»n/ Nlilcin tee eli e-
ck m°ta/Waanheit.
!f» >«lck Jumalan ka-
N ».Cliin stn kyll edes
zi> M/Hywä tehdä
Ll M Pyydä Jumal
O »»ie luja ja pyhä /

in» "slnulaicanascosta.«ke siis Jumal
O W«ns / Ett me
W Mt«llem/puhtax/
M myös hänes>esl< ?°Ons / Ett me
> n >» luetan hurseax.
Hl l«el?ole mnueuly,

pahuus/ lumalason
Hywys ja autuus/bl-
con hänen ainoan ky«
tos.
Chrisiuxe HMst

töistä.
MYtt caickt Chri-UVstityt iloitcat/
wahwallvstöll ja mie-
let!/Ia aina Juma-lasi welsatcat / Seka
sydämell että kielellt
Sen suuren rackaude
lähden/long hän, on
osottanut meilen/Hä-
nen pyhän PoicNns
caulta.

Petkel mun oli saa-
nut «Måns/Ia tuo-
nen nuorall solmusi/
Synnill ja pahudill
tchrals/Hatnastmunällin eohdust/ lasie-
hen waiotti sywemän/
S,itä luin mä elin e-
nämän/ Suuresolm
minä tuscas.
Täsänytwaiwasmft

nun työni/ Ei laita-
nut niitän autta. Ei li-
ma järkiclttoimi/wot-
nutsijt vlwos saatta.
Nijn syndl mun saatti
huolemä/ sill että mun
piticuoleman/lahel-
wetln wajomä.caicket.

Sen nätt Isä armot
täynäns/cuinasu yl-
Hälltatwas/Känsicoh-
ta caswon pyhäns /

3 Mun



lEsuxen
Mu, paln/culnolin!
»vatwos / Ia armaht,
caikestsydämesi/Tah°!
doimua myös autta
haoäst/Ia pahan per-,
telen cahleist; <,
Sanoi sttt rackall,

Pojallens: Joudupi-
nn heidän aupens/lutn
owalmuthesmallmas
Ia suureS fanginres,
Pääsi heitä st)inist ja
Hädäst/Nyn myös sen
ruman pitun lädest/,
Ia anna sun cansas >elä. ,

Poicaosöttlsältens,
nöyrydtn/TlliMaan!
päälle mun tygön/
ott puhiasineidzest mie <
huden/ Ei tahtonanda,
miia ylön / pani mm» t
syndin idze päällens / <
Saat mun Isänsy-,
stäwäx mllens/ Ia le-,
pyttt haniu wthans. <
Amwi silt werensl

wuods.ttt:a/lollsyn-l
nln ulivos pyyti: la,
phhänruuminscuole-.
t«lta / 101 l tuonen
eäuwas nyhki.
cuallcsqns kärmenpän >
-,.!ki/ lasywänhel-l
wettn owen sulti/Tati <
wan m.idän «teem a-,
toms. >

Meni jällens Isäns,
majan / Cuin täytetä-,
nyt olt tecons / Siel >

tichto olla mun
cajan/ Ia lähetty
hän Hengens/Ili
mua murhes lch«
ta / Jumalat ny
tundeman totut!»/,
wahwista lotment
>»a>

pitä minn»K
tämän/ Hänen t«»«
ja menöns/ ja Ä
wahwast pttämach
neoppinsjanem»
Catck willityxedHl!
carmman / Ia »

rät opeturet «ii
tämän/ Seolihi»»
wljmelnen kästyni,
Isää stjs suuresta

tätam/ Tämän«monsa tähden/W
da aina, yltstakä?.
Että PöKans »

meidän / Joen m
päästä pirun M
Synnlst ja myösw
leman udast / öl!«c
sijs tloisam aina.

stö.
olconli
Nimi/)

hywin lausut «l»>
Sill se on satam«!
niemi/ Culn «l
rauhan laina. Di"
pä Hansen todisti/
malan laM m»i>«,
wlttt/ cmn pM



nm Aimens pääll/
Ia rawttan pyhäll
Hengell.
Polwensa eatckt tal°

tuttawad/Taiwahas
jamaan päällä/Hel-
min woimadmyös
mplsewat/CosclE-
su,<! mainttan täällä.
Ei ole yhlän muut ni«,
mc/lost sieluautuu-
den ime/patdz lE-
stxenNlMe puhdast/
j» hänen sanans cul«

Ronmttu Mtita la>
stev,/Cunnioiltalnan
tätä Nime./ Sill se
weimallans estäpi /

firun juonet/a ihmet.
Jane cuin cuolluet
e»l>t/lEs>ircnmmee
lrircowat/ Geneaut-
tn laickimybs sairat/
Terwcydens jällens
sawat. .
luwal nyl lupaau-

mden/cuin lEsust
Mens huutamat. Ne
W)ös lyötäwat wah-
Mien/ jotc hänen ty-
si.„s turwawat. Coscbän duomtoll tahco
li>l>n/fi lioin cowut saa-
tan l«ulla/Iocaidzenfitäedeskäymän.Ty-
°"s iälimpalcan wle-

iämä wirsi. nyt o°
!>tt!«/Cuing sielu hy

Nimestä 55,
taita/ IE-

! suxen Nime mainita/
sitä myös. kunnioitta.
lEsus cudzutan lun»
lstajax/Ia caikenma-

- ilman Wapahtajax /

l Hän synnit» andex
melllanda/ Ia n,'-»
mons caiktll cand«.

Jumalan ftna^
watnost ja ylon

cadzomistst.
nyt ta-

Whän aican/ Te
cuin Chrtstuxen tun-

>nustat/Ett han!««
! nans joca paickan /

' Tahooi mailmas ju-
lista. Joca nyt lar-
natan jullisest/paha»

iin jahywäin edes/se
tjancackisest

' Ia täyttä hänen mle«
> lens.

Adam cowacoswal-
'sudens tähden/ Ölts
t tullut cadoturen/ mutt

! Jumal rohkaisi hänen
-Ia annot lupalxc!/
long hän pitisansea
wahwan/ Eik milän

> epäillyt sijtä. Eill
> nuorten edes ja wan«
>hain/ Sanaatn wah,
wudens pita.
Noepyhäjahurscas

mls/et coscan ylönan»
iiet/Jumalansanaan
luot hä, ell

Zij olt



l fn Jumalan
l 01l wannott/Ettet m«i-
-l ilman pidais hucku>

n>.n/ alboin käsis eli
l wedes/Ei HErran sa-

na pidä puuttuman/
Pieneen ja suurten
edes.
Abraham vscotlu-l malan sanan / Cuin

l hän sai häneld tietä/
Ia piti sen tyllä wah-
wan/Waick ethän ym°
märtän sitä / Mitä
Jumal ottapl eteens/

täyttä hän lujäst
l sangen/ Jumalan sa>l napitatoludens/Eht
i mitä wastan lange.

iothmyös silloin pc-
lastettin/ Cosc Sodo-

' man Jumal cadotti/
Engeleild vlwos mlu-
tetttn/SillhänHEr-l ran pääll luotti. Ju-
mal tyll war/ele o-
mans / Ia cuoleman
hadäsautta. Silito-

>> lised owat chänen sa-
! nans/ Pyydä autuar
s. ntjden cautta.

David päämies jalo
töisäns/prophetawah

l wa walallans/Juma-
lan sanaan, luo» id»

! zens/Se myös täytet»
l lin ajallans. Sll et<

tuli hänen sugustane
istus tänn matl.

s, m,w alas. luma>
«urhe pitä puhestans

->»eta maanpaall D
Taiwas.

> Mariasi puhltz,
° neidzestSynnyi sittiz
> M pyhäsi HengA
lEsus Christus N,.
dänHErran.Proch,

, tat j<l pyhä lirjoi!»!/
' Caikls paicois os«
hänen.lumalan s<!»,«
ombitotus/Nyttch,

l tzancalcktsen.
' Hänlsans/ansMt soivittt/Oman mick>

> dens cautta/oikinl!
5 meil llmoittl/eaickch
dolhywinlaltta/S^

- sijs stiso meidän ax!»»
-oem/ Ett me hm»
/ päällens turwam,>
- malan sana pttä mi-
-wuden/Munt c«,ii
-raukewat turhan.
° Kirjasi ja pyhaich!
x mer keist/saadä nWI
- jacuulla/Ettei se A!
-luopua Christuresi/l
xCuin tahto autuarli'
la. Heittätan

omatänsions/I°ll!<
h sielu taida
l-Jumal nijst sanoi»-
>' mions ntjn hucmn»!'!
!«o«ncautta. l
« Vscon cautta O
s sturen pääll / Iu»«!
!. meit autuar tete/l«»
lltäytämrackaudeW
s lähimmäisennäte.^



hin cahlen cappalen
stlmellan/Cocolakija

Turwalcam siis mei-
cam Jumalan/Ett ar-

Prophetat/Cusa toisin mons/ meille soisi. Ia
Jumalat palwellan/olis meidän turwa-
Turhan siel tehdän nam/Eik sanans ottai-
<yötä> si poisi/ Hän on luwan
Muttse jouf onylpiä nhlä autta/ lotccuu-
j«suur/ Cuin seiso tä° lewat Chrtstuxen so-
ja wastan/ Hän Iu»
malan sanan walhex
juur/cudzu/ cowan si-
tä lasta. Gill osotla o«
monpahudens/Eipse
Handäautamitän/lu-mlansanapitäwah»
mdens/waick hän si-
ja naurun pita,
Perkel myös wail-

mn isänbä/Hän ktu»
tusymbarjuoxe/Rij-
l«t ja sodat lisäynda/
stna wastan jouckons
syire. Waan Jumal
Me ja naura/Ett hesitä pyytämät esteli/
Hänen stnans eum-
mngin julk pauha/
Carhuln ja sutten ke-
siell.
ole sijs Chrjstit hy-

lloästoiwos/HlahäM'l«sty näistä/ Jumall lyll woi autta jouc-
llons/lacaikcsthädastBstä. Sill Jumalanstna/ johons luotat/

!l>« wchwemb/ cuin
h«t cucan/ Se tosinAronhan tuotta/nijn
MHErraidzelupa.

nan/ Ia hurscar pyy-
tämät sen cautta/
Ölcon hänen kytos ai'
na.

HMibErrasun pyhä
Hn vn«

' hotetur tullut / Sielut
olit sunrcs waiwas/
Ettsentjn warios on
ollut/Sen sian jällens
otettin/ Ihmisten ka?

,fkyl'a judni/pyhHkir-
,ja vnhotettin / Cuin

meille tuopj.
HErransanaonsie«

lun ruoca/ Josta hän
rawinnonssaapi/103
ca sen jälkcn eihuoca/
Ethän tatwast mitä»
eaapi/HErra ChristuZ
cunniar turhax/Sen-
caldaisen opin cudzu/loca tule sielun mur»
har / long peräs on
Kuoleman suidzu.

Se rakennus makanSe rakennus mahan
Ilykätän/lotaeiHEr-
ra säanyt / Se maa
myös ylös kynnetä,,/
Jottaei ole hän kään-
nyt. HERran sana

3 <y lujan
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lujan pyy/luottainc
senpaälwchwast/sene
perän culinmahtaty-l
sy/Cutn tahto päästät
waiwast. i
StjskyttakämHErra,

aina/ sen suuren ar-«
mons Mden/long,
hän meil alati laina/
lapäallemwalanäh-,
den. Hänen sanans!
lirkastcoltta/ia meidän
ylidzempaista/Wärän
opin pojes soltta/Culn
monell wiell matiast
maista.

Stzs walteudes wa-
«ldacam / Ett me elä
saisin,/ HErran sana
ralastatam/Eistmeit
tield temma paidzt.
Pimeydes pian com-
bastittan/ ruumis my-
ös syostän pahoin/A-
--fielet harhan astutan/
lalca myös loucatan
wahoin.
Scjtä me mahdan,

walltta Ia myös suu-
resi huolla/Ett ihmi-
set wihawat walkiat/
Iapyytä pimeydes ol-
la/MuttHErraEuin
lauwas loista/ «alista
sottatmielet/Pimeys

meisteritj» poistamin
sydämes wlelä liene,
WackTaiwasjamaa

coconans/Catojahuc-
lan tule / saana pysy

cuttengln muotonani/
ehk monisen huckuwo»
luule/Sen päällmtnz
idzen luotä/eng sitält»
temästlacka/engmch
siitäluowusuotta/Ehl
cuca wihans pMt»
«acta.
Jos minä nyt M

muoto / Tästä m»!l>
masterin/ Tatwas»,
tosin mtnll coto/ W
ilon wahwast pem,
Sijs HErra kljtänsl»
edest/Hän sananshl.tapita/Päästä ml«,
caltest Hädäst/Armismyös minulle ltjltii. t

. Me rucuoilem
sua/Cuin murhesj»
,tustis autat/WnW
wahwan vscoon
Sun pyhän HeH<
mautta. Cosc maM

' tämän luolan / Ichj
> ei hengis päästä/ w
ilon cans silloincuM.
>la Helwettst mlB
-estä.
° WielätyisA

, «W»O Jumal/P^»läld on peitos Mz Siehen ast cuixD
, armos suomal!/ M
.tlmoitelux on tB

«puld mallmaa/W
y'olcon atnHErroM
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Sanan woimast. ;zf
sen saman jallenssat.n
ma/Ia elänet olem
sil ajall.
Se sana selkiäsi sar-

natan/Nyttilmeicaic-
lein edes/ O HErra
niiden pääll armahda/
Emn owat wiel plme-
ydes/Ei tiedä/ elk woi
färsi sanaas, Käywät
sywäld <rhetyxen/Her°
ra heitä, tänä/walois
Ettethukuiscadotuxm

JosoikiaCHristit ol-
latahdot/VscosoikiaZ
pyydä pysy/ caickein
cansrackauspitämah
da/Rauhan perän eo«
ztjatysy/Christiwelies!
Chrtsturentähden/tär-,
li holho/autta ijan/j
bltia omatieto pidä,
lahdel/Puhdas jalar- >
suv» sydän. I
Jumal armos awul«

«inoal/ stmeildäta°<
pahtu taita. Stehenj
melt saata sanas woi-.
ml!/ Hengellas hol-
hojaauta.T»hmijwa-<
lalslygöswännä/tuin!
«l ileda sanas totutl/i
Eitetä wiel tunne/lheitäkäännä /culnke-1
hwal omaa hullut. .HErra n sanaa wi- >
h«pmailma/sihensuo<
luuretsuttu/eljed/ilkiät,
jl>net/julma»/fitä wa- l
mainaon luultu/Ei'

l sa sana paidz HErran
»suomat/CufistaCunm-
gatnkiucud/EiKeisa,

-rin wallad/ wainodk
- tuimad / Sitä cadott»
> woi/ cuin ei hucu.

Sill Jumalansan»
- eipuuttune/SenChrt»

i stus todex täyttä, ma»
t tosin ja taiwas huckuH
ne/sana ei catowan

! löylä/se Wsestain o»
! pysywä / Paatunuinsydänden liutux/cutn
ei sen tygö mielo pitä
pyytä/Waan wastan
seisomat suutux.
HErrasentäyderto,

dex lienen/ Hano ed
ylön anna totta/ cnl»
sanassuunen sekäpie,
nen/
wastan otta. HErr»haoHs hänell apu ole/
Elhucu/ autuuten tu-»
le. Anna autuudet o»
salisnaolla/Rucoilem
HEeramettlUule.

Taydes tiedos se«
tunnusta/ EttChristuS
on minun turwan/hän
minun on werelläns
lunastan / Ald cuole«
man cauhian surman.
Hän luoleman kidas
munMjapi/Andap/
autuan eron/ Cui»sanasans, sen miNul

elawän ilon.
3 W OHEr



6 Jumalan
(MiHErra Jumala
lä walitta mahdam/ettc
mailmaoncangiawa-l
stas/ cuin alat naydä<
fnidam. Smun sa- z
nas ylön cadzotan /l
TotusVyöspojesvn-l
Hotccan/Walheonnyf!
lynllan saanut. >

Mailmas nyt edes
pidetcm/ Pcfos ja th°j
misten juttu / Totus i
myös jocaidzeld hyljä- zlän/Pyhän NrMwo.j
ni suuttu/ Nyt naem« ,
me sltt edesäm/Ett co-,
wat ajat on kädesäm/,
lotst Ghnscus sanonut
.oli. _l
Se oikia. Jumalan

palwelus/Önnanrnx
l'a pilcax käatty / wal-
lan on saanut cawa-
lus/, Totus on wal«

StjsHEr-
ran kästp täyttakam/
Toiyen tolftm wiNt
pttttäkam/ C-11l racka-
us lain täyltä.
Waan se on toisin

muutcttu / Pirun pc-
loM ja juonill/ Ju-
malan jana on suu-
dtttu walhenja wilpin
suonill. Me olimexy-
wäistt lambat> My-
kät/sokiat/ cuuroit /

pammat/Sillctetmeill
paimend ollut.,

Me sinne tänne Mxelim/ Eipä meit tin-
gan caiuut.perkel mei>laumasi pos cuockll/
Emb me händ wäl«»
tainet. Se eulnnichtähän asticaibzi/Ich
datt tien oitian paidzi,
Nilmb me silt echss.
M tulim. .

Mutt tytct ole A.
suChrtst/Cutnarnchdit meidän päallen, /
ja firwotlt mett pirm
juonisi/Saatit myii
oiktal tiellem / NM
nytkin meitä auta/jl>
nun pyhän S«W<
cautta/SencaMchhengen juonisi.
Sanas HErraom

wahwista/jalun»i«<
idze «vasta. Hlä M
tyfös vois ahoistWme sua mahdaisiml»,
sta. Corja köyhä Chl!'
na seuracundas/ s««<
Kmida taiwan llom,
Jumala edes»m

hcttimlfesi meitN
elaeuxestam.

V. c. 0Iuln«l am»!null mmcs.
i pääW
Wfnen turwan/W

- mun cuorman
chctta tahto ja i<A
l Murhcs surus h«>
lauchuudan / Pot««
' tUlw«I!



lurwall/Hcm mua au<
t» suutta fasaatta.los
awuncanswypy/edes
aina typen/ Vscoll/
rucouril/itkul huocau-
pil/ Cumming mua
autta/, eten latta.

Mun surun heitän
HErran pääll/Aine»
laisen tääll/Hanmur°
hen minust pltä tiene»
Häntarpet arwa/su»
run näke/ Kyll anda
täke tarpet/ lupauxe-s«ns luja liene. Hän
armosi aiwa jocapäi-
wH/Mettlunsaftruoc-H/Catcktarpetsuopt/
wuos wuodel rawtten
edeswiene.'
' Einäkyn näljäscu-san lanwän/Ruoca
t«Man/Senhurscä
sillat coscan ollen.Iu»
ml omillens ain edes
Mzop/ Heit rawlt
«chtop/cnin aina hä-
nen turwins tullep/ e-.
läimet/llnnut/ caick
luodut muut/ Hän
nockinäit/ wiel enä l
meit/Häneljacamato-'
Whywytwicl ylda-'
l>M.
Wan Jumalatmi->
«»«HErran/Monin!
mron/ Ett wurhen,
wst tähän ast onpi-'
w. Elätsän on mua
!MlNl<lwln/Tarpet

>taintarin/ luin teke
s wiel en enä pyydä mi-
s tan / lumalattomap
/ juur/rlckau suruSaat
-ta/jaylpiäx/ Cadot»
, ta yar / cuin yldäisest
racastctan sitä.

i Cuin cuoleman eautt
pois lähden tääld/ ric-

- taus pois jääp / Eik
, silloin/elk muunas sijt
! apu liene. Watck culng
, suur ricas jocu olis/
cuitengtn cuolis / Vr

, tie Mld caicktz vlwos
wiene. lEsu sanas
saarnall sielnn ruall/
Eliaicanan ruolimua
ain / Täst tussis ja
cuolemas turwa olle.

Jumalan HMss"töistä. '

V. t. O HklraluM.la arm,ltn<nlst.
kyttä yli-

mahdam /

Cuin armosi anda
meille lauptat lahsans
Sielun ja ruumin
meille on hän luonut/
Tarpet laick suonut.

Ihmetsest ilmaan tä,
hän meit on tuonut/
Christuxen cansax/ca«.
sten cautta coonut /

Meit sanans saarnall
rawibzept aina/ Syn« -
M pois paina.
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Hallidze meitä Hen-
gellänsä pyyäll Wah-
wistap waiwois loh-
duturel lujal/ Ett tu-
stis turwtt hänen ty«
gönslienem/loldapuo
liene. >

Meit plrun paululst'
ainavlwos auta/ gin t
päiwän caidze. Enge< >
leinsii cautta/Warjele l
warois/etet mett saa<
surmat/se piru julma. <
Weit lapsiansa ruoc- >

tl lahjollansa/ On hä-
däs cansam ainaawul,
lansa/Suo haptän a<- >
lawiholisemtulla/meltl
rauhas olla. ,

Stjs täysi turwa
HErran päälle pan- l
gam Pldäisest awun/'
«laiurenanda/wiewy»«
metn tääloa peräsi tä-
män elon/ Autuan
iloon.
Kyttäkämlesustedest

näiden lahjains/Ru-
lotlcam wlriäst/armol
lans ett corjc«e/ Coft
Wljmein täällä/^Hen-
gen hädäs ollan/Sois
«utuast cuolla.
Nynolen oikein nau

tinet hänen lahjone/
TZäl ollet riclai/jälken
hänen tahtonö/ Ett o-
lem saanet ilon yät t l-
was / Pääsnct pois
ipajwast. l

VIII.
HHäwlrret.

WUmalacutn cMHZlloi Omaxi cunni.
axcns/ Miehen HU
myölkin edes tol/I,
Waimon hänen t«-
waxens. Hän WIW
yhoes pysy/ Cuin n».
ren ja lihan/ Suojiol
toinen loistans
Careaintoraja wlh»/
Rljtos Jumalan.

Jumal myös sa»«!
michei?: Ei taida h«
yxinäns olla/ Otti jij<
luun sen kyljest/ IoH
waimox annoi.tM
Hywäst sit siunaisihli.
tä/Sanoi sanallM
Te mahdat nyt en»
oä lietän/Ia caft!
maan päällä/ Kijt.
Mies sijs pojes lw

yucan/ Isäst ja »>!>>

stäns / Waimohck
wahwast suostuc»»/
Te o»hänenlähi>M
sens/ Cowutta
M3yt.bekestenänsllll
Mn/Mitä Jumal»»wahwaxtehny/W

färtelö/ Kij<>
' Rlico>c/!mcMO
dclmefi/Tämän M
nunnan puolest/etl)f
mal heit pääsiäis l«'
i>äst/Ia piru» M
juonesi / Heitä >B
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Miauttais/Töisäns
ja menoisans / Wy-
meinsitttaiwasen sat»
taislEsuxenChriftu»rcn cans/Kijc.
Vc.los«iHTlr<«,

tenabu«««tta
asetti a-

Mwioskästyn/ St-
tiältttn sijttämyxi/ ain
rackaudes ynnä tdz le-
sken/ Toinen totsens
«wuri.Sijn sikiät cans
loswatettaman/ HEr'
ran lundon totutctta'
man/lost Jumalan
t>lcon tytos.
Ett cukin «wios elä

mhdais/puhtastpaidz
haureun haluij/ Ia
huorulta wältä tai«
dals/Kiellyt secoiturtl
walui/Nynawtosäacy
onjäätty/101l on e-
I»m pyhyten wäätty/

Awios fZsiys myös
ilz'!oans/0n salaussangen suuri ny n Chri
stus on Eeuracun-
lonscons/cuinawion
lvuii on juuri/ Cuin
»ies waimonsa raca-
stn: Chrisius Seur>--
cundans omista/ losiAsuren ol.«.

. Ey min caut luscat
', <ull paällem/ Monet
niulisturet ja waiwat/Luiieng Awtosääty

«täällä/Ei tainnet c«<
dotta saada. SenHer<-ra wahwast warjeli/

'Caidzi/kätkl/ainauttti
li/lost/lu.ic.
Awioskästyn lainaa

na Jumal suur cun,
-,nlas pitä. sen pilcait
alas paina/Cans caick

, cutnrickowatsitä.huo-rintckiät/ sala wuotet«
stt/lasucurudzatran
Awion onnen aina»

jamle/Idzlsä Iu«
, mal Taiwast/Tarpet
andaiawarjele/Pclä"
stämurhestjawalwasti

> Jos he hand aurenS
> huutawat / Hänen ty«
göns myös turwa»
wat/lost/x,
HErra armostas altt

war»el/Tätäkin pan»
cundas waarast/ wa«
hingost / cuin on ta«
rion/Autasuixwnlda»
cundas. An heidän a»
wlolytons/ pitä wah»
wun/ siin suosios su«
kytä/jong Jumal
ccn/ A>«n,
Vc.AMuassecuinpel,

onni on/
mon waltdze ttwoin
taitawa,,'.Cunian canS
catnön / Jumalisen/'R"ck.in arman/ atn«

' vscollistn.
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Haa wlrret. , '
Oe mtehens mielen

ilahutta/Ilor ihanari
murhen muuta/ Ta-
loin turwa tawara
wahwa/ HErrald suo-
tu suur suomis lahja.

Autuan onni on sill
waimolla/long Ju-
mal anoa hywäl huol-
la/Rackalllaftall/lu-
malisell/ Cunnial cuu-
luwall) toimelltselli

Se mies on turwa
iväimöll wahwa/Rac-
laun riemu/ ilo aiwa/
Holhouxensuotutssuö
jä/Armsst aneltu lau-
pias .
Ett meill nain taibäis

tapahtuu/Awion al-
cu että afundo/Rietat
llwöt haureudet/Cau-
wascarttacawjacaick
huorudeti
HErran pyhäs pel-

gospysykam/ Häneld
awion onne anocam/
Rluouxellalatpyytä-
käm/Silt sen suomet!
saada/ hand tytäkam.
W.cCuinkilkastttintähti coitta.

<W>Utn ChrtstusSeu,
raca-!

sta/ Aina armastans
omasta/ Hallidze hol» l
hop/autta:Seuracun-,
da Chrlsturell cuulia/<
Hänen alans ldzeus.
pttäwä/ Vsioin owal,

yitans aina: Pnich'
yxon/ Ruumillach/
Christus Christicun-j
>dans cansa/Se onst,!
laus sangen suuri:

, .Nijn yltä mahla «

Isiamellens/VmalGl
mall, emännälleni,
RatlracasollaM
Holhöin handä / ml
oma lihanen/ C«
nispacanseuincM

> nen/ Riemusi rack»<
täynnä.Miehell/ n»i
sion/EmändainaP
nainen / armahsslM
Suomis/suloinenil!
olle;

.

Mlehens M iWipitäwä/Miehensnß
dä myös noutWl/
miehenstauswalM
wahwan. KefieM
ahul ahkerat/wir««»! >
rjät/ tois taitoM !
CunniastoinenW >
pltäin.Toineu toista
Heickoutta py>B l
peittacunniancaM »

Ynnäwhtä yest» »

dain. ' <!

Kärslwäisetkaste>!»« tl
tustas/VnnaylM X
ktas vscos / PO h>
HErranpyhäspchxl le
Ettme<snamätU?<! 1°
tu taidais/Apu»»> !

hän tarwitan ta!l°«i> ö°
HErran Hengen»! h»
huudost/HEmB»"!



Hää «virret. 54,
glSydamet siro sowin-
non siteell/ Rackaun
lkeel/senmeilHErra
suurisuocon.
V.c. ITsust» tahdo»

kutta.
MDz Isa asetit «r«
Mmost/ AwtoZ kä-
styn algust/ Siunaisit
miehesi ja walmosi/
Siliät sikiämän jalosi/
Sen warjelel / autta
t»ina/Mailman me->
nos mones/Edk anna
«las paina/Ain pidät
pyhäs menos.
Nhll cuin nyt yhdi-

sicttin/O,iädys perän
awior / Jumal anna
«rmos ehtii Tuer/tur-
»var/awux/Suorai-
tins/rackaus rauha/
Ilon onne cohlans.Eijtsmullcunniapau-
h«/calck!netätätoiwo«!
t»m. ,
lEsu idz awio sää-,

dyn/HäisCaanascau-!
nisiit/Puuttuisweden<
!°P«r tehden/ Awun <Wsen muisttt. Wiel l
n>esi tee näittenwijnax/'
Murhe mutta iloxwä°t
hawenyt tarpen täyt- r
«r/Äin apus tuo tor- i
<°r.
Rockaull sydämet si-

Hengi py- sM,Cuo suosiot/ so-c,
»indot/ iloo. Elos ll

-Plchtaspida.Vunlar?
, siwäiscrtoltu/Cauwan
»yhdeselä/Suolohdu-
Unen loppu/Ann au-
tuas ilo.
vivillH pwviäcmiZ»

° Jumalan al«
t teidän) mei-

<mill miehellens wle-
> nen/Heille,siunauxens

, suowän. Pnn rackau-
i des elämän/SMit»
sijtt sijttämän. Cut«
cadeti cowan Hengt
häijy pahan suowa.
ö iloidze sä Hää huo-ne; Mtes watmo on
HErrald yhten luotu/
Häneld siehen sinuas
suocu/Hänhäähuonellonnen luone.
lulk jumalanon hy-

wätyö/Cuinnyttwiel
tasa tele /a suo.Miehell
waimons wiel edes tuo !
lotc joon ennen yh-
ten luon. Racast ylt»
puolisotas / iuotu
lahjas HErrald ottas/'
Tydy tähän sinun o-
mas/ Mä Chrisiust
nain sullsuomast/ H
iloidze sä Häähuone;,
Meis/ zc.
Suurunmurhen/tu-!

scan/ waiwan / Nyllä !
euin awioö eläwät/sal-, >
li Chrijius päällä täy-i!

toän >



54» Malitus Wirret
wan mut jos hcHerrc-pelkäwac/ Vstost hän.'
aurhuutawat/Nyston
hän heit auttawa/we-
ben wynax tehdä suut-
ta/ Murhen myös iior
muuta / O tloioze/n.

Jumal Mr hywä si
nun suop / ja morsio-
melles täsä talos/Yl-
kä sinä tdzes tähän
luot/Ain armastas

racastawos/ 3i"ckau-
«en jäll candnne/He-
delmän urman and»»

>ne/ <ven cans caunH
- eläne / helc.

, kouttans kärsine / g
, iloidze/ «.

- HErra teit hiMst-siunatcon/ Joita ldz
. yhdistänyt on. Mu»
l HErra te peljätläl /

Ain nwionna edestätätät/ caickmetilwon
khttäkämlsä/ P«ic«

> Henge puhdast Awl«-
säätyns autta näin/
Harjcle ain armch
sulasi/ö lloldze/lc. ,

ix. Waiitus wirret ynnä lchdutusten c«nsi<.
5 S7NMN tunwst ja sentunnusiuxe,c.

IGF^.ia,imcss)d.'>,W^l^WOavidCli-!
Sen tosin tiedä tald,',/ >
mull Jumalon wihat-
sans/stn suottawoitin,
Mun suurten syndlin,
tähden/lotc sala lein,
ja nähden / Händ v-'
siasi wihoittn.
O Jumal idzcn lun- l

nustan / Gynneisex l
waiwaiser/ Sill tun-1
nen minä minusan/l
Ei mitä muut olcwax/ >Cuinjocatahol/Täys
lihan häyy himo/ (»in,
mailman perän kimo /,

Ia mun petta pahoina

Ah armahda M
len HErra/Mun Ix>malan i«lusjan.Syn-
di mun.pettä monin
kerran / ön pnhut«n«
puujan. O minun lw
wan/ pum
pauloist aina/ Hrwli
mull Jumal lmm/

armon aic,n.
an minun pl>><

heitä/Pnn»!lN!>n P«> l
huden cans/ Suns»> l
nas/ Cuin synoy lA l
ta Wäkewäl woim«i<
,Annmunwahw«»jl'
nus pysyy/Emikw
gänmuasyfi/PVlss»
>««nsiM-a.d.^



o kircas lEsll Chri- f
sie/ Mun toiwon tu«
fiturwan/ Säluma-r
lan saridza idze/poisc
o'tat synnin cuormcm:t
Äpum lulwos/ sinäi
tmoat/ sen kyll tiedän/cMuayäismtloonwie°'l
da/Idcun alhosi vlos.^ö hurscas Hengi
ha/saat ja woitwoi-j
mallas/ Anda tuta tb,
tuuthnwä/ cutn Chri-l
stus sanallans/Öno-j
peitän / Hand tunde-
man opeta oitein/eung <
panen turman callen/ lsuo ettän suld Hallilan, c
V,c.Tmuntyg,'sHer'

, ra tultn.

caswos
puolem / t

i Ett synbiam tuta tai-(
, new. Synnls sijnet c
! syndynet olem/synnis,

sitt elänet aina. Oili-!
«n «opis ylön cadzo» iim / Kyttämättömät

! lohojois mastoin/cansl «ngiatkäfkylles oliln.,l Caieus/cawalus wä-
l ratwM/RMtora/!wih» waino / Petos l>»aälys wäknvalda/,

«inen totstans wa-.ston M on Ahn«us/<l>lpN!s/eoirus/loreus/,
lramius juopiius/he<!
lM»/huorus/.Pilcat/,

pcchattawadmelsowat
Sen tähden wiozat

meit Imnnl/ Näliall/
cal!ilcowallalall/So-
dall julmalltaudtll tui-
mall Elätnden rutoll
cauhiall/ iinduin/ca°
lain pois cocomall/
Tarwette mikein puut
tumall/cailelwaiwall
ja tuscall.
Syyst olen oikeinan

soinet / näin sangen
suuret waiwat.Oilein
Jumal meit rangat-
set/Synnist etten laa»
ca taioa. Cutttngin
cadum caikell mielell/
sydämenkiwull/caikel
wäel/siehen meit aut-
ta O Jumal.
Ettäs olet Isam/turwls tulem/Poicas

Christuren tähden /

cadzo hänen pijnans
puolen / Hlä rangais
ansiom jällen / Cuule
cumminginrucourem/
Ann andex Isä rico-
cem/Polcas pyhän
punan tähden.
Idze wannot / etles

tahdst Synneijen la-
dotusta/mutt ett kään-
nys/elämahdais/ Ah
HErra walas muista/
cul» Potcas turwtl ly«
göstulle/ Armos al»
otta ollenluMluwa»
nut oled.
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caikille/ luin sen cdHsua rucoille/ lEsu-
xen Poteas nimehw/
Cautta meidän M
miehem."
Ah armias Isä/ty-

gös culjem/CMldy-
lön annetut olem/tu-
sta tunge/packo pääl-
le/Hera HEnaapm
täällä.'
Poicas pyhän pijnm

tähden/ Awa silM
nqehätäm/callistcor-
was/ cuule huutom/
Ehdiauxem/ hum
muutoin.

Hlä soima synnejW
suuri/ Ann ne Mix
armost, juuri / Tule
turwar/ nouse ylys/

l A«ta ahdisturest «,

los.
Ett autetut s»<l P«

täisim/ 1101 l M,
suayllstäisim/ Vsl°>
sas tans wohwistxl-s,m /Kastyllles ciiuli'
atolisim.l tahlenV
Wtä/CulnmunsP>dtncannoi/vscollM'
an hänehen lytta/c«

, Castesa wannoin/H'
nen Nimens tolM

,canda/Haman<M<t man ast. Se mB»
.lewon anda/ Ws'«
myös mua halasi,t lEs»t«ln mleH

Sydän suruinen si°
rucous näyrä / Huto/
huocauxem tngös tul-
con/Hlähftljacanssas
köyhä/Mänä widzas/
huojenhätäm/ Wa-
hen waiwam armad
päällem / Apum ehdi
Ehristuxen tähden.
Alnos autio omiasen

neg/Pastithädästwa-
kewällkadell/omaso-
lenlapstslienem/0-
stetut Pojcas werell.
Me tahdomtapam pa-
rata/Ilkiät elama-
tämojeta/cuins autat/
sitt sua fijtäm.
».Paral. 22. V.c.Wq>

liel Jumal ftlmn s«.
hätä cowa

Suur
ahdistus/ tuscatarjon/
Eng ldzestäm apua
löyne/Engcustanneu°
tvo tähän tiene.
Seuracunnanlocou-

xen/ Mm cans nöy-
rän rucouren/Tygös
HErra täs huutama/
Hädasäm apuu - ano?
man.
Silmän nostam y-

lösitcull/Edzim sydä-
men catuwall tiwull /

Synnin andex samist
finuld/ Poieas tur-
wtll tullen tygös.
Sens luvat laupiasi



loln/Töill/ puheli/<,'
jatuxll/ Mun wcrel>
zäs wirutit wihdoin /

holho mua sen turwill.
Mcollen pynas caut-
t«/ Ettes olts mull
stihalnen / Telmbän
pchon pahutta/lota
»»litan waiwainen.
SynniH otensijnyt/

Vynnlsaitinmunsat/
Eynnetseselamasktln
n!/ Mpunut olen a.
jn/Mnndex/alänait
soima/Sun armohos
ftrmn/ Slnull siehen
m woima/ Auta ald
synnin luorman,
Nijn couMn cuin

muu mailmas / Suot
eläjä ollq/ Pyyden
linuld ffän ilmas / ett
Wn mchdais cuos-
l»/st tapahtu pynas
m«a/ Ia sen pyhän
Hengen / Cuin hän«ollans autla/P»Wsydandän.
VlEsu Colntähtt /

Lulnpimiäs walaiset/Lo surus apuniehdi/Cyoändän rohwalse/
! stnsnnas cautta lirc»

'n/Mull lohdutus
, ««/ suo eten tulis
< M«>,/110 iteustan.
' o Asu Isä oma/s»»n°yrast,rucoilen:

<«, «letchnän alinomä/

Eitt hywis turwas o-
len/Anna armos mun

' saada/ costan täaldä
lahden / Eten hclwet-
tln caadu/suo Taiiyan
ilo nähdä.

3M lEsu elämän
'HMHErra/Tulemt-
' nul turwar Tunnustan
joca kerran/ synnei-
sex muq curjar. Mun

' jyndian en taida sa-
lata Cujn paljon mua
waiwa/ V?d paiwät
paalien caiwa/ Mu«
renda mua alae.

l lEsu an armos saa-
rnen/ Taalla wieleläi-

l sän/ Ett tygös kän->
dna täinen/ Ia parat
idzen/Pahuttacaiken

! ijan / Paljo tehnen
>tieden/Hay»st/eltn/
jong tähden/ Sydä-
men on tipiän.

Risttan minä myös
kannan/ Kyll ylön
'mtellsest/ lonZ lu.mal'minul päällpan<
ne/sen tietä mulltar»
pelisex/ Cusa min»

l turwan luiteng/ luur
Jumalan sanan/<>/«
lohdutuxet löydän par-
hain / watwolsan lijoi»
teng.

Vsco mull luja lai«
na/ Päälles puhdas

lEs««<
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lEsus/ Cautt cuole-
mas corja mua aina/
Etcn ercants sinust,
Gmun sanaas minä
t«rwan/Cosc wijmen
läald lähden/ Ota sie-
luni silloiy tähdcl Tai-
wan iloon lujan.
.WdVgosHErralE'
«VsuChlzst/Äino/,-
stans on minun toiwö/
Toisia turwa en tiedä
mistän /Täys turwa
olet sinä waiwoin. Et
yäsihmistyhtän ollut/
Eik ketän mailman
paidz sna tullut/ Culn
mua waiwastwoi pää-
stä/ Huudan tästä ty-
gös/ HErra auta mi-
nua hädästä,
Mun syndin saneen

suuret owat/ Sydän-
dani walroa jasyima/
Pois ota syndin ne
Haawatcowat/Cowan
cuolemas woimal. Sa
»os suloisell Mlletz/l
Ctts maroit welcani
werelläs/Näy» pääsen
pois synnin paulast/
Jk cailest waarast/
culn sun sanaslujalu'
pawahwast.

Anna minull awa-
rast armostas/Oe oi»
kia Christin bsto / Ett
turwattun olisin awu-
stas/Nastoin waiwoi
jalusta. Ann ensist ra-

-casta sinua/ 2W,lä-
himaista»/ cuinml.
nuan/ wtzmeisellänole

l apunan/munasmyös
l ainijan/ Pirun pet»«
minustearcotpoisW
Cunniaolconlum».

lallainoall/jsalleme!»
oänluM/Ehrlsturel!
cans Isan. PoM/
iunastajallemHErral,
Sill pyhallHengellol>
conmyös/ cuin «pm
tulcon caltes työs/E«
taidan tulla kelwolisex/Täsa ajaltsest Ia G!mein yancaickisest.
MXchmlnensyM.
zMsynneinen mao»'
nut/oli anmyhden yl'
hälda cuulla saaM
cuin Wt nosta/ Ei!
lohduttamasi laaMl
coln tahti amull.
Hän sanol: lm««l

cuin mun heratta >M»
Sewastais:olensti'l
naja lähettett tyg»i/l
Nousylössynnlst/lll<l
coillelumalapyyick/,!
Kaauy/alca cohlM
Wirtäpydös.
Han sanot:se suruinen ei wotlo»' >

la/ cosc watpap M
cuoltzman cuormo jo
paula/SitäfuurtsO/liutt walltanet «»«l

<»ii< »



Walitus tvlrret. 54?
talckcauwan/lozHer.!
l«Chrlstus/cuinßa-!mamc parhain arwa.
Se wastais: Ennen

culn synninen tahto
läändyä/Ennättä Ju-
mal hand tygöns ar-
mollanswaändä/Au-
tuas sielu/ joll Jumalsuo sanas äändä /

Päaliser armons pai-
steli walaise hanoä.
Nousi syndinetäst tus
idzens lewon saawan/
M wallmn Tatwastpäällensäwalaisewan/
Sunst sydämesi tais
kM HErra sill haa-»»«/Hnell nöyrel tur-
naten tällä tawall.
Armias Jumal ar-

mos auring anna pai-
sti»/ sen walkiul mmi
polsEnnistä walaista/
Sydcmdän lohdut/sie-
lustan pimeys poista/

-Tänäpän mua ann»
ystäwytes nosta.

Se armon Auring
lChrtstustulitygömtäi,

> ne/äitisi neidzest/cuin
ennustest oli ennen/
-Meit wapahtama»
-ald cadoturenwallan/
lCansjans saattaman
' jumalan lavsixMens.

Mun sydämenkijtä/
Jumalat mahla/ cui»

lei sallin camvan mua
' synneisan maata/mte-
! lcstän oli sydämeni cnh
lels ahtats/ siehenast

taisinsynistälata.
Cosc syndi idzens tah

to sisäll sieluni än-
get/ Nijn wapahta-
lat. Chrlstust «ux-
huudan sangen/Ettei
annats syndtn sywäld
mua länget/
sitä helwetin pijna
cangiat.

Lihan ylpiäst wijjaudest ja pel-
tämättömäst rohkmdest/ pajdz

Mzen jawasiHm<lum<^
lan sana.

MM 5 oikein «MMU>'eldaiwll!ttis!s^^^Mklso!lhy°
loimotus

An neuwo pyhäkirja:
Muttcuin otla eteensWa/ Pytä lyhmäi
Wn«! näyttä/se te«

ke työtä turha.
Mailmaisis menos

on tämä tosi/ettei ken-
gän lieldä woisi.Tletänämät myös mahda:
seaiwotuswieltyhmeh
on/Cuiulumalatwa«

stm



.548 lihan jaHengen,
sian seisoo aicol/ Iu- l
malwoitonwoi saada.

Sensatan sai tietä!
«nsin/Cuin alust oli.
Engel yltn/Kirckaudes
Jumalan edes. Sitt,
hän senhulluden löysi/
Että wastan Jumalat,
nousi/Syöx caooturen >
jdzens. !
Adam Ewa esiwan-

himan/Ilos olit caic-,
tein caunemas: lujan,
sanann suot suutuit,
Päällens pahat päl-
pät/ tuscat toit/ C«m«
sanscuolemanallmei»

,tä sait/110 ttcuxmch
muutut.
Tott tämä tyhmä yl-

peys on/ Cutn Ra«-
mat sen sinull sano:
Jumala sanahan suut-

.tu/Seopettacuingso?
pi elä/Jos tehdä ntjn

, tahdot täällä/wMut
ei sinuldpuutu.
Pharao kuningas

<m,lutsa/loca julmasi
JumalanCanssawai°l
wais/wihasjawalnot/
Seisot HErran sana
wastan/ Jumal hand

> «uritti somasta pois
meren pohjan painot.
Gamaliell mies wij-

sas wanha/Sanoi se
catck tule turhan/ Cuin
Jumalan sana pyytä
estell/TcnPawallkyl-

la tiusae sai/ Cosc,
HErra handä maho»
löi/Damascun motto»
retkall.
Mitäs teet; M

ajatest mahda/ Ele«
Jumalan sana cuullo <
cahdo/longtygos lä>
hettä armost Etts «u«
tuax sen lautt tulift/
pidä taan luin Mim
olisi/cawat ettei cch
laryast:
Ole wijsoikyllä wW,

TarwtdzewanedMl
ijas/ Sitä Jumal,»
oikia opy. Sen miele»
pirun sinullsaatta/py-
ta cansans cadoW»»
caata, Pilcan pM
sinun potki.
Sinä musia mu!» l

madon ruoca/cutn
nijhin sanoin lmt«/l
Joita Jumal idze
puhun/
sellastahdot tulla/cck s
matlma on loppunet
da/ Armon aica M
culun. »

' Maas macat ch l
icuonoskätty/Ruu»!
cung woimas on j»»
!ny?Stnäwihai<itDl,

, malan sana
'ilmasolduael)cow«»/ss,
:loteilumalkarli««>l.
>wan/ Cuollnn lM-
»olexjonak? »

- SmyläncadM!»"!
Dl



nunloi/lawoimal-
stnhändensingäncart

,itttygönscudzui
M sun/ pahoin pidit
hiinenpilcana/Wihan
Jumal julmasi caick

cadotta/cuin sana ma-
ston seisttta/Noudat-
«lnomij vnins/lu-
««'ntwmast jottaelä-
ne/Heidän hulluuns
Kpun saane/ He
letän helwetllt vunln.
Wcohtacalckicatu
««/Umonajallojen
lmt/Sallicat teetän
MDze Jumalano«
l»ist sanoisi/ öttain
m sydämen jalosi/
Mr, kyttäin ainijäl
llhm ja HenMrtjdast.
Wtt tättn tulcat,
»l/Llimgsielu jaruu- >
»is chtelewät/ Ma-!
»««staälrybasa mn«
Rmmls sano: Mi->
urchis jalo/Mul me >
"myös hywä/ Kyll!

Pyörin/<
/ lwNipane paljon.

sanoi: Costc lz, !!§!!N0!? Gljn syn-c
'/"puapois wan-I

!« Ixmalq/len lu-,

- pauxen sen annoit,
t Ruumis wastais:En
imulla sua sals/ Eng
i hecumat henulist heit-

t iapois/ Eik dantzeit
> pitoja myöeoNapaidz

Sielu sano : Rtcas
k mies jalo/ hän hetu-
- mas eli tääl ylön pal«
-jon/helwetinpijnatta»
-waj!paädyi pahoin.
- lausui liha: Juttu-z jas wihan/calck mail-
i ma racastawat aintj-
. an/Täll tawarat coco-

> wat caiken ijän.
Eiraha auta/hooeH

l hengi raucka: Cosc«
cuolema cokep meit ja
loucap/Ruumis rucka

mätäne touckain»
Sielu

nan tulewa/ sichenasi
culn ruumis on nouse-
wa/ Yönä ittns yäises
sitt tytuwat.
RuuMis ri/tele pel-

gost puhele: Minua fHnuriset ja nuhtelet/Ah
aina surulisi) juttelet.

Eten saa elä mield
myöden wielajMtnuld
matlmas hecumä pois
kiellät/ cuing sopi elä
ajalisest/ en tiedä?
Sielu sanoicoht catumus tehwö/Christuren

cuolemnhan lurwatcos
Mailman myös häyy
meno hyljätkös.
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N» lihan ja hengen
HERranpelgoskäy

ta atn elos/! Olkjas
vscos myöspysyneös/
Näineauhiancadotu-
fen cartaiieos.

Nuori ehdin wtel pai
ranost tehdä täall/cuin
elämähän suutunwan i
hall jäl/ Rupe mall-
ma puuttuman muld>
myös piald. !
Nätngs mnxon tuot/!>

sille cuin sun on luon?!«
Etts paheman puolen!
ilas hänell suot/Slti
sekin tietämätöinsen saat. !<

Catumus tehty felpa/ >
tuin se ehti loco ta-!
pahtuis se cuolemant
hetket / cosca ruumist >
hengi riutupi rettel. t
Sielu soimas:Elolet,

omas wotmas / eosca j
tahdoin ldz/ paranost
tehdä toimes / losttlJumal laina siehenc
meill armons. l
Coschäncudzu/silloin<

hän idzi/Alca paras k
on paranost silloincan
da/Costa armonslu«l
mal stehen meil anda.»
Cuolonajall
lyll kieli ei l
puhu woi sill suustans/ <
Etk aju ajatella au- t
tuutlans. >

Cuollon jällenpandu e
vn owi ttlten/Et pa-t

> ronnoxcmpatcka ciH
luuUa/NynitcunM.
caickisen lullan.
Ruumis raucka m,

murhellmuamurtckl/
Surull mun sydw.
nirundelet.
0 sinä Jumal/W,

was tänn« cumoi/
Autarmollasmuofo,

etten tuliscadohtlW,!
! lEsus taiwoiiMp
!muawaiwaisi/P«!l>

pauloist mua »ll«
lauta/Ptznas jac«ck !
mastowancauW
! UutHcngt l
dultaja hywä/ M l
man turha m« l'
wältlämän /

hatz» hecumataneh»!'
jämän. -

,

Sielu pucka:
ruumis rucka/M
cowin kyll
luckat/ Vlkius mlns/ '"

emmä puhu suN«!< «

kan.
Hengi j.,

dawatwiha/ '-

meitlihaängäm
Hengi pitä lilM
mot hilltdzemän. , .

< i,

tämän harhoi «-«

na pelgosos tayll«' '«
elom/nynetia » .„

>! °«
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(MHERra luma-zWla talwast/Waic
liasi, walittamahdan,/
Täsi chmtsten ilktast
tW«st/ culn nyt äin
Masaadan.Amkil-,

, „«« juomus täuttä-
mys oncatkis wallan

, swut/Nuoriswan-5
hols paldz eritlämyst/.
Ln caick pahennoxen

,! «onuc ,
Mtjutlracastimv-,

uimuinen/caick asiat,
„ hymin saältin / N»t

lilwan juoris juocai-,
s,. M/Valaja idzen'
'>. chltä.Pilcat/ panet-'

tl»/ irwtlel / Rietta-
„ «moe myös naura/

Nuuliln mallmas et.
«ämpidell/Taion,

,z h»!!>!!l ajan aura. .
Juopumus wijsan,,

,„ ««>l>ze/ Mallan wa-^
!mll> pois vtla/lain '

«. nIW haM hailldze/^«t hywät pois soit-^
,««>

>» N se mitan säätyy^mseiso/ Cuinjuo-
«i, °°jmeld nouta/.,

<j, <«' toimi turmelt.,
!"'««»/Eiktarwet-.,

> Gin jouda.
Onscaick pahat d«

"«tuop / HäpiänKi
"M muun maan w

>' °"/Culnalnssltt-d«

woin juoma )uop/It»«
zen« wie hullun elon/
Rijdalsaattamatcan/

, murhat / Wahingot/
waiwat nurjat/ HktlV
omat snrkiat surmat/
Sen näyttäwm e<«cu«
wat kur/at.

Noa näytti idzens
juopunur/lost poica
oma hand pllckais /
lothmliwynast huo«.
lunux / TyttäritänS
hayyst häwäls. Hero-
des «vieras pidosans /
Se sulurudza panna<
in / Vuodatta weren
wiattoman / Annoi
pahan porton anien.
Pidos Ammon hen-

gens annoi/Elä myös
elosi erol / Losc pal»
wchaSimnpaallar->
eoi/lawallan hänell»
pois teloi. Sodan her»
ra Holoferncswoipa/
Juojin joi caickei»
nähden / buto wäimo
häneld pään pois löi/
HäpiahänellhHytch-
lin.
Balsar Babylonian
mningassuur/ Rie-
nutsna pidos parhal»
Ms/Waldacundans/
Mhengensjuur/la»
»otti pois ptfimäl»
ans Alexander ätild
voitti / Raitininon»
»a waldacunda/ Cosc



tvynall tdzens. vpottt/
Pois toiml tuli ett
mutt monoa.
CambysesKeisarkyll

corkia/ Railin rijkins
hywin hallidz. Coht
cuin wtjnall carats
curckua/Waldans hän
warin wallidz. Wel-
jens hän tapot wtat-
toman / Sisnrens ha-pläll hawäis/syndän
wetens wuodat oiuan/
Näihin hand juomus
wetkäis.
Cuin rvlran wlreys

iolon wetä/ sen run-
duus cohta culutta /

iatnaf ottaman waa-
ti Häta/Mailowtzme'
tn pois culjetta. Cuin
rai>ius wiriäst wiras
taip/ sijn catk hywin
on sen wuoxi/ Mutt<
siellä coto kylmill)äp/!
Cusa aina ollan juo»
fts.

Wesi taudit/ rumin
tuicat/Rinnas ahdt-'
stos/ pään paco / pa-,
hac puscot/ häijyt y-
ftät/postein
jaco/Kätten wärlstys/
caswoincohtstus/Hen-gen myös häyyhaju/
silmäin puna paha p ul
llstus/ Nait y!ön juo-
misesi, hajo.

Cosc calu ja terweys
juotu on/ Nijn täyty

! Wrjaman käydä/
wanais / jost n» -
juovutan/
nm tatda. Nämil,
zat ajaiset owat/'«
juomar eipnram»
lä/ Ptznat / i,i
Msetcowat/ Hi»>helwetin tulesi!»
RickasmiesMV

mettä/ wyna/l«
pääsit häneld f
päiwäns/HänKK
tis täärä ptjno/k,
tulda / tultkittiDnäns/ Se nnNi!
lis olut olla/ C«
haetwoi maft/i«
helwetis täyty iy«
olla/ PljnasM-
kitumasa.
Mana meit Gii>

cartamä/etteisw
mus suömys/ W<
dänd pidäts rasi»',
HErran
rienyis ärtld/lui»!!
la linnun
itcU ijänen ftlln!
juomNtratt «il
nen tääll / Cm!>
let perkele» teu»

O lEsu Chrs
bän
meitä henges «

Käyttämän mci!
lokerram/ Raili
ki caitell ahull/
pahna tapam cl
Elsana tchd°«,^
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In/Anna juopumutl
Mr«« silt m<
M, pas,u»esi selkem.
Antichnsiuxesi.

Jumalat tijt-
U.Um/lalElusizneiiPoicans/pyhä

myös ylistMn,
zsa >« jompaicas /

n„:!,ll ja suurell
iyr»!! / Caikesta sy-

/Pyhän sanan-
edezi / long anno,

Mmin se tuli puhu-
f/Prophetainsiiust
,H/laeauwansijt-

zuytyx/Marat-
!><, .«n ast/ Ett pi-
tlllcmn näljän/Et
!!l<! ruumin ruan /

Jumalan sana
!>M Len oikian sie-iwän.
Pl susi suuri lönttln/
»ft!l lammas lau-
»/dan hirmuisesi

°> !° Pjotti/lnmbat
»>' l>.i!nest aina/ Ei
!<» «A ldzestatnu tayt
B iWen riestal ja
H >«l!/Waan wäti-P
Z «näytti.
«/ 'peto idzensislul-Msuxen kirckonO «"/Ia oikian
/! «vnhotti/Id-ct> -ltttellisian/Hän»««MA lMUtt!, lä->

tsti / Cuinlambaitlai.
edumell toit/ Ia mal-
lan saada aiwoi/Cai«ken lauman keskell.

- ö tätä suurta surklut/
i Ylidz waiwatsen lau-
; man / Ettei kellätän
, ollut rohkiut/luma-sana puhuma»/
I Sen pahan pedon pel.
-gost/Hän vhkals /

-caicky käteis / Häni poltti/tappoi ja sake»
is/tuin»vastaisit händ

. ehdost.
! Tämän nyt surfiudeYlidze/Taiwast armah-ti Jumal/ ett julma
susinäin wallidzi/Juonell/ petoxell tuimall.Jumal Hengens cännlähetti / bikiall tiellen
ohjaman/Ia pyhä
tahtons opettaman /

Meit tygöns wedätti.
Nyt on fai tapahtu-

nut/ Cuin cukin on
tietä saanut/ Sen i«
ten on Jumal pois
ottanut/Armonsmeil
andanul/ Me olemjällenSsaanet
lan sanan puhtan,
Cmn salas on ollut
cauwan/ Wihanwid-zan all olem maan-
nut.

Jumalan sana. sel-nat/ Cuin sielun cer-
weys on/ Estää pl,y-
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<54 Äntichristuxcsi
ta susi llkia/ Cutn wi-

hans wiscanuton/ettsanan saruacta-
wa>t. Puhtaji/ peru-
staman / SM löytä
iozens sidottaman /

Ia häpiäns awat-
tawa.
V sinä kircas ClMe

Jumalan PoicaTai-
wast/Sun olcon ain
tytoö tästä/ Ettäs mell

tit myös woiton ta-
lvan/wastnnAntichri-
sius/eltsoimittatvans
tunde wisnst/luonenseans saawan hawan.
Wähetän sinun wal-

das/Sinäjulma An-
tichrlft/Sunlahlösjo
idzealdans/Owatsaa-'
net wamman wlffist/,
Slll Christuren
Hengi/ Sun tappaja!
sake/että cansans 10-,
punteke/Cuin matlmn
menola«ge. >
Catckl nämät näin l

tapchtiiVan/tatktßa»!
'lmttu meille sanoi/ sen!
«aldacunnan lopun j
stawan/ loca pittald c
pahut jacoi/ Se on so
iimei tullut/Cluncau-c
wan kätkös macais/r

Jumalan sanan p
meudsalais/Ia opetsi
oma hullut. c
KM waiwaistlom-p

- Ml/ Cuin
t tele/ Waan m>i >
- wuodatta k>?i)M,
- totuit sais tieftellil
> oikian osttta toili,-!
Eik autuutt v»h !
clii» vstottomatll !
ta/wiep jäisenw», l

Jos oikein talMta/wältä ihmisten,,l
pyydä / Apostoli

' Prophctat/coeo l,!
mattu pyhä : pil!
nullkylltarjon/D
tutkij nyt imeleskcusas sataman st
nimen/ Suo Hc
metl catkill «rw,

M
wastan olet armckr
Kiitän sydäimlc!»
Sinäalgust l°W
sen/Ia soit Pm«
asuahänell.
S«n'as hänen!«>

pitä/PiNII, juMIM
liizkäivl jitä/lof,<n,
synnin ala tuli»,«»

jax/ Näin cal>s<c
culjm.
Idz Jumal pk'l

armahti/ Pokol >..
neauremlähatti >

pljnan cautta
M/ Helwetlsi>M
mölemast/ päH U
pertelen puilsll' >^



Antichrisiurcst. „
.„

uno!cöWosHerr<
~asi/cmnmeldanäti

, astitwaiwastormoli
si,gin soit meille tieto/
ö anas sarnalljapois

JohonHenges
. it wiekön.
Lamattu' ennen sa-

„ei tämän / Tain tie-
-'on metld piti estä»
Wn/ Antichristuxln
,>?allnn/longerhety°

c-oaman pimeyden al-

3a«ä tqplihtunut
!.nn oli/ Ett se peto

,»ilman wlllin ön/
Poiswttilncil autuu-
?niiellä/ArmahttluM/senlöisanal/tlel
Mtjoll meit jällen

shrisie tuin meillen
st, armvs sM/ Ede-
Msuus Mngel pe-

tapoit/Olcon su»
lijtkijtoscaunis:wie<
nyttkin sanall/Hengen
nmall / Meit soia»händ «vastan waliwlst.
Suomen maan

waiivoist.
>z.c,C>!dz«ClMi!s !

«ick tWön tul. «

Ho Isä Jumal/,

meidän pääl- j

»lemcasäwalwas/Cuil''
> suruises Suomesa lie.'
tne.Wakiwaldawällld-
'zejawaärys/waiwai-

> sus/ nälkä/ suuri sur»
kius/Cuincaleti tyllssen tienem.
Nyt on meil suru suurtäsä tuscas/ Metdält

turwan tule/ O HCr-ra hurseas/Armahda
jo hucum pois perki/
Ala muista meidän pai
hudem pääll/ 101 l tä-män olem kyll ansai-
net tääll/Kyrutta/j«
apumkerky.

' Tunnusta tule meioäil
ttcu suull / Etem cuu-
,liaisetole olle M/Muk
! synnis elänet aina«
i Sunfanas olem ha«
pc,,1l hyljännet / enL

, pallo sitt mttän pitä-
net/Natta catuisin ar«
mos laina.

, Sarnaitten oikeisi
! opetuxtst/ Heidän my
, ös angarift/vhcauxisi/
Emme taine Par«-
.ta umtän / lost.?-
lem nyi cowan cuor^
man all/cuin on täs»iiiniassnomenmaali/
Idzem wiham widzc»nll heitam.
Turha cunniat caick

pyytäwät/surnaidzenS
ilfiatpitawät/Vlpiyssuur sydämes maane,

Aay Hy-



Tygöns ryöwyl ric
kaut reptwät/ waiwai
stenwahingotedzlwät,
Ahneus nlans <M.
caanne.
Turhij waloi wannell
jakiroill/Riellalltöit
tchtä/ ja puhei puheli/
Et yäpiäx ensingän
tledä.lota mielin kie-
li,!! ei olla taida/ Eit
vlcocullaisut pitä tie-
dä/Ei minän mailmas
pidet.
Nyt lahjat laijn lu°

motwat/wäär»t olkeu-
derwänbelewät/Kön-
hild ohidz oileus tää-
tan/Cuista huuto cuu-
lu/ lorseltten/ Wai-
waisten walitus sur-
ltutcn/Paällem Ju-
malanwtha wäatäm
Se julma Pharao

jouckolnens/'lsraelin
«anjsa coconans / Or-
jnlla wäflsest wainoi/
loea julmat Jumalnäki taiwast/ Egyptin
umata curlt cowast/
Pahat meren pohjan
painoi.

Culn eacui se lortia
Vabylon/calckenwal-
lancansjs perät pois
on/Coreilecaikellecar-
tex. Ahabin ryöwys
murha Maxettln/Stti-
i',,ens surkiast tääld
ttlottMn/Monm tuj°

man mielen MM
Christuscudzui^<

täit catttmuxen/ N^
annoit idzens canp
xen/Tylyyt/ tyrÄ
tehtin WatilM'

' waärys mallan s> l
'Rastan rangaift

l päällens toit/Hiwu
sest he häwitettin,

' He södall surkial!,
retettin/ Rutoll
cauhlall/eadötell!» '
näljät! eatkerall i,

psens tappoi j<» k
lostosakiucudzeM
cuit mönell mnM !

jH ssuurt Suomen m
> Tarwetten
paco paall / K^

»waiwat caick ml"
,woipi. Syndins»
slchenstMlöyläe

'ainatdzemilkiäfl!
l täm/ Jumal wlj
! wtozall lyöpi.
' lollempianM
>nost tehdä taida/V
wthatsema wllz»,
>löwaiwap/Ett <
-htast cabotta coll
«Cuullaxes cnw

- cowa liene/ Cuw
»sinuas siehen rle»
Ettäs wlha hm

> naisit halkiat.
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Mcst Jonas/Paran-cohtkäwit
»aanans/Ia waiwat
märatyt wäldlt, Meit
manata paljo oln pa»
tannoxen/Idzemaw
nan pahemmin pnhen-
noxeu/ E'p catua ole
meil maltli.
O sinäsurulnenSuo-

men maa / Cndz ettei
sinun käy cuin Godo-
man/cuin lohlin tahid-
Wlstlaltti/Caickle-

> rusalemin cauhiaf cu-
!V«t/Häwltyx!!n muo-
dot muut sinus owat/
I«?sc olis lahotusta
p<,i^l.
AlaannHTrrahuc-

macadotuxen/Armol-ll«« auta mett catu-Immen/Ett olisim ar'ImonWs/Cadzopot-
M! pyhän pynanpall/
Weit waiwaisi wat.

t.aall/
Wta sull olcon nät>k>!tos.
«?Men/ hänenWsenlttensiamailman
> »alnolst/tinsaurist/>H MW» tussisi.M^lumalnnnamt-W^«!!!!llafM0s/?l,PUs
»neuwVs/Mmitoi!!Minä epätotwon lan-
Mn/wiholisttmuakief
MyMrilb/calfildclst
Md/Stnufi erkane.,

- man mua änge/Mail<
! mai mun wiha / oma
tmyösMa /, Synnls
tsyndyn/ pahildes yl-
dyn/lota HErra su-
ren suuresi sangen.

Pahin wihanms pa-
! ha hengi piru/ luo-
nens cans wircu/ Pa»

-huftans paljo pyytä
i jaca/ Hancaunixkijl-
däwax menons petttä/
lahywarnäyttä/m»
ilma myös mieldy/
tunge taga. Mudotll
mua monill/ pahoil
juonill/Alat wäijy/
Hengi häijy pauloin
muapytamasteilacka.
HCrra tqld murha-

jalo mua warjele/Sil-
peis all suojelle / Pef-
ca puhtar sydämen ja
mielen.losedhuoneh-
ta ylös rakenna/ Idz
cdlonlMne/ Meidän
toiwom totta turha lie
ne. Se on myös wihi/
0 lEsu Chrlst/joseS

, armada paall / ollen
tykönäMtääll/Me id-
zem ijäisen waiwan
wienem,
öHErra minun pyy

l da autta/Armos caut-
> ta/gle tykönäm lop-
pun asti aina: Nyn
cahdon lujast kiusata
paäll/ Mitan woin
'taall/ les muutoin

Aa H ml«
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minull henges lainat/
Nynvscontodest/Ehri
stuxeu puolesi/Ettet
mailma/eiklchaeitpi?
«un wiha/Taida mua
pscostas pois pama.

Walckcocymatlman
japirun woima/Tuiki
tutma/Tahdois pahnt-
t»ns edes tuotta:Nijn
on apu tykönäs jatur-
wa/Sä suurin/HErra
Kyl' catckl wolt ylidzc
woitta.Nljn kayda tah
dö oiktat myöden/
Mgtotelyhtanehkcuca
olishan/Ehristuxehen
tahdon tdzen luotta.
Paiwa sangen suruu

täynqns tulep/ önlä-
nä ollen Cnkill juma-
lattomill Huikia/Cmn
etvscynel Lhriste pij-
nas paäli/ Etaifans
tääll/cuidencoirutsina
tuotat julki/RWran
gatstt/Suuret pienet/
Helweltin nait cado-
tat caick/ HErra
tyZös pois hyM

Chrisie huu-
ban/Aun ainen apuni
keri/Ett olisin vstosas
lujan/etten sinust pois!
eri/ Todesi turwanM-!na hywytees/ lil si'-<
nun su«ren «pmoos/,

/hädafaharmias/h,
i nit «nua TotiitW/
tCorjamuasijpeissG

° jan.
> Wiel en» anonMj
ra suloa/ Suum G^>null anoa sitä: GI»D
ihapian all mah»!
tulla/CulnwihM

, pyytä. Anna «M .
toiwos wah«/

> Kärsimä olisintM
! Nhn murhes n»
»stin/ Caikes
'walwas/ Cuin Mr

> tapahtu taidais.
, Auta että s»),l,öM
moisin/ NcholisenoHldexanda/HeilHsl
na hymäa soisin/!«l,
oM tieto»
tan sua seurat

Rackaus M
!menlt)sa/Taiw»!m>

i Isä/Tunnusta smi»k
, daisin/Ntzn a!ali>!!>
' pun asti. l 'Nynsuurttusco!»
ann tnlla päall/k«
110 ntzn, riemusi M <
loco, cuotla luMH tela tääll/ ettän M s
stas eatken. M »Huunannaracasto/o»
mua sinus pols «>

däis/ Caites» Pi» h
lidz cattein M«B>
sa/Ainot s«q. M n
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Perkelen kiusauxest. L55»
TäMimä seison suu

ree/stdas Piru pyytä
mull tehdä waiwaa/Ia
ladzo parastans kyll
cownst/ balduns mua
Mdarens toiwo/ sill
«ula sinä minun hei-
ko,ltt«,n/Nuuloinmi-

'nawWlangcn/Kyll
cowi»sangen/ Sinä

, minua lohduta/ Sun
Rawcittu turwar ftno
HMhristicundmor-puhdas/ he-
ra HErran Nimen/
I,t,jtä Christust sm,
schas/cutncadzatpäl-
les wijmein. Ia annoi
pyhcitstnas/ sinu jäl-
lenssaaoa/long cnut-
ta tahto nyt alans, /

cuin vscowathänen wa
lons/ Cuin sä «ahda
«aidat.
Mtt piru mailman

Mes/Cuin idzens«säästä/El sallitottut
lull edes/ Waan wal-
hen mllallens päästä.
Eianna hä» yhdengän
«olutta/ Ia Jumalansanaa puhuu. Hän kä-
ske jaarnaiathucntta/
lmal/polta jaUpotta/
Eikaut häntzsttan
huuhu.
Hambaitans kyll li-

llstäwät/ Piru ja hä-nen lahkons/ lasualikistäwät./

l P ytäoen heidän lch.i tons. Ole sä cuilengin
iwahwa /Jumal susi
Imurhmpitä/Cuca si-
lta nlMse/Mwaiwap/
! Hauen silmäteräns se ,
caiwap/Idzephänsa- ,
no sitä.

Codzos cuin Jumal
luuttnt/ Autti Egy-
ptin, maald/Pharao,
ittnjoilckalnens vpott/
Cansans Pääsi wcden
»ld. lertcko langeis
maahan/Waskitorwe»
äännen.Nijn Jumala
awunwahwan/Nljdett «

anoa wtel saada/cuin zei suutu hänen.
AtjnmyösneMidia- 1

nitit/ lumalancan-
fa waiwais. Sitä teit
myös AmalecWid/ett !

he ano,lt apuu taiwast/ 1
HCrra heit cohta lu>- !
paisi/ Gtdeonin <autt« i
päästä/Coscwäkisitt
torweenpuhalsi/ Coht
pacanat leskenäns sur-
maisit / Carkymmend
satatuhat miestä.
Muista cuin HCrrH

davidln/PaästiSau-
ltnkädest/Hän tahdot
hämn surmat cum-
mtngtn/waanhänpas
pois Mst / Absolon

, myös oma poica/Ta-
ica ajot Isäns/Han
,pyyt händ mMd v-'

Ha iiij lZs



los sottta / Kijnotta l
ja ylidze woitta/ mutt«
pahoin petti idzens. >
Jumal myös opet so-
timan/Nastan lero-,
boam/ Iyca sen Cu?!
ntngan Ablan / Ahdi-!stiylencowan.Costhan
nyt suurest.waadittin/
Nhn HErra rucoilit
luMd. Sitt häpian
tansapaetlin./Wiha-
mlehij taca ajettln/iyö»
tin wiMta tuhat.

HErra myös tappe-
leman totut/ Sen Cu-
ningan/ Assan Cost
Serah alans fttfuu /

Tahdot Jumala Cans-
san/HErra silloin aur
otettin Caibsta sydä»
mäst. Nttn musta cM-
sawoitettin/Tuhancn
tuhat heist tapettln/ja
luuttat päästi häoast.
Cadzos cuin Jumal

suojeli/HWatCunin-
longa päälle

paatänswäändeliSä-
herib Assyriasi/ Cuin
«sett hanens wßewäst
Jerusalemineiee Nljn
Engel löi kyll wmht-D/H'ondatuhatt sij-
lä wäest Cuningae
pois pääsipaeten.
Cuules cutnga HEr-

ra soti/losnphatinat,
! can/Cosc/ Ammon jc
i Moab otti asett hän-

dä wastan/ lumchs
canssawalltti/ A»ylhäld pyystt / H>HErra sen N!jnstU>
ti/ Ett toinen tols,
lopetit/Ia lulalß.'
pax pääsit.
Muista sijs siM

aina: Cuing luM
ntjlle teke/.jotcpWz
wäc alas paina/W
Chrtstetyl wäke.
tMo sua myös »»,>

jel/ ,'HIuM on chl!
luett. Änn pirunh»>oänspyristell/samVsuas wahwast lW»sä olet hiin»

- tuelt.

- Wlclen, mix sn
- p>W
> ciiln on cuitcng M>z wa tääfl/ lum«lch>>

. suas turwa/hHM
lja tahto sna «m»
-Caikes hadäs/ W
e cans lautta.
- Etts Jumalan «»

i ja Isären tull/l«M
itytön läsnä anm»
li pus 011/ Minäni
- waa tääll kärsin/»
- cuswn tääldaputlo»
s Smä aino apuu>W

net.
° Eltnll corpit m»
l-toit/ Ia leskenM
a ruan hanell solt/ »<

»-stdettettalmsiM
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Loimen ajastaen cuu-
tm cuucaun / Hänest
murhen pidit/annoit
«wun.
Päästit hand lesabe-
lin wainost/ laEir-gellscautruokeithänd
jalosi/cuin hänell wei
Attä leipää/coht ka-
yi pitkän matcan ei-
net/NÄjäkymmenda
yöt ja päiwää.

JosephEgyptin myy
tln orjar/cusa wäki-
to»ld»' kärsi nurjasi/
luur lumalisudens
tähden. Hänen asians
Jumal nnnlailti/maä

hänen wymein
Mtl!.'

Costa Danielit ahdf-lsteltin/et jalopeurain/
lpesän/heitetlin/händ
lHEna ei vnholtän/
lHänen tygöns Enge-
llins cmnoi/ cuinjalo-
femMtijdan lijnpai-
Colmetnuorta tulisen
wntjn/ Ia Babylo-
nian palawanpädzyn/
»»lamahan paiscattin/
Tulen tumanwolman
Engel esti/ HErra
M häbäst ihmeisests^sti,
Jonas «valas calan

wzos/ Hädäs san-
M oli ahtas/ Yöt ja
MM colme / Hand

° Jumal sields vlwos
t autti/ Ett oxens peto
t ja maal saatti.

Wiel wäkewä olet
- Jumal nyt/ cuin ijäi-
-sest olet pysynyt/sun
> tygös turwqn alna /

t Sinä auxeni tus^as
- tule / Ole tylänän /
- rucouxen cnule.
> Mailman meno ric»
kaus/ Hecuma/Autuu»

> ten ei aut waan on «,a«
towa/Mutt Christus
yxinans / Autuuden
ijäisen meil ansaidz /

Hanelfytosolconcai,
i les CänM'
>V.«Olum«la«nam«

' null«rm>s.
wöi wnsto<

'W-inkäymmlstwält«
> tg/Waan wihan woit«
'ta Mallmalojapää.
-miehildä suotta: Ntjn

° tiedän / tämä on ml»
- nun taiton / Turwata
aicon / Minnan Iu«

»malan avuhun totta.
»Sill tiedän toden/tu-
lept ollen/ Jumalwoi

/mall sangen mimall/
»Mholistwastan solan
»cohta. -

t tzadzo näin tahdon
«vastan syynl/ Sen

> caicken tynni/ Heitäm
-Jumalan haldun ja
»huoman / Sillä etel
> matlmä walda wahwä

Aav Pysy
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;5l Perlelen kiuftupest >
Pysy cauwan/Puut-
tuman vttä ajaisi woi°
man/lumal auzaPoi-«as cautta/Sydämen
turwan anda lujan /

Hänen pitä woitö ry,r-
lewät tuoman.
Caicf mailina nurin!

kaypi witzisi / HErra!
IEsuCIM/'Olea-Iwullas lykönäl, luscas/l
Cadzo cuitenZ mastoin!käymisen päall /
watwa mua tääll/An«
«a wahwan mua olla
pskos/Että täyty tä.
sa ajafe»j hädäsa/ edes
käydä/suo minun näh-
dä/ Ett lohduttajan
M sanas. '"

tzMZAiwainen wali-NVttan , Waiki-
«st/ Ett olen ftmdim
suur/ Wmwoill wasy-
tet yii nica / Io jou-
tumall nzulöan olen
juur/enn idzen wot
synnist pois plta/los
<i I: uai armoUlMs
auta/ Suo lumai
nml waftä mull ikää /

pc. ru Pyyllän äwus,
t'>!lltn.
Ehi meno on ain mi-

MllcoVli/Momtmur
het ja tuscat tuimat /
Mkelo cucild flusau-

owaj/ mun pääl-
M juur/punttumat/

cuitcngen epael sciD
den/ SäIllma!»»/
let tustis turnza / ;I
gös tustis turwW»
don / ökps apu «H
wois wahwa.
Ma/Kaänä caickfM
haxem/ olcm «M
Iculcu wierat / »i,/'

jola t«>!zem/ Est etenchl»
cunm»

Muus mailina» M
, n«s tmhas / cuuj!»
tun sun sanois j»M
lnois/lastllimalMwariel warojst. D

, En apM löy!»»
färten lugnist/ M
joisi/Konstcist
Nastan wawoi ft .
suiui/paidz simU

? su Chnst. Sinä p«U
° läkänäkidzec/sF "

-Ktt/ett ruumitss
i Mtt idze lott/ <«

tstltcallist/ mmi
zyillidz hollK lMz Liudan lyD)
i Jumal/ Poicli/fi
/.Hengl paras/, »

zpelast piecoldru»

-ras / ettan f>>!
rpois pahoist'/'«
/ man M piru» »

-wisi/ Chrisiemß
-tutcnaula/pylM!



ZVYdamest mulsiaiW?m«hoan / Atn
Mrranhywyttä/tij-

Parhain tai-
Dn/ Hand arlnons e°

Ma/ Cum saligen su-
ki on: Autta muamui
«»oin/ SW hänen
Dos olc>.n/Nytnll!>
Mn niloin^

i Cum mailma mua^
imsa/ Syndi sydän»!

caiwap/lachstop. Turwan ty«

la wasmn wtW/ blet
»un tukiturwan/ Ai»
«oo »ln auttajan.
iMuntawasan/cim-
MM/ cruunun/Chri»
lelEsuolet/ CaiÄ
Mtmilklninulikäns

Guhtes mitan
le, Kun tähtes / jos
«!ve on / hengen /

»ick «ldis olcon/ Sun
unnlsss tunnustoxer/'
ini wlel olis ansios:
Syndin onn aiibex
zmal/Nuorun ikäni
>w/ Poicas pyhän
Wn ansiol / Catct
°!e »nhocc tjät. Cat-

»>« pirun paulat Cstn
M julmat,Mli»s<,uf riennä/ b°
>« lnpses lienen.

i Estä cten tetis coscä/
cuin olls tqhtyas wll-
stan/Custtowm tulisin
tuscan/long wiholise»
nlsois/ Sttt hän iha-
stuis juur / Cust tipu
olis mullsuur/ Ett
rldyis ylpiäx tästä/eik
sitt pahuttans säästä^
Wattel mun calun

cartanon/iapsen per-
heiz puolison/OleEsi«
wallan wartt«n/war«
jel / HMdz holho.
Muchelisij wirwot /

Sairait fiwust kir-
wot/ Wahingot/wa«
tnt / lvartell/ Meilo/
cuin ain on tarjon.

Ann mun sada
tuis loppu/ cuinerjc?
täyty tast/ Tygös sil-
loin mua johtu/ ölles
wymcts' hadäs/ Ki-
wus/ awun hawuus/Jumal ole awus/C>'r-
ja mua taiwan ilot/
Cans pyhais cuin M'
laon.

V.c. loftjHEW
« ra autta mettä.

NMgo sitä/jos Isa
meitlapsianslvöne/chk
cauhlg «Wleman kit
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Taudls taickrutos lie-
ne / iiene widzat wie>
wihaisemmat / nälkö
on katkera cuolema /

Pll!>atiwuillkteuetai>i
piMik.
, <3öta suuret pienet
surettap/ lapset äitins
coytun luotta / Maan
fyliinllcaikenhawltta/
pöltta/eioikiiitcusan/
w>>an wätiwalda/ryö-
wys lttu joca haral-
ta/ 0 paramb on coh-
m cuolla.
Ett sijS syyst synnin

lähdcn/mett Isä omall
läixllens pl rä/Kärsi-
käm ja lytlMm tähän/
lttei fiptäman widzan,ra. Hänen hywä
tahtons tämä olle/mei-
dän tulle/
Ml parannoren meit
w^änne^

t)?iiä!!tme/Manaufet
na piban»/ wä-

r:Ä cälua catowatst
,)an»ne/ Armotto-
l waiwss.

Et ole meis oikiutt/
,rmoo / Elk racka-

>u'waan wtha jawai-
no/ Synnis eläm pel-

u aina.
m iozepahuctam

oie«,!,a/ eng>)nsiät si)-
danoam nöyryt/ nijn

Isäcuncope!cohen!>«/!
Ettem cadotuxehenl«> j
du>. Jos Isä lapjlW!
rangaisep / Hych>
ota idze sen ansaidzn/Kyiä / tärsi Isz»
widza. .

TunnustainsuassW'paxi/CumarHEn»
käden ala/ Chrlft
lEsus ota turlW/
iozes hänen huom«!
nnn alat/ Hand n,
cöel/SacramentyM
tidze / Hän tietä/Lj
Mlns tarwidzet/Im,suo elä elt euoll». !
Paidz HCrran ch
boteilatda/ M^
eunet/tauiican W«/!
Jos Isald enä O
sullsuodan.W«W>l
cuiteng liesas sinch»
ryhdyis / Eit w«Di
goc sijt sinuhun y!>
dyts / ehk tulk tck!
tartuwa lteuti
ElpälvaiMMf»!

Nengan/ PaidzHb
ran tiedot ja «M! !
waipu wahemin <h»
nengan/ , ota HV! >
ra alatiwärcioip/'!! !
ihmisten edes caO l
olle/ Ruton c«M! c
cautta luolia / Vv" »
callis on IM«<«
lapsill. , "

Nyn Mns «
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<utn «läls/ HErran,
omataina olem. 101 l
määrät hetki on mma
edes/eisaastcartta/lwaancnolep/Hoitox/
colgorculin meist cuo!
le/WlelChristusmei!
sitteelamolle/mixme
s,js cuolematpälkäml
Tas elämas el lhmi- l

sell ilo/eikwalwast pä-
sin päiM/Siehettast
cui» elost on ero/ sitt
luwattuntepon lähde/
Ehtcarniasja cat kera
st liene/ Ciiill suriln
lnelstsllretta/mcitwit-
ne/Waiwasivlosiau-
tuanlloöit.
Walmistacam mel-

tim mlelelläm/ Täy-
ty wihdoin Cummin-
gin cuolla/waickcuing
cauwascowincartele/
läyty edes täs taicka
muolla/ wahivä wapa

»vuoden woitanuton/
Synnist surusi/ mal-
toosi päsnyt on/ cuin
ccht« Chrlsiuxen cuo-
IIN.
Te catumus / wal.

tä-
hän apun ano Isalo/Christus kiwut wolttl

-cuoleman/ Se pidä
«in sydämes si!äll.cuinHErran ptjnan paäll
llinva/Seijat ei cuo-
«<«lsnasuln,a/iop°

pumatt ilon laps liene.
O lEsu caswos kää«

nä tän / Aurem ehdi
cuoleman klwuts/Py-
hä Hengesmeit HMt-
.oon ain/ettem epäy»
,!in lilvuis. Ann kärsiä
karsimasi curitosias /

ettem pois luowuis
armostas / Sitt sinu»
yät fytäm.

W. c.Cosca «,c«!t
tuUut on.,

' lsä paällem
l armada/ wlhasl wldza meit maahan
caata/ ett älild menen
alamaan/ Syndimsen matcan saatta/etts
omall kadelläs meit
pieM/nuöles meihin
ambut ja syöxät/cm-

lteng lepy Christuxen
'tähden.
l Rinnois sydämen ty'
ikyttä kiiviisi/Sieluni
' on surkcut taynens /

En löydä tepoo / en<l
l lohdutust / Hengiäl,
murhe murenda pää-
näns/ Cuule Isä y-
lös hera HErra/lo°ses aurem «hdt tall
kerrall/nyn perät per-
tl pois hucum.

Jo jalwoin haudas
seisonen/ Cans cal!»
hian cuoleman kibas /

Eiihmtsi yhtän ole
tytönän / Culn z
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wawast lohduta «idms
Ah Isä wahwist mua
wolmollas/Ilytminul!
oleturwnx awullas /

Emb apuu muald «u°
sian tiene.

Tästuscascaicktmun
tuttawan/ Muaeau-
Wuwat/cuin kirot o-
llsin/polsminustpoic-
kewat/ caick ystäwän /

Ehk huudan heit/ etp
he cuulisl/ puetan/
cuin taambat mun nä-
kemät/ caswons caick
mtnust peittäwat/cuin
haisewa löyhkä helll o-
lisin.
Cniteldmailmaldhyl'
jät olen / Mä Isa si-
nä mua hyljä. Ann
andex lyndin / awur
tule/ Cuoiemcm kiwui
niinulo lewen/sencar-

as Cauhistus poie
i/Piru cauwaspoic

taccota/ Hläsuomu«
wihasas cuolla.
Vrmas Isä lepy ru-

l.)uxen/ Tee täsä ih
meit/ ny< mua auta<
Tutwan tygös näe

ocauxen/Nyn lewiä
nes cunnia sen cant-

ta.los hucun eip sunbyivää siitä / Cuollu
lunnis ei suo fhtä/E-
--lä<iz sua UjtecanHErra

lEsumunwapah-
W/i)nMwerMs

Z minun ostit/ AuMnyl
»lvstollinen auttajan/
lpolsta pois «vihM/puustit/Isas fMss
-loiwz ota/ nuoli mu,
ren/ Sen surma<«»

> tygö coyta huda/ Gll
> sun weljäs murha,?,
- Cuiteng käytön tch

' dos lälken / En pm
' tähän märä idz pä.Ä-

--l le/Tiebpäs tott c»
' man tarwinnen / G«

' Tott mtnull tapaltz
! mhtlls paran / G«»
eli käyn Cuolenm

eran/Yx caiktiylft
mos olen Christe.
PyyäHengtmmlch

! omta/ lacaickiacm
! Uiolcmä pitä/Mo»n
voist ja wahwisia/m ,
ero autuas/amnj!»
,'ä: Ett Chrilius °!,l
«in snnoämesän/Hi-
nen pijnans wu>si!
mun wtclesän/EiM
sodas seisonen lujan,
Chnstus mun om»»/

minäp hänen omani/
Pijnans ansiot eift
«ll tmhan/ iozen»
nan hänen huimani/

i Mr sii? pelkän »u°»
! man smirma? Kill«°
ni HErras iloidzW

l wähän/ Hän aulO
cuolemast elämälm
ltuw»itah»net»g°^
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jMUstan musdan
MVtuhwax/
»ulemnn/ M«n
min pandu oi?/ lihana
pn lahoin/ Muotoni
lOMIMs pois lahon/I
maanwullasikyll luotu
lienen/ elälsan en pan-
Mnäitmillcn/Alal»
llnenelon po/es puu-
tunut on.
Mun majan musta,

wuotenwallu/Olcuo»,
lem wieras cauhia/e-!
lon ilmasi catcoit/cuin

to/Nljn caickckäpai-,
w.in matlmas kyrust.
pois carcots /. custeng
mun ilon on/ tiedän
ms noustwani / Ia
Lhlsiuxen cans yät e»
laivani.

I. VerN
Ihminen waimost

siMynyt / Ot cuin l
pian on waipunut/
Luin cuckainen laca- >
stucohtcaatu/Ihmi-'sen ikä lelpotoin nhln?loppu. !
Mun majan musta

Moten walju/oi/lc. l
11. Vers.

Chrisiityt lewawät!!Jumala suo/as/ waan <Kristus duomioll tul-j
Ws/ He,t tzergttä/,.

! endtstll ruumillans /

eulnheylösnou»
lsewat/Paidz cuolemq
,!pelgotelämät )umala»
Ilirckan l,aswon Ma
Inahda saamat.

Mm, maja» musta
!yuotenwalju/öi/»«,

lii. V«ll
Cunniä olcon Isä

Jumalan/CansChri--
stuxen Wapaytajan /

Ia sen pyhän Hen-
gen lohduttajan/Mei«
ta aina auttamasi V
holhomast / Vstoam
wahwistamast/ Et cuin
me cuolemma mailmä
waiwoist/ HERran
huoman annam hen-
gen» hywastaldos.

Mun majan musta
wuoten/ zc,

lEsu Chrisie
/ loca

myös olet »«tztetoin/
Synnlli sinä' meitä
päästit/ Idze tuolit
meitä säästit.
Sun catkeran pijnas'

tähdey / cuul armoli-
sest rucpuxen / Cosca
minun pitacuoleman/
lTäälda myös poM
ercaneman.

> Cosca ei selitä silmän/
ej my?s l»ule Winun/

«f»
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f6z Cuolemasi. l
corwan/ Eik kieli suu-san käändele/ Sydän
llwustfiwtsicle.
Eoscjarkl/toimi pois

tule/Apu minuldcaick
puut. lile/ Silloin sinä
lEsu Christe/
turivan ainoa olet
«Mst.

~Auta siismuahada-
sa/ Warjel myös idzetllolemasä/pahat hen-get pois soittele/Muai
hengelläs suojele.
Cosc sielu luumister-

tane/Ia sinun tygös
pakene/ Silloin ota
hänoä huonias / ouo-
miopätwän olcon o-
mas.
Ylös nousemus on-

nelline/ Suo lEsumeille armollinen/Älä
syndi silloin muistele/
Armostas andex ane-
len.

Mncuinsä olet sa-
nonut/ Puheisas tosin
wannynut/3otlsest/to-
toisestsanott/nailla sa-
noilla/ myös wannon:

locä mun sanaikät-
ke/ Tahto myös »väl-
tä pahat retket/Hqndä
minä tahdon autta/Ia
Isäni cans sowitta.Eihän myös tule duo
mioll / Ehf erottetan
tääld luolloll/ Mut
«uoltuans eaiivan ilon

tule/ Riemun myi«,
l tjaisen culte.

longa meill sum
! armollisest/Isälu»'lqlaupiallisest/E«t«,
lisim ilo sian/rienW,
zeman taiwas pian.

<?MlumalfenenM
sitä!»-sca ja cuin!»-

rftan / Suurten sy«-
detntähden/cumn»!
na tuli tehdyx / I«ll >

tolwon cuitengin >»> >

styxChristur.enpM«
werell.

Tuonen- minä G l
nettin paydir/ liilani»
myös mailman ft»>
gir/Nljn cuin lammi ,
luoton/Ei yrilän.W !
auttatai°a/loseiH«' «

rahengensannstM>i
longhanminullspll
con! s

, Terwen en toi» h
, tietä tätä/cuingnß n
mamua peränsmli/ f,
Synntll surull o!» h,z ftartu/Cuincala!»' n
konja
Jumalan sana M ii tuotta/Se sydämM ti

»turman saita, !>!>

Walwon mä ell^'n
'pän/ Chrisinren cw P
>nan eleen / M»»» «n
t syndimsuurel.oD ft

> f<u,ma minua/Mtz



Cuolemasi. 569
M seuraisi pirua/cuin<
muapylä murhen. i
Sill rucyilen HV' l

r» Ehrlste/ Tvgön sä
smuasplsia/ Wymei-
M hetlcll. Ann mun
silloin oy Nljn >das/
Ettei wihamics mun
cohdals/Eiksaispqhal
rellel,

I g Jumala minä an-
non/Haldus ja huo-l mas canna»/ Sielun/
ruumin/ noyxäst/ sun

! pyhän, P.oicas cautta/
Ma talwan iloon au-
to/Pidä ain murhe
Wast,

P. c. O HErra suu
ryhäftnas.

Mltaslumallc-h«^>dottapaht!itott/
3un tchtos hywa on

lyon/betlarwosapus
llsottalcoht/cuinvsco-

s»«pysywatluM/heit
> Wäs aut/Pojas pij-
> m cautt / heidän ty-

lonsalä pois culje/he
» huutawac/ tygös tur-
>' tvowat/ E» ifäns helti HErra hyljä.
» Einä mun toiwon/»l tuliturwan/Olet elon/

i!«n «utuun. Ei mitan
>» Watapahtu turhan/
»» Wztahdotas/lono
B «nnon haldun / Sm

ftn todistanep,
MEttlugusasowathtu!

warcioid-
zet/caickicaidzet/ wah-
wastatnatygösturwä.
Mallmas olem

fiat witrat/Synnis ja'
surns aina.Cosc täyty
wimelnpois eratt/ja
silmätkijynl paina.
Steliisunsuomasvscö
huomaas/handähal-
dus silloin ota/ Synj«
sota/cuplemä ota/poi-
sta must ja pois soita,
Rucoilen lumald si«

nuld wielä / cuin wrj-
meiftld piru mua liusa
Etten sna silloin pois .
kiellä. Mutta pysyisin
lujan sinusa. HErra
hywä/autmuatöyhä/
pois sen pahan hengen
paulasi/Cuin mua ed-
zljocahetti/Sadaxens
minua wauloins.
Idze minull olet lu-

wannu /Olla lykönan
>joca hetkell / Sekä tu°
scas/hadäsalnyan/ett
wymeisellhengeretkell/
juuroikia tiet mua sillolnlvie/NynilonMe
sangen/luota sen pal-

ele/en epael/Sydämest
, wtisan/ Amen.

> V.c. Sinun tpgös
HErrotulen.,

> HKlil'hywäs mrwas
>

/on mett lunasian/watkl'hän väällem pane n«
. stin!



stin / Sen syystä olem
ansan/luinMi tun-
nusta/ mahdam/2an-
giiisonmels/cuinnäh
dä saadan/ Ei yhtän
zviatoi!?d llene.

.haldutz idzem aina.
annam/O Jumalra-!
las Isam/ Ka meit
cosian ylönanna/.tall
Vlles wiel eläisäm/täll,
owat murhet/ surut
tustat / cuolemanast
Nina pahat pustat/
sun tMnäs iloo toiwö.
Mahdam ajatella tä-

män pääll/ Andal-
sä„ Jumalan wallit/
Hänen Enzelins war-
tiam on tääll/ Tahtoa
meitä Mrjelja hallit, i
Cuin cana poicansti»
lorja/ Shpeins, all />

otta heft
Jumal meille myös
teke. «
lo,«m»cameltwal°

wom/ HErran omat!
aina olem/castet olem,
Christure ansion/ Hän,
auta Mitä ollen. Cuo-,
lemaAdamincauttuli/'
Chrlstns meidän apmn
oli/ Hand aina kyttä,
mahdam.Hywä hedelmät el sa-
ne/ ennen cuin tule all,
mullan/ Nyn meidän>
rumin myös maane/«
Mlhax/tuhax täyty!

, tulla/ ennen
kauten käyne/ I^!
Christns waluiG

, liene/pynans jawl
lemans cäutta.
MixpelkeajallstiDl

lematWthdoln t.K
täyty ertj/ChrisiuM
gö oleman/Mir c»
watpydäm pery!»
Wmcon cans l«
lähte tääld/ S>M
m«catu/usto.opMl
sturm pääll/cl olejil

, nel mitan hätä. . l
Aut<i Jumal M l

Hengelläs/ Kärjich j
kärsimän tuscM/M
cas vscoö
les/ettem häncst ssii
costan,!ähtessäm»M,
autuas ero/c°rj»j!l'
lumtaiwanilon/chisua PtHtäm.
WZUn toilvon«

pääll/ cuin on cki
apun ja taiwan/b ,
ajainen cuoleaonls ,
jömull tääl/el keossa
päse sen ald M <
Ei autss tatto/tHM !
eik walda/losc i
ma/cul.n tulisyW s
dans/ caick si"M i,

pois/ suuren/ «5 f
rän/Rickan t°tz« !,

caick
puu et löydä. s!
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Cuolemkfi 5?l
Ei auta tasa wysans/
mlchuscanjuur/ciCil-

woima / el
niwws/eiialous/pie.
mtaicksuur/caickcaa-
«moni tuick tuhna.

C«ng pääst Nimköd
jalcjabcliSanherib/
Salomon / Samuel 3
Samson/ Antiochus/
Asocl? Tuoni tasaeli/
Mck elämästulos ajeli.
Dljim «cizy hiuxen-sa palmicoioz / Häwi

«dzoman caupingin
Mul/ Syn Sichem
pm«e§ hand äckäis/
himoidz/Häwäis/coht
si<t wchingon sattui.
Pljcon weljet hänen
tnpoit tast työsi/ cans!
Lmpungln mies!
Ivcien myös/Sen ro-!
Ml > Nain elon akild'
jätti/ caick cuolema >
Mi/mitä jaloustaicf!

, nuoruus autti. <
loco istun astun laick >
iniläntaälltem/Nai-!
misuttan ajattelen ai- l
m/ Synnis syndyn / j
eliny caickein tieten / <
Mollin,, suurt suru',
Wll laina/cyco fiu-<
stus on mailman me-1
»°/Nyt lloldzen/hyp-
pi»/olen nätn/Pet-iIM on mailman elo.,
Ce on larpelincl, sit j

»Wn/et turwans l

' Jumalan pääl pane/
Hand hartast auxhutä

lain euitengi»/Hänen
pelgosans elä taine.
Se suruisans l^hdu-

, xcn sane/Hänestmur.
hen Jumal pita/häiÄ)
autane/ Muttylpiätt
hän häpiaan saattane/
Pois «adottane / caic-
kcirz pääll cuolema
maane.
lunastajani sinä HEr

xa Christe / cuin cuo,-
lemanalas painat/est
ettei se wahingot tekis
mull mistän,/wahwist
pstoani aina. Cuin e»
cnstan apu muald lie-
ne/Silloin sä ainoa-
pu mull liened/ cuole-
MankiwnisauMi rie-
nnä/ Sijt ilon wieue/
!Armos silloin sinä mi-
jnullsuone.

aicani tul-
on/Ett

rian taäldä ja lähden/
lunastajani lEsusil-
loin/Warjelemuaan-»
sios tähden/ Haldus
annan sielun hengen/
Aläjätä mua ettei ken-
gän/ Mua eroitta si°
nust saisi.
Synnit Mawarmua

murheliscx/ Joitavsi-
amb on cuin meren
sa„da / lotc sydän-
lMsullonMsunlliser:



Culteng en tahdo idzenanda/Epälyxen/ mut-
ta mutstan/täällHEr-ra lEsu cowan cuo-
lemS pääll / Siehen
turwan / se mua aut-
ta.
Sun ruumis jäsen

l>mlnsolen/Idzenssse<
henMuni turwa/olen
sinus/elän ell cuolen/
bmas aina olen
HErra / Jos minä!
»uolen simchun cuolen/
Elämän yätsen mtnul
tuonet/ lonqs mull
cuolemallas ostit.Ettäs «Muist no-
snut oled/ Sen tähden«n jää minä hautan/Talwas astumas loh-
dutta tode«/Sä cuo-
lemanpelgos.wotaut-
ta/Cusas olet/ sinnemua wientt/ Ettijäi-
scstaintykönäs lienen/
Sys iloisest täälba
nyt lahden.

'

Menen lEsu tääldä
tygös / vjman kätcn
ja jalcan/perät. Sijt
ntjn macan lewosasmyös/Täst ei fenqän
ru,nistant herät/ mutt
sinä lEsu Jumalan
poica/ cutn «viet mua
lirctauteecohta/ Nljn
hancalckisen iloon.
Sm Elian esimerckij

' nättä/ Cutn eläwäld

l taiwnstn
° lohduluxell meitäta>>l< l
'fä/ettstmeildäwW»tietän/ Tämän Mlm
»elämä on toinen/Cu!»'se nswyi Eliasi mill>'i
nen/cutnwuolell fu-

, huttcli Christust.Että cuoleman Hell!läsnäon/HErraM
'su mun holho/ Wah<
>wlst minun toiwonj«
ilvscon/ Apus cans ty-
könäni olwo. lohlullmuacuolematwaM 1IstnpelcoaminustM
estä/Sun huoma» ll>
zenin annan.

> Näin matlmast lähte«
täydyn/ HErra sm»

-tygös tulla/Ruu«»
lewos maas macaw»

-on/Sieluni suotß»?näs olla/Ruumin duo
- miy pälwän nousw»
on/Sielun cans >M-

i stettäpä on/ Ynn ole,
man yäises llos.

! rviclätylsiif^

.NVscn tiedän/Ett
! wihdoin mun taäli

> täyty cuollacosca/mlll
> muoto/ en tiedä / eng
> tiedä/cusa/täs taick«,
mu,olla/ne yptnänssi'

! nä Chrlstetlenet/Hol'
»lusas ainostans liene/

?^il<

Cuolemasi.



Cuolemasta. s?j
'> s <

,l!„en loppu mull

llä pyhän Hengen
«utta/ Sydämeni si-

l hala/ muacuole-
»hetkes ama/Sen
l« tolwoni pala.
„ä synnist Mlnuu
ax pesit/Wgldacun

t!>l< asujax mitä sasit/sen minä vscon wah-
HErra lEsu sna

rxcoilen/Pldämuatä.
sZ vscos/ enlmän sil-

,>coscacuolelj.Cans
scskiusauxes ja tu»

ftas/Täsäturwasann
MH pysyy lujan/clten

>st luowu cunan/
sca sieluni luumtst
osca se tapahtune
n/ Mull tewt ero

nostas anna/ett hy°
.<!! oltlall taidolla/

Hengen sinun haldus
.»nngn/Christelises ol<
lins vscoe/ Olkian o-
Mtedon lewos/ Tästftsleudcst tygös sitt
Jos mun läälb tah-do! corjata/Tasa talck

n>!!<>lla wicralla maal-
la Walliall / wedtN /
s.iMl eroitta/Taudin

ck akild ruton alla -.

Armosawnlltykönäm
oiw/Mallheugelläö!

>' "5

muahulho/Munvso.
an wahwax wahwist.
Jos heickoudest lalt»

tapahtu/ettalasttdze,
nl näytän/ Jos jocu
harha puhe joucahtu/
Talck toimettontas id»
zeni täytän t ett se ta-
pahtu paidz minun

' mleldän/etten ivol toll
taida hallttidziän/mul
wlax älä siitä soima.
AhIEIU/anncuole,

Man litvuiö/ Mlnull
siwiäautUas ero/ettet
minun sydämcn liwuls
Epätoiwon ja epäys

> tietön, auta että tur«
> wan »veres pääl/jongs
edcstän satleltwuodat-
ta tääN/sill sydämeni
silloinwoitel.
Cutttnqln ett määrä

etees / Ntuu loppun
muoto/ ätca japalcka/
Ne calc? hallusas on
ttctes/ Tahdos perän
calckt «e laijtat. Sen
tiedän sä elämän an-
daja/ Mull elon au-
tuuan olet andawa/
suolen sijs cusa/ cost/
cuings tahdot.
lostminäoitiastäy.-

destatdoe/luur coco-
nan anan sun huöas/
Cuolema on minull
woltto watwois/Sinä
elämä olet mull oma.
Tiedän wM/wijmets

, päi»



5?4 CuoletnaM
päiwan/Mun ruumin
maanmullastylös käy >
wän/ 3iijn elämähänsanos woimoll.

Christe huudan.
(MEsu Chrlfte lu-
lowancllolemas eaut-
ia/Cuolon cauhiun
meist pois soitat/ Py-,
nas tähden mua
Costa cuöleman fim-,
pun käydan/cuin ääni
eicorwiscuulu/eiktic-,
ii wöi puhu/Eik stlmlll,
fillen nätzda / Eik titto,
mitan tehdä. ,

Costa sydänklivnsi ki-,
wistele/Aju ei ajatella,
taida/Caick ihmisen a-,
pu lnvistele/Eik kustan,
turwa saada/ Silloin
lEsutygön joudu/wij
meisellän mna aitta/,
Pois surkiudest saata.
CuLlonfielcsinnanou.
da/ Ann tiwun lche. z
ny st saada. .
Minust pahalhengct,

pois estä/Mulllöhdu-,
tus henges laina/Eil, zlöin
Corja caunist sinun
suo/as. Rwmis myös
maasana lcwättaas/
Nousendolans odotta/
Toiwons osoita/ llloosinuid lulla sai^/

Huomion etehen <l^
glewastajanwym,

päiwäu/ Syndm f !
nascauttpeitä/ C„l
mua ormost ilon ti!
wän/ PyhHs stM!
mua heitä/Sä ft„ i
Pälles cum vstm l
on / Hän cuolmll
cohtelon kay/E'k d! l
mtonallnäy/Ehklftl
sestcuolewaon/Eij,«
cet helwetin haum !

Hänowapadan l I
tewäll kadell/cnole»:«
canhian kydast/3 >
wan ilon hand M, l
lähoell/ Näin i
päftänhänowchW
siis Christus aut n.!

wisusi/ Sun tuloos!'
dottaman Vscol!/
saaman/Ola luM
ilost/Sinne mn»e«
tääld vlos.

'-

ajatelcam am« ft' ;,

pääll/Etteoleman,!,
tapimeitän/Hänip ,„

ttU kyllä ttettäw» 5. ~,

waan aica/ j«)h< vtietämätöin/HaiN« ~

tocmk faugiutcn i<l ~
.

Ann wälttt
teitä,



me wahin nait
Mtelem/ Nljn cuole-
„,ss tygöm matele/Ia
pytä meit pirun nuot-
W,Seur<rmua/!ano
pihan caikill:En tahdo
mäwi!«Ytcäsill/Fan-
qir mä jdcaidzen otan,
vlEsu/ölEsu/paä
lensme aina luot-
t»m.
Temen ja ivahwan
sWmtäall/Mheng
n,e muista Sielun
lMl>/ cum synnin
wrmaatandaman pi- <

»lem/ Rchan tähden 5
polion myös rytclem/
Gn oiituut tnhdo tte- l
!l', 0 ihminen/O chmi- k
«„/ Eiclu wimcin -
i»«t<!pi näitä. >
Ruumis ft hautani»<ltetän/ Ia musta!! !^

mllalpeitetän/näiml'
sualteroltetan.langot
ft towarat raatele'
Rt/E ucu caluamy-
'jakelemat/ cocon
' lh-m/>) chminen/mil-
'!!Muwirgotetan.'

duomion eteenl
«" Ia sangen!

waati/'
"?«perän Mol n ky/

p,ihuden!ö
"'" pois iykitän/»

t Nyn itcu mallan saa-,
- pi.O ihminen O ihmi-
, nen/ Syndi sen m«t-

- cc»n saatti.
) Smtähden turwH
, li«,alan päall/ Ra-
-castahändacaifellwä-

, el/Se jielulles sctttapi
> lewön. Hänen sanan-sa möys cnulr/ Rnn
edsä pynan sitt tule/

, waqn yancackisen
!olEsn/HlEsu M
melt anna ylan.
,M,ha ja alastoinl»auta/ Nijn cuolluit

vyda myös hautan/Tatut ne ixyned tielle/
Murhelist miclelläs
lohduta/ Sairantygö
käymän su«s totuta/
Nait Jumal mcilo a-
no talla. 0 ihminen/
S ihminenHla nait co-
stan kiellä.
Alkam nhden tähden

myös terscatco/ Mutt
Christuxen pMlle tur-
luatcam/Cums/IsinSwhhanl<icaht/bansi«
nun lunasti Mcn plj»
nalljaomalwerclläns
Ia cuoleman hadastwaphat.OlEsu/OIE
!»/, Sun mmostas secapaht,

BMEcmnelän<ma3
Klein-

575C« olemasi-^



-5?6 Cuolemasi.
ma cuoleman salwos/
Keloa muald apuu
saam meille / Täsa
surlias alhos / Mutt
finuldHErrayrinäns/
Me mahdaM itke kyll
hartast/ Ett mesiin
wlhotim nljn earlvasi.Pyhä HErM Jumal/Pyhawäkewäluma!/
Pyhä laupias wapah-
taja/ Ia wahtva aut-
taja/Hlä an meitcaa-
tu coscan/Cuöleman/
catleran tuscan / ar-
mad meidätt päallem,

Me cUin syNnild wai
watan / mahdam suu-
resti huolla/ Händä
aina Myös caiwatkä/
Cuin tahdoi edestäm
«nolla. Sen Christus
teki yrinöns / Hän ot-
ti pallcns cuoleman /

longalla meidän pi
ta oleman / Pyhä
HErra Jumal/ Py-
hä/ :c Ala anna myös
Meitä / Helwetin tu-
leen heitettä / armad
meidän päälleni.

Me cuin häijysi mei
täin kaytäme/ja aina
synnis eläm/ cuca rie-
taudet peittäne > luin
owat tullet päällemi
Se pyhä Heng yrt-
näns/ synnit sydämeji
pois pyhki/ Hywä,
halun sian lyckt/ Py-

'ha HErra Jumi, .

Pyha/l(. M mii Ze
> pois cadota/ Eit», u:
lon hautan waM/ ti>

' Armad meidän M ! t>'
! lem. le>

l wttlä tH,U
nwtiliiNN ~'

, caicki,
täyty cuolla/Eiyhlu 5,armiastloyttäni/llnz
pitä meidän puolo»! c
Taan simdi ylin» /

tehdä tais / Ett »

lemaoweneteemm, °

is. Sentähben m»
'damhuollaHErral

> shrilie) ,

, Armad päälleni
, Caick olem Adamina «

«kiac/Synnill saastua ,<

, uit iMat/HErra».
, mad päalten. n
. Käym tästell M» e,

mat täällä / y
, elos olewan luuli»»,' /s eif kengmelämät »m ,<

meillen / eik tahdo «i> t>
dnen luulla/ Kcng!«! r
ta päällä tästä lU

Etlasi ? Eip KeiW
ss metsi pääse cuol°!!
»Ennen cuin tuhaii»!» p
„lan HERraXChriste /
i- Armad päallem/il s
st ole ltcu surkia s« ? l
KSieluruumisteriM i
>-HErra armad PÄ°>



. Cuolemast<l .

Wttib yjtawäm lan-
ae nähden / Meil esi-
meiktxsurklar/Sgma
tiet täyty tayoa mei-
dän/Maistamanko»
lemat kyrkiät/ cuini-
tms köyhä / nyn rt-
«s/ Kistenam ol.em
Mn caldalset täs,/
Tantäytycackein pyr-
kii/HErra> , .

Chnste / alm»>.
Ällfcng me ajKttetesm pääll: Kesiell cuo-

lemat stisom täall/
HErra armöd pääl-
leni.
M«lma iloita mah<

t«/Jumal tahto an
do eion/ Hän on
nimisss cohta / Meit
l°lj«MönsilomSen
sshrlstus yxtnnns teh-
nyt on / cuin elämän
tteem atvan on/ Ett
MhdWm yätelä/
Holeluja/ tytos luo-
j«n/ Ei ole cuolematcunä/wl»nbni/pa-
r»mn sataman saam
«niming/ Halel.EWucuolematmai'
<<»/ Tämän elämän'
pmn/ laki et ena sitlt«id<»/ cuin sen teki l
Merän/Ett ruumisfltän,c,tänemän/Täh- >
WAdamlntangemZ/l
«<» Jumalanoex an-l
»°!wM/HM/k.l.<

-Ruumis ilon cans
- nousewa on Hengens
> jallens saapa on/ Ktj«
fos luojan.

Aumat lewes lewän»
newät/ÖdottainHEr»
ran iuloo / He sielun

! tuumin eattS lulewat/
Pöstaiwanilön.Mt.'ka taitte suuremb rle.
mu 01l z Cuiu asua a-
intaiwancotliull/nä.h-
dä bEtra kirckaun
watoo Haleluja/ f. l.
Mahdam ain ajatell
sett päll /, luolemax
caut elämän täyn»
taald / Hal.

stst ja ylösnouse-
misesi.

ZMAuoattame ruu-Mzmis tamä/Vscohä-
nen ptta ylös nouse-
man/Ia HErran edes
seisoman.
Maa on hän ja

sia tehty/maahan ha»
myös jällens ehty /

Maasi pitä hänene-
des tuleman/ costtai-wantorwirupecuulu-
man.
Ruumis maaft ma-

tane täs/Sielu HEr«
ra pl)ytä ollaläs/cui»
hänen hädäst tahdot
autta/ Pojans co«

Bb wa«



57.8 Cuolemasia.
wan cuoleman caut- >
ta:

Hänen tuscansja
-surusa/owatnyt saa-
net lopunsa/ Hän
cannoj Ehristuxecuorl
mau/catcais nyt eno-'
leyian nuoran.

mas/ Ruumis hauda-j
tan stn suomas/Duo-lmiopäilvän ylösno-
si«<m/ taiwan cunnial
ttrkastnan.Meolemtäällmenss
tuchis/ Mutt hän on

. hv.wäsä turwas/ On
tunnes/ et wtsänpil-

"

eas/ Palsta cuin au-
ringo kinas.
tewätkän hän wah-

wnsrauhas/Muttme
cuin olem luonen can-

-has/ Pyytkäm aina
walmit olla / Tulcp
meidängtn wuoron
tuolia.

> Cbristus meidän lu-
nastajan,/ Ia tufils
zvuhwa lohduttajani/
Bscohon mettä tvnh-
wistaeon/ Ia taiw«n
lloon saltalon.

7l>m inccst» quielce

MhECHristityt l»ul<
nyt catckl/

cuing tule täyttä tei-
tä Nr<M/c«iNt« ttl»

Dan cuolullan h», l
Ylön paldinen ni sei auta.

Teidänitcun tl! l
ilta mahdat/ tolm l
Icatoikias ainw!,,- t
lChristuscuinnM»
lemasta/>'herättä maasta.

'> lotcaerin
'!kiasvsc°s/.-misäkäntuscaM
l cu/ ne lepäwat h^MetdänHErrantz,
»stuxenkatkos.
> SecuinruuMftl
»zthengeonrwt/H»
- hywäices onl-imlb
- nut/ Jällen nonslf>
rZban pnanans/!^

° sna ja cunniot li,
l näns.!
- Tämä suru sm!
»kia pois panaain/ l
> caat taine oilm,
'sangen/ EnZenl!
hengi haluillens/m

-ruumisenrattis
3 lens.
/ Sen saman M><
-täwäxteke/ H«!
Ett me
wom näin Ml»-
Cuollet lewos l««
wän löytän.

, Meidän wih°W'
/senlv>«llm/ett°l<>!'
Kuoleman comn^



,n««n mullax iallens.

H kengän/tule Ml!!
m««n mullat! cunM!
sangen/Ruumis ylös
hätäsi täyty/ loN,

unmian cununinglu-
ml» näyttä.

wen Wwätja peitän,/
Engpelka 11/n hucku<
lvlinnijtä/Elttjälle-
nahedelmät ntjtäm.
Nijn myös Jumalan

sonnsitiedäm/Ruumis
ciiiiitäallwaanpowen
»vielän/nouse kirckan/
k<!lldäwnn päanäns/
bengclläns yhdlstet/
!!o
Vaston om ma riiu-

>«st tätä/I»ng tähän
l«!wos lastein jätätti/

ck hywln culn an-
ntt °n haldus/ Anna
!w°st>S lcwätä aldis.
Hän hengen asuin i

fenolin/lumalaldrstehenluocu/hä-
llmiremancunnian
l tchiyt on/ Omar

«suwreS pWttän on.-Wlcnyt/mltäpan-'
°«°ntäl)bell/lulcHer. !
'w/cmn ftnoi lodel!/,
,

»Mem/Ylös herätän"MGäpmwän. ,

Haulamisesi. «75
. Sun <uolles silloinMsa<met/ Wäwäs
catckcuinmaasa>
ne/Cmck meit e
lämänwtene/CusMll»lfätne!, liene.

V.c.lEsus ristin,>n<i!l,'
HVbristus ja A?o-
-

Mailman/lopust wa«
ritomtons/Mittämee
fll tapahtuman
Ihnllslsjaluodm
nott liki:Cutst >!

jomuwanduomio;

lEsus«nnol Ed
geliumins/ Matlnialle'

autuuten/ Muct
matlma nyt siehenqi»
simttu/Plön caozo, v"
scost pois puutu/N.

Antichrlstuxen c
llmei on/Sen HCr a
suuns hengell ,
atn/öikeit opetc»
wainLwal / A.
nousemat cuin l-
zlwär/Nälstnäk!)jo«>
Mailina paha täy-

näns papuna/ wan«
hembitans wastan yn»
seytta/ Petosi/ wal-
hett/ wlcckautta/Rijta
wiha/watno/lvääryt-
tä/ 3?.

Muobotoind myös
ynsiaylp^eyt/wnatttten

Bblz cuwa«



lilwatoind coreutt/pal
j! puolentoindaki pra-
meut / Turham tapa-
in lyhiäcuunlat/N.
Rlckad tawarat ty-

göns repiwät/ Näki»
waldaa köyhät kärsi-

Corco cortiaon
löyhäin euotma/ Ahne
odotus waiwaisten hy-
vitys/N»

Wleras piboi yöt
päiwät ptdellän/mää-
rämitallktlwankilwet
lellan/Vllaicajuorim-
bll juödan/ Hecumas
ollan / huorudes maa-
tan/ N.

Rauke rackaus/ tö-
tus / pois puuttu/ lu-
paus wala walhex
myös tn uuttu/natsi ei
warol teensä matlma/,
Elklmnalan sanalle-!
jet stnua/ N.
Ewangcliumitt opist

öyckäwät/ Cill pahu-!
de>,s pyhäx peittämät/
Eipyrikän oppia ota/!
lulk Jumalat pilcka,',
watjocaaica/N. ,
Jumalanosa ain vn-

hotetan/ cutn el yhtän
Jumalat olistan/pa-
pit pahanelkisild polje-
tan/Ia almu waiwai-,
fild wähelän / N. !

Canssois capinal/so-,
dat suuttumat/Weren,
wuodqtuxet wäsymät/!

Monet mumet/iM,
kaurct/ waldacuw,
cuktstuxet/ N. ,
Ahdistuen tählliilpäilyftst/ catck lG
cuiwettupöis/ Cchennen aicans pois»><-

, wan/wulllls maa,,,,!,
la macawan/ N.
MailmäpcilMß

l,adzo/Armas aurtz,
'paiMansciwoiM
stespeittämustaftU
tu/ HM paasinp,«-
wa meihin suuttu/?!,

CuutdzensvseinU-
rtser
pudella pyytatvät/»
wan awutramlstu»!'
kewat/Tuulet tmo!
cauhiastmyrstytvN

MaaMst/cch«
cadottg/ MMM,
hain mulistuwat/W-
---roisia calalktncM"!
Medzät wiljast f«!«
pelettywZt/ N.
iuodut lopun f«/huocawat/pääsi«ft><

wä ainodottawal <««l
llmspahudestpoiw
täin/wapar pah«>"«
judestikäwöittn/K
Joudu jotul«We)'

sushrlst/teeloppii!!,»'
ilman pahudest / 2,"
joDuomiotateKnM
meitomiastyg°s°«'
man/metll« suo M'DuomiopZlwa.

SD
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Silloin pahat pirun
s«wspijnan/Helwechi
tulehen heitttän. Cusa
klwus yalsts panu-
w<tt: Mi aijai orjaa
oloam/Oioliangara

se diwmio paiwa. iHywätHEnantygoi
Mmatan/TaiMni-j
Mn iloon autuan/l
Hnell alat helM he,
h!i!«awat:Pyhä/Py-<
HH/MaHErra Ju-
mal/Chrlstus suo suo-!
tms ouomio palwä. !

v!« irX äic« illi. l

D^Anol^etarilduo!
hon paiwän/ waiwan
pälwan / Moilmon y°
,l!salaismkaywän.Hir- i
musmir silloin olewa/!
Costa duomar o» tule-!
m/caicki wisust duo-!
midzewa. !
Taiwan torwi änen,

«M/pauhinan hau-
doille canda / duomioll,
wMlCalckiwalLa/co-i
,c°ilma wapistwa/C«-,
sta luotu on nousema/Totlstduomawwasta-
Klriat edes wedet-,

<«p/luis owat suu,
retttpienet/Mitkail-!
«»stehdyt liene. Co-!smuomar on duoml< -

dzep/ Salalsus catcki
ilmenep/ Maxamat et
mitan jääne.
Mitan turca silloin

sanon? Keneldamyös
apu anon/ Coschur-
stas tusiin wapan on/
Cunnian cunningas
suuri/ Synneiset au-
tuar, armosi juuri/teet
sä/ sinun tulen tuy-
wls.

2lrmias lEsu mua
Me/ Mun tähden
sinus annoitretkel/H-

---läs lMut mua sill het-
kell. Wiatoimbas wä,
sytettln / ristin päällä
pingotettin/Minumbs
tähden cuoletettin.

Caick cutn tulewat
candef / Duomar an»
na ennen andex/ cuin
lugun päiwä meill
walkels, Wärtsembq
syypää parca/ Sydän
wapise kyll arca/ enga
cunganftatastcaraat.

Ryöwär catumuxen
cannoi / Synnit <m-
der anda wannoit/mi«
null ksyhall tviwon
annoit. Sydämeni si-
nua halais / HErra
annos päätien wala-
is/ Eten vunis cuu-
mas palais.
iammas lauman mua
pistä/ Wuohist pahoiff
pojes estä/ Andatn

Bbiy oikiall
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tMM puolell olla.
Syostän häplään fitt
tirotutt/ Helwetin tu
leenhyljättyit/ Cudzu
mua canfa siunatuin.

Armos osott minull
köyhZll/Rucouxel tur-
wan nöyräll/ lopull
tylönän olla pyydä/
Muista pyhän pijnas
päällen/lostasarmo
tehwö täällä/ Wat-
walsetmul wicapaäl°
len.

M«caickisest e^
lämäst.

W. e. Cmn kirkastcomtahti coltta. !
W3?lan elämän

parambat/
Totwona toista tule-
ivat/cusa meidänwai-
«Pam maxetan/ cans
tloll itcu» costetan.
HErr', omasi suomasi
owat/ Maa vsi/ vudet
taiwat> loisa owat/
yscowaisÄ asuwckset
kijldawaiset / Kirckat
«M auringonterä.

Colminaisuhen cau-
nincaswoin/Ilmeistst
jMcadzotn/ Cunniä
«uunu cans candain /

Nauliten , taiwan ta«
warat/Eiwlholtsijcuu
lucusan/eikidcunwa».
Wusi/tusts. Eipä eipä!

Cuolemacan/taick
! catck owltt cc,^
net cauwas,

, Wapim wainoiW
, kiwalloist / Synnchi/
' suruist / uiickist ««i-
---wolst / Paidz Mlwel/

! lewos lujas/ NaulM
racki juur antuas/rl»>

i nat/ rackauoest pal«/
Toinen toisians M
stanalat. Taidot G

- wc»n Tiedoll täytetä»/
mielet muutctan/ m>!
rawitan/ Wchaldch

! saudell pyhäll.
Olla» Engelittenl-

los / Alat autmtcni,
>,los/ Pnnystäwiw
jseas / Sucuin / M

Wellli!-
'ten / Wanhembch
'joucosTntluin/tund!-
mattomain tundeM-

> tomat Tutux tuleM
, catck pysMat Pyh»i»
lpennnös/ Idz llm!
' asu meis Jumal.
' Asuhywydens/B
thydens c«ns«/Siel»!
truumitriemulltaylä
Ilmet armons M

«näyttä/ Kielet o«
l ferkiät ktjttäman/Ht'
l liäll äänell ylistam»»/
? HErran toit tunnus
-man.llosihanasiisymätta lackanß
.loppumana/ sumiß
ilpauhlnas pyhäs.
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Ijancatckisest elämäsi 5,,
Taiwan Cuoris cu-i

majawat/ Vruin vut
wirttä weisawat/Cll-
wise willcnrcullllau-
lawilt. Monen Myös
mutcaisill äänill/ Pun
Engelitten liellil/hu-malat al«i ylistain.
Etza/ Eija cans En-
gelin caicketn pyhäin
eaickpauhawat/Pyhä/
Pyhä/Pcha Jumal.

Sen ljätsen »lämän
meno / rlemuu run-
W/iloojalo/Eiosa
ftucsn sano/ perät'
pols puhetkin puuttu/'
NWng cuin corwlll,
oncuultu/EiksilmM

ivlt nähty näitä. Custl'cufinVnnäyhten/caic
ki kystan lEsus kijta/!
1101 l woiton «virttä

i weisain:
Ei taito täs taidatte,

tä/ Etk ajaturen wot
astu/Eik ole melll ll-
moitettu / Wiel mut-

,ta cuin on
Jumal / wiilmiffa»,
nautita cunniall/ Ne
ymmaryst ylibz käy-
mät. Christe lEsu/idz
«nsaidzlt näitä/Wal»
miir weil! walmistil /
Suo tykonäs näitnau
ut satsin»/ Ä«en.

Mailman menon jatappain tuv
hudest/wieckaudest japchudst.

elä-
ZNWMa» surkiuoest!

sarna
mies/coc» kirja kirivit-
tä lmhndest/cuintodekyll ties/ett caick nai»
tuchytöittekew,ät/M-,
ken meno toiuentulle.,
Caickmailma hecu-,
wniloo edzi/ Tasa,
hänclläns pyytä Pa-«
«lho/»urhenmedzä/
«dzitän iloose muuttua'»urhex. Men/lc. «Kyll lysta / wl«het

-Mlmas liene/ JMiiwallitta suuretettä pie
l net/cutn cukin tämän

! taita
dä/tällsotaon/waiwattau»it/tuscal.lälk.
Harwa wijsauttwy-'

sust pymä/seiso sen pe-
rän/yöt pätwät/mleli-
jcarwGuttsa paibz syy-
ltä/ett pahoinkäy caickf
Masetta moi «sett»

-

Caiclwysautyloncad
Howat/sehuockiojoucko
iatua onfuur/luin häijy
HelMst tchtowclt/

Bb JM-



Jota «dztwät juur/<
Catck andain sywan <
sakiankäydä.lalken.

Moni rake»da car- <
tanoit/ linnoi/ lois i
ajattele alnasuaxl/Est!
liedäkenelle kims2lsu<N!
siaxt Moni perinnön
Wleras omax ot,'a.läll.

Nyt> näem monen!
lyömän Mhan/Cuin
suurell työllä
Atn «Wtta mulcata
saada»/ Se nunlman
ziuoxu yn/Hshyppä-
zyät/ laulamat/ iloid»,
zew>,n,la!keutohli'toi-
sien tulle, ,

Mieldqns myöden he,
asettamat/ Tehnens,
kyllä whftst tulemat/!
lolstwlimelnlaituM'
ftoittawat / Häviän!
tulemat/Gen tietä saa,
Mt siiZnd/sMd.läl,,
Stjn tyhmän toimens

pättäwät/
tamaratcocolvat/nljn
luuiewat lapsillens )ät >
täwan/ Nyden nautit >
saaman/jote pois tuh°!
latan wahall aM,
lälken, . l

Cuin mailmaist aina <
ajsstellän / Eletän o-
Msstchbö perän/lähte
äkilo täyttä tääldä/cubllemäerän Edestpaya,
jahywän palcnn
man.lalkcntchu Mha tutt.

Sys neuwo tärpch
nen liene/ TeenM
Zumal Dnasans nG
ta/Hand p?tka/pan-
nojen riennä/ NÄ
suatz on cuoll.
inanhettttietämätöi!!,
lÄken.
Cuin toisinteke/nK

rtn mene/ stn wcchiGoma wymein näylä/o
hullu leick se liene/sp
nls ain ela/Cust m.
lemancadotus seura».
«e/Sttt tchu jopch
tullut on.
Keng nautita mch

mat tahto/ Namin»
ncjn ett ajattele «l»/
min huomen cuolt.
mnn pldäis «h!»/Tääld erimän/ Sl»
monen mailm» pah»i»
»rttä/ lalken? tohun
pahan jältä.

AH lilmas Mlnil-
>n.,t tawat/ ilklat el°</
Ebes tgifitt c<lickMi<
ne/cukin watitta A
ne. Mmlma hywM
hoin polte / Pahol«
suopt cunnlahan lub
fee.

Taiwan »valdacuM
<t edutta/Jumalans»<
naylöncadzoean/ I«j

' joiu sen wafian dll»/
,Ssst «M paenst«»<

öiil«
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ooocca/ Vlcoidzecau
nlstcllen/ Ehk Jumal,
sydän» tutkistelle,
sucin kayttä sisune

Mn/lumalatei tot-
teli/ eik pelkä/ Eikoi-
leut/ eik kctän häpe/
Mieldänsmyöden my
escaickteke/Cuincao-
zo oma hywa/ Ei yh-
teisi tarwett holhot
pyydä.
Pramlutt puoletoin»
dapitämät/Corjanta»
poin mallas kaywät/

wät/ Rtckaut tygons
replwät. tain myös
lahja lanntdze/ Vstä-
wyn että olktu taridze.
Hywä toimi asia hyl-

jätän/Taito/ lunnia
l«pa syljetän/Totut ei
looikärsiä kengän/nkä
myösoikeutt ftunnen-gan/Cucaneuwonhy-
jvananda/Pilckanau-

ru täyty stt canda.
Mailina» muodoll

«cjsast laitta / Cuin
purjenssintann watä
lolta/Mielikielt cun-
nianeanda.Tobenpu-
hewainon ända/ lo-
<«p«icas nyt pahoion
tay/ ett calkls häijyt
tawKtnäinnqyit.

Ettei Jumalan tah-
to tehdä/Meildä/cuinsen saam lyll nähdä/

Mailman menon. 585
Stntaden ey myös
täälltaida/Men «ei-
bam mielemkäydä, fill
nurin caick edes takai-
sin-on/cuin Jumal

anyahtacon.

mielestän ma

locasuru suot/turha/
työtä/Pettäwäista me
noomonell tawall.Mu
tel mönelmond pahoin
löyttä, Wtzmein wte
wärälltielMuckall/
Jos tadötain tawalla
elä/ cuinracasta hän-
dck/cowin<oht louckap/
Costa euroilta/ cohta
oettä°
HanHamanin aiw»

ylös nosti/ Ett polwet
caick cumarsit händä/
Luningansuurestsuo-
siostjalosti/cuullacaic-
kein täydyi sen aändä/
cyhtmenomuutui/co-
»in käwt/ Hirsipuus/
lota muill ranns ri-
?ar / Syn rippu-
van äklld idze näwyi/
»lailma petti hand
pahoin erax,.
SuurSanherlb/Abi-
lucleckangara/Achab/
lesabeljuonden cans/
Achitopheljamuutsuil
cetsangarit/Mallm»
nolli nyt ylös Dans.
Bbv Nyn



f? 6 Romltt,
NynHoloscrnes sofa <

HErrasuur.Alnmield<
mysden > luulit heill .
käywäns / langeisit >
corklalda caick cowini
suur/ Puutuit pian
heilK hywat päiwäns'. l
Ei yrikän luottamah-i

da mailman pääll/!
Cuin kyll moueld st j
turhan tehdän/ Hän:
afild lange cuin '
~ !ck,illjääl/Alin f>)ll <
a«a saadan se nähdä/«
Turwatcan todest cu« <

>pel-l
, »spyhäspysykönai- l

s«/M.ick waiVat
,/ ahta
Tuscan tunge/ furtsuru laina.

"

!
,Cuitcng Esirisius o-/

ylaiuscans havas on/!l
Heit ormolisest vlwos >
«uta/DawidiÖanielit
fnailma en »vainon/>
Israel!/ Pharaö cackt-
jn.i "Josephin/Elian/!
lere,-nlan/H?lt vapahti
tvAnoittens kädest/!
Mnvfcowalsianswitl!
«inyan/Auta ahdistu-'
xest hähäst. ,

Ealckein pyhäin esi-
cuwa osotta/ Matl-,
mas meidän kärsimän,
pita/ Sen surutstn!
sodämen Imnal otti>
Vhrix otollsexi, sitä.!
Canscatuwan mielen/!

oißanvston/cuMer»,
coufen/ anda aick»/
Hän haluifest hueni,
päaldän lusca»/ TM
tääldcorjaMisenilo»,
Olzmalwahwistw

holyet uscon/CiwlW-
ni myisin tewM
da/Täs elämäs sV«
suuronjatusca/wA
ma tloo ei taida M>
Zhriste torja muoH
gös Mld / Omtis cheläncuolen/HcnZH
HMoze aina pyhÄ/
Cansaöljiätsuoilos°l>
la.

ftU^jt.

käynyt!
!Cutng «!et°eläntcki
tuiman/ ZMein yltz
coNiast corgoMM
Sen pahan Pami»
julki julman/alasA
lan cans w.äklwallM
Asujat maan M
vällä/loco oli M!
suursinäwaoeitM/
Ikees M käy»
tällä.

,Waldacunnat/pA»
ruhtinat/ Sinä yli»'
cadzoitcaick
yhtän luulln tääll tch
riwan / Sun wM
wastan ängät/W
tull läst yxföchä MZ
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täst/jolllumalan sana
oli suusa Sinunruma
Nuomsöxi sinne tuon/
tiuta läyw.än nljn ed
lullusä.

Caick me sen lylla
tichäm todest/ Cuin
Raamatusta näh-i
dä tqidM/ Ett sinä!
epäjmnalas puolesi/!
Meit syöxit suur.cn
waiwan Jumalan sa-
nasi weit Ms monasi'
mcit/ihmisien juttuina
erän/ Melta hajotit/!
poiswajotlt/Petostcs!!
pohjan perät.

Jumalan sian jaChri'
stufen / Epujumalan!
nosticilkmn/Sencau-j
hissn Antichristuxen/,
Cul» Ramattu sanoi!selkiäsi. Idz teki jalor,
mnilman wawx/ Id-
zens pyhiwääx cudz»,,
«ww'/ Ia teki n«n/!
cuin kirjoitettin/ Pro- <Phttain lautta ennen.!

Codz Jumalan edch!siwMweltin/Sulpa-'
holl Babylonian huo-rat!/ Cunnwt/ palwe-,
!»st. palp tehtin/Cuin,
waärnn opin nuorall,
Vnibarskiedoit/ caick,lynnislooit/Mailmal-
sellvaldamichet/ wnh-,
»dastVamolt/alaspai,
«°it/ Ed lolMtta ke-,
tnn tlenyt. «
ÄuM/wanha/wai'

>mo jamies/ Sen tie-
>tanlän pitä sangen/
Että I«sabeljaßab!)«
lon myös/ On nytt jo
maahan langen. Euin
olicunnias/tektidzwy'
sax/wallidz ylpeydens
wallas/ Jumalan ka-
siyi/ wastan räysiyi/
Rauwen on jo idze
aldans.

Jomalan julkinen
pyhä sana/ Sul! oli
!vscottli-malalda/CtlljruockimM Christuxen
!laumn/Mailmas ha-ronut awaralda : Ltk
vyyas pelMl otkias
vscos/Tundisim Chrt»
stuxen meidän HEr-
ram/Ijätl pyhydesja
Hurscaudcs/Händ pal-
welisimeliaicam.
Nyt peljäd on ena

, sua pahatawaist/jlkiät
synms CWdynytta/
ldz jumalanPoica tai-

karsinyttci/Sun hirmu,
sanois/ pannan pa«,
nots/ wcpisit watmot

miehet/ Kastus!
pian Jumalann ljan/
caick catoisit' suuret!
pienetä

Hinnall lynnln' anct z
andelit/Omcn wärätti
waldas perän ketkä cul'
ba/rahnsinulcandeltt/'
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588 Näljän «f
Ei yäs finull suot/eit!,
annet muold/ Si<us<
jalken tasa laitta/mutt
sielun ewäl/Jumalan
sanal/Christuxenlam-
bait caita.
Meil Ramatuiiölet

turmellut/Ia ptmiax
jättänyt pahoin/ coick
olet polccan jasurnel-
lut / luin wastas wa-
Ma tahdoit/ nyt e»
Jumal armons suo-
mat!/ Ilcköittanurpe-
toxes caicki/Cans sa'
nan sarnans, heicön
laumans/ Oikiall ttell
ohjanut ratki!

Syndymätä on se
. ihminenwtel/luin^juo-
nct caick kirjotta taita/
loik jöuckons cans
Paarpionajatell/Peti
tärens jocamaan patc

' ka/ Monell muodell/
fäälyins seurolll Car-
dinnlein cawalil neu°
woil/Munckeinweno-
ill / Nunnain eloill'/
lesutlail, jumalato-
matn juontll.
MenicoelemsualEsn Christ/paast meitä

pahanPaawin oriust/
Cuin on se Antichrt-
stuswiW/'Meit kerit,
sen lowast coirust. v°
HErra Christ sa olet

, witzisi / Luin yrinens,
woitm«itautta/Syn°j

li Ruton «tjall
llitst estä hädäst/pU
sta/Pljnasja euch
mas cautta.
Rxi cälinis pD
mi/jocup»täweisM,
man/eoscastta/n«>,

lä eli Rutto saavu,
willajatäsison.

'. ?. i. c.
cV.paldam julmaa
has / Aseta
weruien widzas / H
pchutta costa ansim
arwost/ WanatW
armosta >

, Jos sinä meitä/M
nln syyn perästä/L»-
rilatcula/woip edestä
kestä/iuodut nyn M-
kilopethukasolle/K
perät cuolle<
Anna siis HEm/

synnit andcr meille»/
Armos walltcon olle»
oenpuklen/Sinun!»'
pas ombt synnist w
monotta/ cuin pöäl<
les luotta.
MH sinä suuttut/

HErra luoja suuri/
Maan ««oin pW«/
nilnangarastjuun/w
tämeolem/«mitc«
mulda/lila/Täynsp
nin wica.
Meitperisyndi/pch

te täs paina/liha m>B
ftttpHenze wastanoi-

»</



na/tätasiishetlo/luö-!
to luoja cadzel/coswol
suloisell.
Sinun wlhas ivaihel

jamyös syndtm suur-
ten/pane sinunpötcas/
ristin naulat/murhe/
Criiu jaköydet/leihäs/
ruoko/ruostat/ cnole-
mantuscat.Hlä munistakäsialas
heitä/waanPolcasplj
nall/ hänen witans pet
tä/lön«j sydän weri/
seka tylli wesi/Synnit
pois pese.
Sitä meillatnä/Isä

Jumaltaiwast/ Chrt-
sturen «auta/cuin melt'pästilvailbast/Ynny-'
limaisen/ Henge canst»
pyhän/Jumalan yhde.

ChnMD ttj
wotst. ,

L.c. ,
Jumalan

turwa/IH°
mlste apu on juuritur-
ha/Jumalan sana on
woimalline/waanma-
ilma sangen petoltnen.
Leanitnyteläwätil-i
W/käytä sinä idzes si,
!»last/lunniaspidaat-!l
««tallella/ ja muista!M »yös racastella. !

chrtstitttataaina-
Mele/älä sinä toista!ponetlele / lukidze lie.!

les hawbms taa/ hy-
wan tawan/ sull juur
opetatt.

! i) uomitta carta
rambatas/ala ylänca-

' dzo huonombatas/pa-
> han lopun «in ylpeys/

' saanut on sekä myös
- coteus.-

L t sun pidä rickaul-
tas/Kerscawantijstas
tawaratas:Sllllicka«
uslnmalaldatule/si)S
jaasijt tatlbidzewille.r ortutt» vseim weit
pettele / cunnian idzes
atn harjoittele / cosc
culbajarickaus jättäi
wät / cunniaja siweys

Kallet Mwäti
! «alatereil, CanM
Apostoli/ hywän te«
coon ain<l neuwoili:
Christus puhui rickast
Miehesi/ja toisialdtöy"
hast lazaruxest.Uywlä töitä ainmui
stele/ hywä tehdä ain
pyytele /KlZltämatöi»on aina wäarä/iaickta
wastan ilman maar».
I dzes harjotla nuor»!destas / työhön jaop-,

pljnjuurwotmastas/se
iwanhaa itaäs caunt-
stele/suli hedelmän töt«
stäs luottele.
K.ielellonolewanans

ystawa/waansydäme-
sans pahoja juoni pita

suul--
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fhs tzhriMiO tawöist
ftiullans kylt suloisesi!
puhuttele/waanpetosi!
Vyrck ajattele.

Langetygös myötä-
käymisys/taickcotsiald/
w«siotnkaymisys/älä si
nä silloin huWele/jaä
lamyöspaljvpelkäile.

wiha pois
luowuta/toimehen sinu
«nstotuta/ eipicaisus
menesty asioisa/joistca
tumieswymäinlopusa
Reumoja oppi ota

hywaxi / se sinulletulle
sijs opett<!j.is

aincunnioita/tyhmy-
destsiuuas luowuta,
Oikmsjawahwusede

säspldä coscas tutkit
lärjestäns sijs euuldele
tqrcasi caipausta/mo°
lemat puolet »ulv,isusta.
I'ois erotta idzcstas

ylpeys siilcaicklhäwälse coreus/Ma idzens
aleda se ylctän/sijs har
joitasinuas nöyrycen.

sinus täyttä»
mau wielä ptlä/ surul»
list wastan/cuulesttä/
murhet älä hänelle li-
sälle/waärastasi euor-
ma kewentele.
Köykiätdzestänsmyös
luulcon/oppican/wy-sammax myös tulcon/
joca idzestäns ylönpal
jo pitä/laick häwäise
j» naura sitä.

!l senras<l pyyd^H
hywäin / alati cans,
myös siwiain / wohi»gousij aina wältele/

' euin alati mutta jm>
inittelc.
l 1° oistn wahlngostz
,lä iloidze/ Monnisi,

l nun cansas lcikidzi/
toGnans sinä ylöZm-
stecan/ toisinans jm
«las lasketan.

> Vsiast idzes alä chi!tan / rickauben taho!»
'sauna wihan/cuinsP
nillja wqarydell l«p
t«tt / se surull MW,
Hell haascatau.

oi mitä ny«A
:ä wÄtt.VwreisllWil
lhmifistfir)oitän:3<!i
altaisttainKylönan-

na/ j<, suloisten!u<«!i
idzcs wanno.
Xerxcs luotti woi«««
p.Me/et se hywärlx!'
uit hänelle/hän tuli «>

mildans pcletyr/ly°!i»
wssmein hetlo luoliin

calckil! cl'M
litapelkajarac<!st<>l«
malata/teecaickljchl»
lähimmätftlles/j°li'«
loiwot myös ibM,

2 uchawm wWn
fttcs/

'yll)älbjulijlKcam/j°«>
I tehnyt on bywin
:stst/Ki!tos'hänel,P»

Hiftll»
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MIN hawllsxch,
tofin

MMzeMis/ Cootu
cocooniäriestäns/jeru,
ftiemin lopust. luoa-,
loiste
janickem maahan la!,

tumasi/I'oit ei
mffctt Hopust/Prophe
tmteihetotellct/Chri-'
siusiei paljo hywäil-
let/loca heit kyy-,
neleincansa/Catnma-
h«n neuwoi/a wäänsi.
IdzesijsHEiramö-

d»wuot/ Tunnustäh-
deiheilledestuott/aiu
nnnoMs taritenheil-
le.Ett olisit oikeinMn
hynet/jaeipahudesans
nändynet/waan tullet
totudetielwöättdnlo-
ze ylistämän/ Lhristust
M julistaman/waan
he nnit wihaisit / wai-
nolt/ Stll combistult
cowin wmwoln.
Costa lähestyi suuri

tllst/locanähtincuiu
Am» rust / Monilai-
sten mecckeln cautta.
ludalaistt juur julki-
sesi/ Cestusta wnsianlvoldamiest/KcskenZ.is
cnpinan nostit/jonga i
leill perän mys«! ttzr'-!M/ Wljsi tuhatta

l C.'scuxen Kuihti/Pae,
les silloin hattuln
ricki.

l Costa Nero tämän
tietä M/ Ett tchty'
oli murha toi/ jaKei-
sarin iaki lastett/Sa- ,
!noi hän Sotamiehil-ilens / Tulfeill puhu ja
klMens/ Nyt olen
minä sotaan bastett /

Vespasianus joudu/
Syriasta sieldä wäke
tuo / ludalaistt so-
dan alca / Mut hei-dän pltä saman pal«
can.

Juvalaiset menit A-
sialon/Kehuit/M--dä me wolcon tuom/
Ia calua catkett pal-
jon loillpoistamme
pois puolestani/Wi-
holtstt estäm huone-
stamV Ehk cujng he
olisit w ahmat / Muu
et sielb monoa palat-
nut/Eik hewoiste paäl«
le carainnut / Wijs
fymmend tuhatta siel-
lä/ Tapetin ja lyötin
tiellä.

Vespasianus woinm-
stans/Galilea» kijruttt
cohdastans>Billä siellä
oli pssljo wäke. PM
iamurhais möda meist
Waimot ja lapset an-
doi piest/wtela sijttekin
!cuolemans nD/ wijsi

tym-



syz Historia Jerusalemin häwitöress.
knmmend tuhot luda-
laist Ilman yhtäkän
muucalatst / Ilman
myös wmmolt jaläpsit
Joit he lalwoist kiwen
tropstit.

Ei nuorteik wanha
armahdetEiyhtan la-
sta carwahdett/ Stll st
olisurtia leicfi. Luus
tuhat nuorta miestä
sitt/lahetettinAchajan
nijst/ Yhtä niendä eai-
waman potcki. Colmc
kymmend tuhat mytin
pois/lott olet orjana
suurtstöis/WyS tuhat
cuinnäkthätäns/Ca«
dotlt heidän oma tä«
tens.

Cuin Ryöwarit tä-
män tietä sait/EttGa
ftleasoli tehty näit/
Jerusalemin cocoisitHettäns/Siellähecau-
wain murhaisit / Ia
toinen toisens surmai-
sit/Waltain omia paj-
täns. MriiM tpuo-
ti lackamal/ Et pää-
ftyt monoa hackamat/
CaickCanssaollsuures
waiwas/ Ett r»öwärtt
röwäis ja Muhals.

Jumalan Templiso-
waisttn/Pappeinpääst
hiuxet towaistin / wer-
taoliTempelltäynäns.
Caxikymmend tuhatt
Herrasi mlest / Jose-

-vhus lunxusta/ joiq
> ties/Ett tulit poisA
> wifta päänäns. Gl
'olihätä häoän p,U/
Monda waiwa Hell
waiwaie siell/Wiho-
>liney wHainen edl«/
Captna/ nälkä CG
pungtnkädetz.
Sit Gadarenlt st-

noitnäin/ölcammil-
het käändakäm pai»/
iyökämme lujasti m-
stan.Vespasianus t«l
ka mies/ Heit wastm
cohtaneuwonties/M
päästänyt yhtäiän I«-
sta. Colme fymmenh
tuhatta mahan löi/Ui
tuhat fangixi pois m!/

' loput jotc ei joutmt
ikäsijn Vpotit heiM
' wirtoinja wesijn^
! Tltusse tyly ftl«-

- mies/Taiten se t«m
> neuwon ties/ Cuing
- Jerusalemin sulgi/w»!
lit hän wahwist wälo
'nens/Grawtt »O
-caiwttttymbartus/!!!

z jällhett aiwot aM
tla siehm neuw°>>«
wahwist»/EttHM

-stjnättjmnappaM»
ljocaidzen hengen <«!>>

-pals. '.
~.

. Eosca- he nain""
tscantzatut/lacal»-haarolldfaiMM
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fasijljöuouiwteräx/ei
ollut mitan ensingau/
MäleiwänpalaseM'
mengan/Taicfa muu-
ttlehtäwäteurar. Ei
ollut wara Wanhem-
inal/lapsell leipä anda
anowall/sitäcuinolis
Mut syödä/ mutt täy
Hilasta anoivat lyödä,
NMhettmaafihlii'

fkiman / Ia jocqi
nurcfa» nuiskiman/,
Ei pidetty lucku
stlke. He söit sitä cuin,
coMsta/Ia caicfi ear-,
p»tpoyhistä/cuin 011,
emMl.Hatäonyl?,
jutMll san'gesuur/tä«
maontotinetosijuur/,
etmondasöit nljtä olki,
I«it«he lalwoillans'
pM. , ,

ö sitä waiwa wai-
iot/laltcuwittähai-iliatLuin sildäwatmol <
d» cuultin/loca oman c
lopsenscuoltaxlöt/lai
jijtacohm puolen söi/t
lmn wanhax elätvlx rl°ultin. Mutta sota- l!v«ld toinen puol/jon° lMjälken han suuresi c
M/HZneld ruöwät- t«n j»wietttn / cohfalMWmakiastsyzttn. aAn«iniassel.lasttun° p
«MEttsaatatubai"Mistä/hän o» sil-'tl«ns nähnyt. M-a

! sitoisinfymmend tuhat
lotcaTitusaicotmur
hata/ Multa ennen
nälkään nöänyit/ totstei sijn saatu armahta/Eikcuolluthautancar
wahta/ Idzestäns.oli
cunalntyötä/Vltpäi-
wä setä yötä.
JonaMs caupun-

gist carcoisit/ Tituxenleirein packolsit/ Fan.gtutenheittätnheltäns
Tuhat siellä sittyhten
yön/Sanottin he a-
watculdans syön/ Iatahdowat nyt sen peit«
tä/ Halaistin caicki
cahtia/ Huowit cuin
olltwartiäna: Nljn
edzittin culdaja raha/
Nhden waiwaiste»ih-misten mahan.

Sata tuhat myös
poies wei/ I« rutto
ltautt maahan löi/Aift
ajalseidzemän wijcon.
Cahdexan kymmen»
tuhat wiel sitt/ Myös
rutto tauti maahan
lijt/lott hyljäisit Ju-
malan ltjtsn. Stjt
cohta caupungi woi«
tettin/Ia sanoma tel.
lot soitetu,/
alaisinkaattin/ Tem»
pii myösmahan lyötin
Alerandrin sitt lähe.tettin/Cuin «arja «dell

sta
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siakyinmeno tuhatt /

Carckymmend
lannettin / Jalopeu-
rain luolann anetttn/
Ia muiden peloin mur
hcit. Mdesta ainoasi
pcnningtst/Colmekyiw,
mend ämettin Juon-
taisi/ Ctt Christus oli

Halpa/Sillma-
"ma cauppa.
n täs lyhykäi-

sesi cuulla saal/ cuing
Jerusalem on mahan
lyöt/ Juvalaiset jul-
mastcuollet/Mixeihe
fana totellet/vpelurta
wastanotcllet/Eik Ju-
malasi mitan huollet.
Nijn Jumalanwielä-
kincostele/losetsinä
haudä tottele/ Kyllä
hän wiel Titurenlöy-
tä/ loca costa sinull
pahoja töitä,
StlloppihywäChn-

sttttäs<Pydä Juma-
lan Sana ollalas/älä
hand pld.lhalpa»/cosia
näinhacattuwhnapuu
Orilla taytett!) S iden
suu/ Ca,ozetti Jumalanm» sua salpan/ lo-
ca olet ennm ManollaskenwedetChristu-xen ttell/ Sch pyda
hand seuratmya/n ijln
taiwan meill jällens
laina/ Awen.

Ealcklwal-

/oi«'.s/ Sincise toti!,,»
t'luoja/ Anna nM

- rummhln/ jacaickiG
set sieluncarpet.

- OlEsu Christ H-i malan Po.'ca/Ia sy«-
> nisien ihmisien tum«/,
W'pahba meitä st»-l nisiä/ ja cuolemost/j»

, wahwista totisen vs«»
OPyhä hengi loh^l<

- taja/ Hallidze Chrisi!-
> cunoas/Puhdista «ei.

, dän siidämen/Ia P,>
hitä se/ sinun luim,
lubes asuwasiax. j

, Isä/Poica ja WHengi/YxitotinenD!
mala/ArmahdasmW,
meidän Pä«llem/I»j
aula meitä/ja joW
taiwan ilon.

CunniaolconlsäW
Pojalle ja
gellex NijnculnM
onalgustalanytM
na/janancaickistst/U.

Weisu.jMun sieluniM»/
Mn/ I»>l

fäsiy sangen r«M
Luin hänen täald il»/
sian Tahto wted» <B
tusiast/ tuoral «ml

, on cuolemall/NeO»
>ruumist otta/ M

! ystäwtst sangen <W
Pois täyty lmf»»

M»
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Waljoll emm a>atte-
le/Tule meill tuoni
ivieraar/ Elhantor-
wella soittele/cost met-
tä tahto teuraax/Nuo-
lcttowatammutowat/
cum calch maahan ca-
tt/waliha ia nuor pieni
jasuur/Ei nytäwältH
talla.
Ruumin tääll mulla-

rttule/Sywäll sysätän
stnoaan/Caickelawälsitäsure/Q uin mali-
manpijri canda/ Ett
synnillännäinyltozen/
Vlen cuoleman tuot-
tan/ Waan sieluni on
tvienyt ilooni lEsus
jongpäälloleluoctan.
Gabriel Engel otta-

nut/ Sen iloll ombt
wastoan/Murhen ilo-
si Mutanut/ Pirun
fouloist pelastan /

Mntt ruumis täald/
tämän maan pääld/
Allelle pannan rau-
W/long yltdzemo-
«isuure/Ia ttcu »virt-tä laulaa,
Alasti minä mailma

hl>n/olen jamurhell
syndyn/Tänne sysätty
MwalM/ Nyncuin
M iindu lendon/ Tu-statcowat waiwal o-
M/Tääld minua san-
«enrasM/ Nyt cuo.
ma/ waati minua/

-Täaldoaikenmailman
l mauall.

Riemusi enpaljo tie-
tänyt/Eläisanitalail«
>ums/ 'Sillittull olen

elä-
nyt mailmas / Nytt

i whmeiseld cuolema ä-
lkilo/Tungimullidzens
wierar/Se sieluincoht
ruumMntott/iölmi»

l mun maahan mar-
! taax.CtcuolemastayxMn/
wÄpahta minua tatt.',/

' Miehen/ lapsen eik y-
stäwän/ Sill tullut oli

l jo atkan/ Ett cuoiema
l minun cowan/ Sol»

, meis siteillä sitkeill/Il-man armot woiman/
pois ott/Et auta eh»kän itken,

, Tunnen todest ett
kyll ähst/ Nyt alasin
'ouvlwosjuosn,ut/Sen

' iausMn reisun nyt te-
gin/ Jost eikengän ole
päasnyt/Kylmän ma-
cantääll/paarinpääl/
Pois erisi sielun ruu-

, mtst/enmurhetsilleng
! itcua ticd/ Pääsin wi->
!hamtehisijulmist.

l Alaspäin on paänt
catunut/ Mullar ja
tuhax tullut/Rmlmin
on peräti maatunut/
cuinentäaloMäollut



Wijmem sywall minä
maan sisäll/Syöstän
madoilta syötä/ nain
nyt jätän Milwan tä°
män/Eick paljo panna
mnöcän.
HErranhaldunanan

sinun/minun puplisan
racas/ ett enää tääll
näeminu/Sywälma-
saminämacaan/Nyt
sinusta eron otan/ jä-
tän sinunHErran rau
Han/Alämurhen tääld
mun tählen/Any sinu-as saam hautaan.
Emanuel cuin mun

lunastan/ gn ijäiscst
cuolon waiwast/ Hä»
sielun on nyt omistan/
Pannut sentallell tai-
was/Siel on ilo jota
sanoo/Ei taito e»l toi-
mi taida/ lohon paa-
sinpirun lasist/laosaisinoikian laidan.

Nyt myös sinun ar-
Was poicaisen Täyty-
pitänne jättä/ sinunannan haldun lEsu-
fen/cuin et tahdo suapettä/ Hän kyll surun
pilästnustmurhes ilo-
si muutta/Hengi pyhä
woimssll hylväl/ Sull
lohduturen tuotta.
Rastasi mnrhen suas

waiwata/älä mun täh-
teni anna/SillEngelit
sieluni caimatan/ Ia

Mell ilohonpannaW
, Pyhäin parls tain,»»
Salis/.ölenilosas»
res/ Murhen lal»»,

l eteen awat/ön. Engl-
ltttenCuori.

, Yhteisesi tiedän I».i malan/ käsi/non»
l jaxauhan/wchen/lon-
gonjaSucun oW»/

wan/Mä tasa ties °li
i mattssmjes/HEmI!-

l su minuaaula/Selm
pääsi caikesihädäst/wt
resjapijnascautta,

> Caick ystäwäni M'
t kahat/Hnwa yötäM
,sanyn/Ei sureman w-
' wtt rastahast / Ylitz
»inunerö/Tiedint»-

, desi ett iloisest/MA
nen toisen lvydän/A
wan ilos pyhäin M

i Riemuiten HE3iMpöydäll.
- Joo nyt lackanp»!i

lombiaanen/KlMIn
malallen taiwM/»sanocam caick M»'»jäänet/ hän wa»M

- mett wapahta/ Mj
ipois edestäm paul«l/

l Händcaicki pyhät B-
stäwät/ Ia Allell!»»/z laula/ Amem

-HNMcat lZhnM
tosin s«>>°>«

ckaltl/Coscaft hurM
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lohdutuxesi.
7, taald tuonet
~ hu°lt,tyllalEsussie-
"

!m> peri/Cosc Hengi
», ss,uumlsterii ,
' W oma järki epäile/

Surktast sijt suruille:
«, eij cUulla cuollen
!» «ro/ Ehl «clhdä wy«
.. Mst meno, Kyll.
~ lärkiawastancvhta/

C«ns pyhä Powali
~z tM/ HErra joc on
~ vscox alcan/Täyttäp

stn loppuu saata.kyllä:
~ VMumwahainla-" jim/Nynijmlltstenih-

misiemWaickeljoucu
M schetculilla/Eiknäke-

»MtoidatullOzKyl.
5„ Tapahduis se rutos /

~,
st!,lswalkes/wesishäy'
tyiscowls/ langeuris

~j lolckmuiswliarois/me l
~ yis/kylie/ taictteiden'

hM°is. Kyll. ' !

A!istuimeldans/suu>h«langcisniscans:>
M» lapset oinas huo»/«/Caick kymmenen'

i. Wncuollen.Kpll. !
Mnnes Epheson'

M »?««/Halwattin ey l
,«,»>Argon/Machesi--

«Mrmstpäästyäns/
A W«n Pauli äkist r

«/ Knll. l'

N Me«lurwa itzens:f
B myös aina siu-^i
M 'lZuolis sitpian Mick l

l o Isä Armos laina/
- Elt olifim malmit ai«
ina/ Vscoden sinun
päälles/Sanodentääl
'dälähteis: O lEsu

l minun Sieluni peri /
>cosc hengiruumista eri!

on ilo
I suuri/S tel ilölozewal/c«ick Engelite Chuoris
juilri/welsa:PM/PYH
hu/pyhaHErraZebai

RallTaiMasa/ ratk
Tatwasa/tailo taydelli
nen/siel faam Jumala
nah«ä/ntlmuinottoleH
watne: Casivöistantj»
cafivoin/caswoistanyn
caswoitt HErrä Zeba.Hiatt Taiwasa/ ratk
taiwasa/Sielkirckaus
paista/eip auringökirc
caus/nantirtastwali-
sta/cuinsetirckaustat-
wasa/:/z HErra Zeb.Sttällo cutnTaiwas
on/et taida kengän pu-
hua/et yrikan kirjoitta-
mibavlos sanoa.Sttä
ilocuinTaiwason/:/:
HErra Zebaoth.
SHe Iloon (Uin tai--

ralEsuChrist/pynas
ja cuolemas cautta/
stätmeit sinne wiffist/
Ametottsest/Ametoti--.
sest/HErm Zebaotb.

Ewangeft



<ss(s9«)K«»'

WwangelmmttW
pistolat.

Cuin Suomes cunakin SU
nuntaim/ Juhlana eli

Pyhapälwän» coco Aja«
stajas luetan.

z GW>W ra JumalaMMFZ meitä - sinun
woimollas/ ja
tule culeman

mc dänrue/ustam / että.me simw warieluxes j«
lu!iastu,res cautt«/caio
kinatsisia nieiban
in waarLista
sta armellsest pelasteta
taisin/ Ia iraneicusin.>
Si"un Wieas
ftixen ClristuM mepj

' dän eautta/,
joca canfte P«' >

- hän Henaen rbteMs
eläjahMchze iia caicku

!, fest iw!<««?!sth?tl/A. !

w>it Rom.uap. 15.
" M?,Ackat weljet/et-

me
si,, vedamme / mmtt°,

. t»ua >ijan / että ny!

on nic« vucsta nostl
f silla meidän autuoew

'. vn nyt inhemdäna.

culn Moin coscä it,
vscoiwma) yö««»
lunui/ ja pa«!»
tullut/ sentähdechl,
jätkämpimeydentzlj
m plikecam mcil» ,
walkeuden sotMsil»
la. ,

weljast uijnculn ,
wallä / el
ies/ tik» ylön M» j

et mmmioil «<

fa hcmreudes / <"!' !
,das jacateudes,N»

l putecat teidäa p!' !

ien bERca Ifti ,

Christus. Ia h°<P z
wc tuumista»/M ~

cthaurcuten. z
MmOnlonv.

iLwangeKum.!.'. .^

lähesty' ,



mitä/ ja tulit
Nthyhagen Oljymä-
en tygö / lähetti IE»
sus cari Opetusta-
Ms / Moden heil-
le! Mengät kylän jo-
l.< on teidän edesän
j«te löydätte cohca
Affntamman siZotm-
n» / ja warftn lainen
cwsans/päastäkätue
p tuocat minulle. Ia
jcs )ocu teille jotakim
souo/ nyn sanocat:
HERra nytä d«
ze/ jalchtO hän la»,
si> heidän. Mut,ta!j
miMtapaduit caick!/!>
m» taytetäijin/ cuin!<
siwltii oli
l«n cauta / jolc» sa°!,
M: Sanocat Zio-,
'«»Tyttärelle : Cad-,
zl sinun Cuningae«
Äe sinulle siwiä / i-!
ft!nAsint«lman pääl- Zlä/j« ifenalaisenA-1fi» toilrsan päällä,»,
cpeiuilapset menit ja s
" »ljncuin lEsus f
M oli Wenyt/!!
!"-M!tlt hänen ty s<Ms Asintamman Mwsm. Ia panit nij'!!!
°« päällä

ja istutit h.ä°!""" nyden päälle. 3'"monda cansstsi p,
wakttens t?ilil,^i

oM pmsta/ ja hajotit
tielle. Mutta canffa/
joca «della käwi/ ja
jotca seuraisit / huusil
sanöden : Hosianna

Davidin Pojalle/ til-
itetty olcon se joca
tule HERran M'
mem/ Hosianna cor»
tiuoes.

t:Erralumllla taiMi

nm/ että me «jancaick»!-
stststmialiltäm/cuskio»!tam ja y!istam / Mas
!atm«llsest meille wl-
!l»MWe,/ joca synnin

cu,lem»n jo per
ke!e» wallan ala joutm
ntt olimma / olet
nlln plicas asettunut
Cum ?sxi / joe» »n
!»va!i!Mscas wapuhl.ja
ja cuolemallai-i nmt«
meidän fynneistam pe<
lasti. Me lucoil«mk
sinua / ,etW armoli-
sest pyftssn HeMscuutt
ta meiti wa!Msit
ja HMdzlgt/ ett» me
ldzM tam«n wanhur->sean Cunnmgan ala pi,
daistm / enas nuitäm
hänen köy!'ydOins ia/nxkertaisudestani/nii»
cuin matlm» /. P«h?!«
«ais / waan wal/wan,sc luxen eautta hänm
oöallens / saisim ijan, ,
-aickiftn autuuden/ Ae.
AM.
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2. Sunnntama
Adventis.
collc^

meidän sydämen/
finun ainocaises tiet»
»almistaMan/ että me
hänen tulimisens caut-
t»/pul>t<»lla mielellä st>nu» palwelistm. Simtn
Hoicas IGuxen Cl>ri
«stuxltt meidän HERrä
lautta/«.

>! Rom. Cap. »;.

tuon/st on meille opt-
ftkirjoitettu/että meil
läkarsimisijaßanM-!
tuin lohdUtilpen cclUttq
loiwo olis.Mutt»kärsi
mlsenjalohduturelu-
mala/ andacon että
te teftenän yrimieliset
olisitt,vlEsuxenCl)ri-
siuren perän/ että te
yftmielisest yhdestä suu
stakijtätsitte Jumala-
la/ja meidän HErrani
lEsurcn Chrtstuxen
Isä. Sentähden eor-
jatcat toinen toistan /,
nyiiculnChristustinon'
weitälumalancunnta
xl eorjannut.
Mutta minä sanon:

lEsus Chrlstus on ol-
lut ymbärins leickau-
xen Palweli»/Juma-
la» loluvm tähden/'

wahwistaman HNpausta cuin
pahtunut olt. Mu»,
e«ä pacanat lauM

! edestä Jumalala!»
! sit/ nyncuin klchllt.
tän minä sinua M i
natn stas/ ja wchsinunNtmes.laa««hän sano: Iloitem»
canat hänen canMcanstli Ia taas:K
takat HErta caicktzcanat/ja caicklcam
ylistäkän hatida, 'i'
taas sanoEsaias:O<
pitä olemanlesstnj»!

/ jöca on nolisml
pacanoit» HM>M
jonD päälle p«c«nl
totwoman ptta, N:,!
ta töitvö Jumalat»!
takön tietä laifell«w
mulla ja tauhaltt/»'
scosa/että teillä p!)«
Hengen woiman <«!l
ta taydelinen loim>
lis.
Vtistt tauwaincui»!!

elamtaäl/ pog"

Ewang. p. l»
casEwan.Cap.»

tuswpsillens:la»o
kit pitä oleman W?
gos / ja Cu«s/M
'dets.lg maasaö'

600 Cwangellumlt



jaEplstolat 6°^
,!» Ia meri
etz i« «Ilot pila pauhn-
W mn. Ia ihmiset maa-
l«>i sn piin cuiwetluman
O «elgon tähden/ja edot-
G Mistn lähden/ nijm
>tz culninnan pyrin paal-
«, lc mlcwat silläTaiwan
ch, wttmctpltälycutetla-
U MN. Ia silloinheidän

tft pitä näkemän Ihmisin
ffu< >po><!ntulew<l ptlwls /

H ftrella tvoimalla ja
M c,«n!<>tla.Muttacosta
»H nälllltrupewättapah-
) »o,!/nyn caozocat/

O> j« ncstacat päänne y'
H, lis: sillätiedän luna»
ism sinxeiie silloin lähästy,
MI« hän sanoi heille
cU «Muren: Cadzo«t
M, ftunipulta/jacaickta

O- costa ne puhfe-
I»«' n»t / ntjn te tdze nlj-
l«/»! st näette m i)mmär°

mlc/ että Suwi on
<««>, läsnä, Ntjn muös te/

«!> «sm te näette namät!
»«Mulvan/sijtättet.

M« "/ "tä Jumalan,
. « mldacunda on lasna ,
... T«lstst sanon minä'

M:El tämänftcu-
.«' »npieäennehuc-j

W«,n/ cuin uämat,
zt» «tapahtumat/Tai»
as °'«l»Maaonhucku«>
M »a/wan minun sa- <,«ö "i «i pidä h«ctand«-!

i Mutta cawnhtacat
keitän/ettei teidänsy»
dämän eostatt rastan»tetasyömisestjajuomi»
sest/ja elatuxenmur-
hest/ja se päiwätule
akist teidän paällen.

> Sillä hän tule ntjn
> uin paula taickcin y-
libze/jotcacocomaa»
päällä asuwat. Nyn
olcat nyt «lna wal«
pat/ja.rucoilcat/että
te mahdolliset ollsitta
caickia näitä ivältä-
män / jotca tapahcu-
ulan pitä/ja seisoman
Ihmisen Pojan edes.

Jumala iai<
joca sinunPoic«scaut-
ta olet ilmoittanut/
cuinga tainms ja maa
hucktt/meidän tul-llet
rum!mwirc«!vHt/jame
caicki Duomiolle tu-
lemma! M« »ueollcm
finu» / «W tadoisit
meitä vvhän Hengeit
«ntta sinun Sanaias
ja oikias »scos pitää/
spnnist armolisest war-
ftUa / l« ceiclinaisis
kiusauxes lohdutta/ et-
ten me meidän sydäw
däm ylonpaldisudella /

>« tämän elämän mun
hella raieautais / waan
olisim aina taitijtwal-
woman ia wcoilema»/

Cc «tts



että me sinun Poicas
tulemlsta/turwatensinun «imohis uoisella,

sydämellä odotaisim/ ia
hauen «uttons iiancav!kisen.elämän tulisim/
Amen. !

3. Sunnuntaina
Aoventts.
collc<^2.

nicoilemma s«
«,ala, ettäs sowitaisitmeidali

/ '2 walaisisit sinunmeidän mie^

sentähbenwänhws
ole/ waan HEmse ioca minun K
lMioze. Sentählc
!kät duomitto
aica/ siehenasttaica/ siehenastt <
ginwalkiuten /st
cuinpimeydespei!
on/ ja julista syvä»
atwoituxet/ ja sil
nalalba.

OanoiHttraas.»Kiitetolco!'l3s.»

Evangellumil

lem »imeyden. Omn
joca elät ia hallldzet/y»-
j,äP°wntapyhäi>Hen- Ew
«,eny'!teydes/'iancami!
ftst lianealckisen. A> ZMMnai«»/imen. l^N^alohanNi

'«silloin
,

pitakön
' meitä.Christuxen pal°
wellana/ja Jumalan
salaisuom haldiana,
Amoastans se haldioi!
da edzitän/ että he löy-
täisi,, vscoWxt,Mut-
ta wähän minä sijtä
tottelen/ että minä teil
da duomitan / eli tn-
himiltselda pätwäldä.
En minä idzetän duo-
midze milMlini. En
minä tiedä mitan can-
fani/ mutta en mma

työt/ lähetti lM
Opetuslastens
män häneldä: V'
se tulewa cli s
meidän toisi» oli
man? Nyn
wastais/ja san»,!
le:Mengätjas«
lohannexelle/»
te ciluletta ja »«

Goiial saawat
lous/ onduwat ,'
wät/fpltallset p»ll
tan/jo curoit «

wat/ cuollet B
rätttän/ ja to>f



saornatan Evange-
lmm. Ia autuas on
se M ei pahene mi-
nulla.

Eosca he menit pois/
rupels lEsus fano-
manlohasiexest Cans»
stNe: Mitä te läMe-
«orpeen cadzoman!
Moeoco/joea tuulel-
lahäälytetän?Taicka
mitäte läfitte, cadzo-m<m?lhmlsMö/waa-
letettua Pchmelllä
waatteilla > Cadzo/
jotcapehmeitä canda-
mt/neowat Cnntn-
gnsten huoneisa.Talc-
ta mtta te läMe cad-
zoman 3 Prophetacoi
Totisesi janon minä
teil!e:Tämä on jaloni»
bi cuin Propheca:
Lilla tämä on se josta
tuMlettu on : cadzoinmä lähetän mtnnn
Engclinl sinu caswos
etttn/jocaonwalmi-
stopci sinun ttes lmun
etees.

Rucvus.

»un Po>c«s meidän!

M>>tt>tulla/ ja sent,!"
Mnl«h»!,mai!nll,n!ä-
-»MnM/m»l)«nme-

t« wHWsi» ihmisiä
synmstjacuolemastwa-!
p«lit>»ijjan<!N<!anc»l-
lifest «utuaxi saaiais.Me rutoilem sinua/meidän sydandäm py«
haUa Hcngellei nlin
hallidzeman/ ctta me
nlidzen c«icl°ia sinun py«
haGanas racastaistm/
<a caickinaista rnhuttawältaisiw : Löytäisin
nw°ssiitä!ouc°sti,/jvca

fta Evriftuxesta tdziinspahenna/ wa<m bänen
cauttans autuaxi tule<
Mt/Amen.

4. SunlmntMa
Adweniis.
colle^Ä.

, ttÄhene meitä'HErra
stnlm wffi,

> mallas/ ja tu!« sudteb
> la awulla meitä holho-tttä me sinun ar-
> mos awun ia laupiuden

, cautta niitä saisimma
nauttta cuin syynit e-
stawat. Sinun Poi>cas lEjuxen Christui
xc»! / lc.

li Phi!lppi,MN
Cap. 4-

Veljet/ i.-
raja/ ja taas minä
Sanon: Iloitcat»
Olcon teidän siwey<

Cltj den
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de caiMle ihmisille tiet-s
täwä.HErra on läsnä/l
tältätmulhcttcowaant
olcon teidänanomuxen l
eaikis asiojsJumala!-,
le tiettäwa/caifella ru-
cojixella/ pyiämtsellä!
ja kijtoxella. Ia!
lUmalan Rauha/,
loca taiken ymmar-,
tyxen ylidzckäy/ wcir-
jelcon teidän sydämen
ja taiton/ Christuxes
lEsuxes.
HErra Chlistui t. P.4"
Christuslumalan/p.43<

Evang/ Cnp,i.
UrAtämaonlohonoWMxentodistus/co-!
sta Juvalaiset lähetit >
lErusalemist Papit
ja lewttat/ kysymän ihäncldä: Cucas oleti
Iahän todisti / ja et
tieldänyt. Ia hän to»
dlsti/sanoden:Enminä
ole Chrtjms. Nyn he
Zysyit hänelle; Cu-

cast sijs; Olelcos E-
lias i Hän sanoi:
En. Oletcoe Prophe-
laiHanwastais.En.
Nyn he sanoit hqnelle.
Cucastas sijs olet?Et
tä me andatsimme nyl-
le wastauxen/ Jotta
meidän lähetit Mttäe
sanot ldzestäs l Hän

sanot: Mlna olen hm/
tawan ani corW
walmistacat HEm»lietä/nijnculn CW
propheta sanot.
Ia jotca lähclelyl»!!

litöltt/Pharistuftch
hekysyit hänelle/ja s,-
noit: Mltlsijsftj
castat/ jos et sinä,!«
Chrlstus/EltäEW
etkä Propheta; 1,-
Hannes wastais HM
ja sanoi: Minä c«Dmedellä/ mutta teM
kesiitlänon/jme«!i
tuntte. Hän onseM
minun jalkenitnle/p
ca minun edellä»
on ollnt/ Iongotl»;
gän rihmoja en >"!,«

olelelwollinenpW»'
män. Nöwät tap»h<
duit Bethabaras/D
puolella Jordanin/»sa Johannes cast»!,

Rucous.
>yl nen Isä/,s« °«°

lein ia «ttlchneiM
me sinua k>>t«m>l!^stim/e,ttässen«ul«i
«kewäisen Eaften
ciamentm, pyhon I

> Hannes Costa»»»"»"
. ensin asetit/ >» .«>«»
myosfteOen saat.tßfilmille/ swunM,caslesuxfnCH«M

> saamisen/ vyhanHeW
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iaEpistolat. so?
s lll!«»!MUt olet:Me lu<

> ta'Mwasvs«lluxes ss<
!' nunalmosialaupiutees

ettenme M smu,, lu>
,»ufcft»i ik<m<m« ep<d

, <» ft siuftuzismeidin loh-
, dutmfim.la anna meille

l! pOjHenoes/ että me
aina wclltHiftm sondia/

> i» ffii,» »übtaubes/cuinl nieCastes olemma saa>
, net, pysywiiset olistm:
, El!i°smelan!,em/enga
!lM!nhlmilisk heikon

den Men pywwlliset
> M tten mcnisn s»w
i nilll woitetiili tule/

< l «»»n wtlptttömilla «a-
-,, I tummlla meidätt pae

» mMm/ia sinun armo-
'»j!i!<i« loupiudestas ,id<
l! M lohdutaissm / jy
o ni!» »ianeaiclistfta au-
,, AmtuKsim/ Amen-z >ulupälwän^

lj>Mra Jumala/i««
sinun Poiil»«W'MCHr!ssuxkru

»

» >«hnttanut j»
u >MM'n,e»uco,!emma
I!> »anoyrästt/ei>« r.,in<

>!> »mMmailmas/liä>«.«lWstj!y«bymVal,szr
«< W°« HHtlt,, tulemista!<> !»"«Mjmeiselle duomi-ch «lle«,p„tM.

Mllckatweljet/Iu-

><-ncila puhui' wut-
nen vsetn ja monell
muoto Isille/ Pro-

, phetaincautta/ mutta
, siiliä wijmeistnapäi,
< wäna on hän meille pu
hunut P«m«msa caul-

lonaahänonca-
i! kein perillistrj pannut/
l ja on hänen canttans

5 mailman tehnyl.lyca/
l että han on hänen <un-
, nianskirckaus/ja hä-
! nen olemuxcns juuri-
-cuwa/ja canoa caicki

' sanans woimalla / ja
>n idzecauttans mei-
dän syndetmme puh-

! distuxen tehnyt/ ja istu
jMajestetin oikialla
puolella/corkluxisa/on
ciillut nyn paljo pa-
rammari Eygeleita/
että hän ylimmäisen,»
män nimen on heidän

perinyt.
, Sillä fenelle hän on
nostan Engeleistä sa-
nonut : Sinä olet mi-

l nun Poican/ tänä-
sinun syn-

nytin? Ia taas'.Mi-
nä okn hänen Isäns/
jahän on,minun Poi-
can. Ia taas l Cosca
hän tuo esicoisen ma-
ilinaan / sano hän:Hända pitä caicki Ju-
malan Engellt/ cu-
martaman. Mutta
Cc iij En-
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Engeleifia hän sano:!,
HänteteEngelinshen,,
giri/ ja hänen palwe- <
lians tulenleimaurexi. <
Mutta Pojallens:lu->
mala/ sinun
py!n ijancacktsest ijan-
cattcsten/sinun Wal-,
dacundas waldicka o.nl
oikeuden woldlcka.Si-
nä racasiit wanhur-
stautta/jawchaisitwä-
ryttä sentahden on si-
nun/O Jumala/ si-!
nun lumalas »voidel-
lut ilo öliyllä/ enä
cuin sinun osaweljcs.
Ia sinä HErra olet

algusta maan perusta-
nut / ja taiwat owat
sinun käsialas. Ne ca-
tomat/ mutta sinä vy'
syti ja he calckiwan-
henewat ntjmutnpu-
gun sinä heitä muutte-
let/ ja he muuttuwat.
Mutta sinäcohoallans
pysyt / ja ei sinun a-
tastaicas puutu.
CaictiClMstityt/P.4«7
SijtonmeiUil»i.p.4«7
iLwang. P. I^

yan. Evan. C. i.

oli Sana
2»?»jaseSanaolilu
malä tygönä/jaluma-
la oli se Sana: Tämä
olialgusalmnolätygv

inäCaicktowatsenW
ta tehdyt/ «m,
sitä «.ole mitan tehlyj,catehtyon.HäucsM
läma/ja Elämä «lih
lmisten Malkeus/j»,,
«Lalkeus pimeydteft
M/jota ei plniW
Msittcmet.

Yxi mlcs oli ltz,
tettnlumalalta/M
nimi oli lohannttL,
tuli sijtä wnlkexch
todistaman/ ettäloii,
ki vstotsit hänenc»
tans. Et hän Ms,
walkeus/muttah»
li lähetetty 2valk!»»l>
sta todistaman. Ett!i
totinen Walkeus/j«»
walista caickt thmlft
jotca mailman <«!<>

wat. Se olimailmi/
ja mailmaonhilm
caultans tehty / D

, mallma händä tml<'
!NUt.

. Hän tuli omt»j>
ei hänen omons l»
dä wastan ottane!»

? ta caitille nylle j°«
hänenwastan otit/«»'

«doi HZn woiman D
malan lapsift l«»«l
jotca vscowat hi>»«

»ntmens päälle. W
«et werest eitä W
-tahdost/etmy°«"

ö milläs! syndynet^



I'H Epistolat.
Ia San» cull !H«-
ii/ja asui meidän fea-s«« / ja me naimme
hänen cuunlous ntjn-
cuin ainoan Pojan
lmmian isäsi/ täynens
«rmoja ja totutta.

Rucous.
N»>E liitem sinuaNlHTrralumalatai
«alinen Is» Iwunsum
«n arm°s ia
M että sinä sinun ai-
naisen Po lcas olet tä-
hän mallman. lähettll«
nyt/ ja meidän hänen
cauttanssynnistjaijan-
nickisest cuolemaft ar-
mlis st pelastanut. Me
imilemma sinua/. wa« j
!»ife meidän sydämen
lyhän Hengen «autta /.,
ettil me sencoltoisen su ,
»unarmosedest ftnul-'
le kiitolliset olistm / ia '
Mmelt«mc»lckinaisis<
liusaurii ia «!>distux,s,
I°i)W»iflm / ia niin >
sinun Poicas lEsu-,
M Cdristuren meidHn'
HTVtran eautta «utua-'
«lullsim/ Amm. !

stt sanm
««Prophem/L. 9. ,<

WAckatweliet/C3s-joca pimeydes lwelsiM suuren wal-k
«»»en/ ja jotta asuit;
plitnW maasa/nyden
ylleze sekirkasti paista..

lisät Canssa/mj
M sentähden tl, W/

mutta sinun edesäs t»
loltan / nljneuin elo"-
naicona ilotta»
cuin saalin jaosa iloi-,
tan: Sillä sinä olet

! heidän cuo,rmansiken/
heidän olkains midzcin/.
ja heidän wanticms
sauwan sarfenyt/nrjN'
cuin Midiani,»
Sillä caickisotajame
teli/ ja weriset waat-,
!tet pitä polttttaman/
ja tulella cululettamä.
Sillä meille on lapsi
syndynyt/ja Poica oy
meille annettu / jonga
hartioillaHerraus on/
jahänen nimens ud-
zutan:lhmelinen/N<uwo/Wäkewa/luma«
la/ ljancatckinenlsä/
RauhayPäämies. Et«
tä hänen Herraudeni
on suuri »lewa / ja ei
vidin lstuilllelle ja ha- j
nenWaldncunnallens.
Valmistaman sitä ja
wnhwtstaman duomi-
olla ja wanhurscauoel-' <
la / hamast nyt nijn '
ljanlaickisuteen. Näitä i
HErranlnmalan Ze, l
baochin fywans on te,
kekcwä.
'Hwanlellnm. p.
iucas C'»P. 2,. !

MHljnä PäitMä
yxt föfiy

Cc iiii Klis»



io3 Evangeliumit ,
KeisarildaAugustuxel-,
ha/ettäcatckimailma
ptti wcpollisexi lasket-
taman. Ia tämä me-
lon lastemus oliensi
mainen/ joca tapah-
hui silloincosca Kykeni

ri>'s. Ia cuktn meni
Caupungihins/anda-
man idziäns arwatta,
Ntjn myös Joseph
Galileasi Nazarethin
Caupungist ylös meni
Ilchcan/DavtdinCau-
pungtjn joca cudzu-
tan Bethlehem: Sillä
hän yli Vllviotn huo-
lesi j» sugust/anda-
n«an idzens arwatta/
Marian hänen kihla-
tun Emända ns cansa/
jocarastas oli.
Wn tayahdui hei-

dän sillä ollesans/cttä
synnyst.Wlstn pälwäl
tulit täytttyri.lahän
synnytti Pojan hänen
esicoisens/jacapaloid-
zl hänen/ M vaniset-
meei? / ettei heille ol-
lut sia majas.
Ia paimenet walwott

sijnä Pnickacunnas pel
lolla heidän laumans/
ja «vartiolezit yöllä he!
dän Carians. Ia cad-
zo/ HErran Engel,
<eisoi heidäntyfönäns,
ja HErran kirkau<

walats heitä että h.suuresi peljästyit. H,
ssngell sanoi heille,
Alkät peljätlo / Wcadzo / minä ilmoiw
teille suuren llon/j«>
ca tulema on caickch
Canssalle: TeilleentänäpänsyndynytU,
pahtaja/ HErrnChn.
stug Davidin Caupu»,
gis. Ia tämäontei!,
lemerkirl: Te löiM
te lapsen capaloittim

la E»B»caysa oli suuri tl>milismsotawäenjouck»/
Ma fhtet lumalM/
ja sanoit; Eunnio»l>

' con Jumalalle corli»,
'des/ ja maaftrach/
'ja ihmisille hywälch
to. <

la tapahtui / eni
i Engelit menit hcili»
l tyköns limaisen, V»»
l paimen:t puhuttsch'.
»nansckaykämmeVeli-
-lchemtn/jacadzo«!!>
-tabuin tapahtunut»»/
jonga HENw mck
ilmoitti. Ia he tulit

trutain/jalsysitM'
l jan/ ja Josephin/M
/ myös lapsen MM

siimes. Cosca lt
-tämän nähnetolWMsttt he sen sanoin'»

hellle tästäW'
sstaftnöttuölt.lns'tl M



«oy
fi jotca sen cuulit/ ih°,
metlelit nijtä puheita/
<uin heillepaimenilta
sanottu oli. Mutta
Maria katti caickina-
mat sanat/ tutkistellen,
hänen sydämesäns.la >
paimenet palaisit yli- l
Min ja cunniotttain
Jumalat» / catkista,
luin he cuullet janah-1
net olit/ lchnmin Hell-«
le sanottu oli.,

Rucous.
ltkßm Inmala tai-

I,» / »oca
sinun pyhiin Engellt,,
ui cautta/ sinun Pop j
«««'«AuxenChristuxen/.lWlle paimenilla le>
dMilmoittannt»inyt' heitä velka- °
M/,» Menytilour
W että lunastaja Chw k
W synbynyt oli. Me,,
imilemme sinua/ettäs
»panHenaei

eaickinaistl, pel« ->
m meidän sndammi<t
fiini/i» meitä «Malla/t
tltislllalaitaxtackistlla.«M ilahutaisit. la,
l«« me t«H mailmos'
«Imma ylöncadzotut/l
>»>he!i»iset/radollisetia<
tuitenginHklranChli-.
»en meidän ««pahta-,w pilaisimme / loea'
n>Mntllhtenonihmi<lHtullut/auttllmonmnl!»Mstp,hastja<j»n«l«M»uttutt» MtilltiMt«m»!i/ Amen.

LählMmHisiiäSl»
nunt. luolu>l.

collca,.
isän»Hl-eaickinen Jumita/

tawoita meidän tyomft>
nun mieles jälten/etta
me sinun racka«Poi«s
cautta aina hymisi tyoit
sä lisännysim/ iolleyn<
nä sinun ja pyhän H«n<
gen yhteydes/olcon lii'
tosia «unnia iianeaiku
seftailaneaickiften/A.
Epist.P.PawaU

Galat. Cap. 4.
weljet/

perillinen on lapsi / et
ole hänen japalwelian
wälilläerottusta/waic«
ka hän on caickenta-
waran Herra/waan
hän on Esimiesten ja
boldiain hallns / ha-
man Isäjdä määrät-
tyn aican asti. Ncjn
myös me/coscameo«
«imma lapset/nyn me
olimma waadllut vl-
<onatsten säätyin ala.
Mutta lofta alea oli
täytetty / lähetti Ju-
mala Potcans syndy.
nen watmosta / lain
laiseft tehdyn/että hän
ne/jolcalainalaisete«
M/ lunaflais, Että

C«.v me



sl« Cb««gellllmit
me hänen
taisin. Mutta että te
oletta lapset / lähetti
JumalaPoicansHen
gen teidän spoämihin/
joca huuta: 2lbba/ra-
<as Isä. Nijn ei sillen
ole orja/ maanlapsia.
Mutta joslapsia/nijn
he owat Jumalan pe-
nllisctChnsturen tant-
ta.

CaickiCHMityt/P.4»?

c:s >3wan 2

jahänenWMttns ihmettelit
nuta cuin, hänestä sa-
Ndttin. Ia SiMcm
siunaisheitä/ja sanoi
Marialle hänen Äi-
ttllens: C'idzo/ tämä
on langemiseri
ja uousemlsexi monel-
le Israelis / ja mer-
ikiri / jota «vastan sa-
notan/ Ia sinungin
sielu, läpiozepttä mie.
can käymän / että
monen sydämen aja-
turet ilinoitettaisin.
Ia Hanna Pwphe-

tissa Phanuelln tytär
Asserin sugusta / oli
joutunut pitkälle tjäl-
le/ ja oli elänyt mie-
hens canft stidzemänVjastaiea hänen neid-

la »K
sknä lähes neljä yK,

i xeltäkymmendä A
lstaica/jaeihelahteW
'Templist palwele«j!
Jumalala / paW

>ja rucouxisa yitä j, i
, pälwä. Ia lämätä

> li myös sillä HM
' siehcn / ja cunnlltz

° HErra / japuhuA
nestä caikille/ cui»
wapaulta leruD
mts odotit.

. Ia sijte cuin he e>
"litcaicki tehntt.M
ran lain jälken/ p»,

' laisit he ch<illlea,ihll>,
t dän Capungins M
-zarcthtln.

' pji castyot ja wch»i>
i stui henges/ ja tayltt»
iin wijsaudeLa/j»I«,
nalan armo oli hä-

i nen cansans.
Rucous.

° IunoI» tm
'

olet, »«»

ClNilius sinun W«'ja ylo»
lftmisxs monelle JM
'Us asetettu oli. M w
Noilcm» nM„l
imeidi!! sydimm ii»
,pnh»n H-uqes cmm
' että me imu» P«!««
' °>W

ia >««'!«"

- caickinaises tusc«



ja Epistolat. 611,
Mlstweshzuetitygons

Mm/ lgm famanswi
lutt°m»n Mallman can
so meitim häneen louo
lM n>a»n «aickinaises
miwasj» kiusauxes
<uin Sanan ja Tmm.u-stopm täyden meidän
päällcm tulla taidais /

michulifetolistm/ ett»!
st niin tarahtu / ettei >
ne jtta sinun Sanaas j
minomt,/ ole sinun
Mdacundas lapset/,
«uita ne iotca sen v<
snmt ia fiina rippw
M, e»«i!emat i>an< l
mckiseft autUUi tuw!
mt/ Amen. <

VdenWuHden
Päiwanä.
colleK».

<>Mra
"siiwnPoicas meidän
tilhten lain vnuden ala
«Mlt/ ja ett» hänru?
«isMsymbännsleicat,
lin, Anna meille armos/
«lli nmd»» sydämen
li!!k>K synnin himoista
»HMsuMbälinslei-ntUi « puddistetun
M/ S!mn lackan
Aicos/«.
«LpiMnp.pa
«H Tlt. C«p. z.

Mlnun rackani/
euin

wl»n meidänWapah
»»W hywyys ja rac°
«ihmisille

> et wcmhurscauden töi-
den cautta luin me tch

ölemma: Waan
, hänen laupiudenscaut
! ta hän meidän «utua-
pi teki / ,vhden,syndy«
mtstn peson/ja pyhän
Hengen vdistoxecaut-
ta. longa hän mei-
dän päällem lEsu-
xen Christuxen meidän
Wapahtajam cautta/

runsast wuodattanut
on/että me hänen ar«
mons cautta wauhur-
scaxt tulisim jaijan-
caickistn elämän peril»
listxi töiwon Men.
Iloitcä siisraiM/p. 49;
Kijtet olcoy lEs, p <?o

l lt>s Evangel.E. z.
' lllcan/ co?

cnhdexä pZi"
,wä culnnut vlt / että

, lapsi plli ymbarlns
leicattawan / cudzut-

ltin hänln Nimen s
'lEsus. loca ntln
oli Engcltldä jo en-
nen ludzuttu / culn
hän M Httins cob«
dust.

RucHus.
c>ss>E kijtsm sinuaH«

<««



6" Evangeliumlt
kalinen Iss/<tnun<sält' isen aimos edest/ettei su:
nuas meidän wa!wa«
sten syndiften päallem'
or«»l,tanut / ja sinun i
Poicas lainalalsexiam,
Vanut olet/ että hän ha-,
nen taydelisen cuuliai'.
sudenscäutta/sinun
hai asettanut/m meit»'
«uliausutten saättänyt
olis. Me lnco«lemma
sinu«lettaspydänHem
«ei cautta niin wawlft
sit meidän sydämen/etta
mesencaltllistlla hänen
«uuliaisudellans/ syndia
japaha omaa lUndo wa>
stan wettäm lohduta»
fin,/ jaiinutt pyhän

nwUN lolltt» o-
Nsim sinulle cuuliäiset
lavstl/ ja wiimeiniian
lnickl,«n autuudenClm-
stuxin cautta pcristmme
31 xn.

nuntxll!.
din Pätwäst.

<>HErra Jumala/ioea
tawaistes
arm°lisestmeidänruco<
uxen/ ia ettei idmistn
heicloui pllidzi stnna,
mitan woi/uutta siis ar<!
MVllas/ että m? sinun
läffyis jällen telisimme
ja eläisimme/ia smulle
sef« sanoilla ett töille
keluaistmme Sinun
lackan Po'tas/:c. !
<Lplsi.P.Parvali

Rom.C«p.is. '

catckt/ >,«,

stuxes castetut/nil,,
lemma hänen cich,
mahans kastetut,. ?!hmeolemmasijs h«mcansans haudlltul^
sten lautta cuol»
han/että nijncuinG
stusoncuolleistaK
cunnlan cautla ch,
herätetty/ nrjn f«imeidängin vbes lii,
mäslvaeldamon.W
läjoS me hänen»sane olimma lM^
tutWeiicaltatsee»
lemaati/nynweW!!
culemmä yhden >«!>,

Laistri ylösnousech,
sa: Tieten että nxll»»

>,wanha ihminen «!>!>>

lsttnnaulittuhänenm
sans/jasffndtnen»
mis pitä turmA
man/ettenme tW

joca cuollutonl«!
on synnistä w«ch^
llcari tehty.
i Mutta sos me ew
!ma Christuren c«A

mech«»!
-ma/ että me soolw
myös elä hänen»
l,sans: Ia tiedaM

Christus/ D
i «olleista ylöshen!^
>tyon/Mncuole/<s



cuolema saa tajtebcs,
hänen päällens walda.
Sillä se luinhancuol-
lut°n/ senhän wih-
doln cuolt synnille/
n>aan >e luin hän elä/
sen hän elä Jumalalle.
9Mm»iste/jljttteltl<
teidän pitäkät/ että te
«lettacuollet synnille/
Mttaelätle Jumalal-
le/lesufcnChrifiuxenmeidän HErramme
toutta..
HL»»Chllstustu.p.4N

z. ,
tuli lE-

donijn/ lohannexen
lygö/losteltaa
!,». Mutta Johannes
Wjhänelda/ sano-
tl»:Mnä tarwtdzen
jinuldaciiMa/jasi-,
nä tulet minun lygö-
ni? Nijn wastatslE'
fts/ja sanot hänelle:
Eallinyt / sillä nain'
«eldänsoplcatckewan
hurslautta täyttä. la>hänstllei hänen. Co->
stl>lEsuscastettuoll/,

«stut, hän cohta ylös

M aukenit hänelle/.
>» Johannes IMIu-!
>»«>«» Hengen tule-!
W «las/ nynculn

.memscn/ ja tulewan
hänen päällens. Ia
cadzo/ ani calwast sa-
noi: Tämä on minun

racas pokan/ Johon»
' g<l minä mielistyn.

RucHus.
> ftEno Jumala tal-
'«Vwalmenlja/ioea si-nus niin armoltseft/ yn-
' nä pybän Hengen can-

> ft/sinun raikan Poieas'Castent»konä/,'«cncai<
ken moilman syndein
tadden cuoli/ i!m»>tta<
nut.olet j» meitä Hän 3rm>Ua iu«

"M'!iseU I«hdutult»as
ettil me ha-neldä ja hänen taut-

tans syndein andexi sae^
-miseniacaicklnaisencl,
,mö saame, me rucoilmi-
ma sinua/ pid» mM
aina siinätoiwotz; Ia
että me sinun PtleaS
eftui»ania käskyn, iäl-

, len olemma myosc»-
stetut/niinwalimstapy-
hän Hengtseau/ta mei-
dän vse2M/>'a a»ta mei-

' t« armoMsest »ancaicki-sen elämän penllistxi/
,Amen.

> LoppiaOa.

itämän p»iwn > paal-
aa tähden coutta ioliba-
tit vacanat sinun aino-
kaisen Poicas lEsuren!tygo. Anna meille or-
jmojas/ett» mekin/joca
'nytvscon «autta D un
»tunnemme/ taiwab'^

ja Epistolat.



sinun HEttaudes kir-
kautta cadzelln saisowme. Sinun tactan/ :c.
Nämät siur. sa^

NNI Esnms Pro-
pheta/Cap. e.»

MKoust/ öle kircas
sinunwalke-

udestuleja HErran
cunnta coitta sinun
lMzes. Sillä cadzo/
pimeys peittä maan/
ja syngeysCanssm/
mutta HErra coitta
sinm, päallcs/ ja hä-
nen cunnianspitä si-
nun yltdzesnähtämän!
I<l pacanat pitä wael<«
doman sinun walkcu,'i

nui paisieisas/
sinin ylidzes
Vlojta silmäs/ cädzo!!ymblrilleL/ caickt M-!>
mätc»otut tulemat si,<
nulle. Smutt Potcas'
tulewat ccuco/ja si-
nun tylläres filfei»
Wleres castvateton.
Silloin si>« saatnähVä/jn pac«ndat/>
sinun fydämes lhmet- >
ielc / ja lewittä
nen/cosca se suuri pal- s
jous meren tykönä
hälies faandä sinun f
tygös/.ja
tvoima tule sinulle.»
Sillä Cawelcin pal-
jous en pettäwä si'l

-nun/ne nopsat M
Manin ja Ephan C«-lmellt. Calckt lulew«
ya sanwua he tuom»!/
ia he l<moittawatHtt>

, ran ktjtoxcn.
CaikiCWMjjtil,,,^
rutsKatulmL.p,^
Ewangelmm.p.

Ew. C.,,

siis Ms
»NSyndynyt »!i
Bctlehemis IMn
maalla / CunlnM
Kerodexen oican/cot»
zö/ silloin tulit TiA
jät idästä lerust<«>

?mijn/ ja sanoit: hila
on se aftcu syndMl
ludalatsttn Cunln-
gas3Menäimmah«-
nen tähtens id«sa/<»
tulimma hänbä l»«
martaman.
CoscaCuningas

rooes sen cuuli/ HM
mäsiyt h§n/ ja «illi
Jerusalemhänen c»
sans. Ia cocois M
ulimmaisec Papit/!«
Kirjanoppenet c»»s>
sanseas/jaKMcuj»

syndM»
M Ia he sanoit h»<
nelle; Belhleh«><
ludanMaalta: Eillll
nyn sn ProphetM
kir>VtttttulasinM

614 Evangeliuwit
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lHeinlucan maasa/ec
sinä ole sutnganwahin
ludan Pääruhtina-
ste« seos: Stllä sinu-
sta on tulewa se rUhti-
nas/jongaulinucans-
sani Istaeli pltä hal-
lidzeman.

Silloin cudzui He-
rodes Petäjät sala/ja j
tutkisteli wisustheilda/l,
millä ajalla Tähti
meW. Ia lähetti hei
dän Bechlehemijn/
sanoi: Mengat
jokysykät wisusti
Ma: Ia costalisättä/ nijn ilmoit-z!
tacat minullengin että'
minäkin tulisin ja cu-,
manaisin handä.cosca >
he olitCuningin euul° i
let/menithe matkans. <
I<tta°zo/Tähtt jonga'
he M nähnet
käwi heidän edelläns/j
nyncanwan cuiu hän <elellä käyden feisatti'
stnpaican päälle
Kosi oli. Costa he täh-!dm näit/ ihastuit he>
sMgensuurella ilolla/!
<» menit huonestn löy-
sillapsenHitlns
ll»n consa/ ma«hanl«ngeislt ja cumarsithandä/ awaisit tawa-
r«s jalahjoitti hänelle,
cM/pyhaftuwmja,
"lchamlta.la jumala^

t kielsi heitä vnes He-
l rodexen tygö palaja»
mast. Iahe menit toi»
sta tietä omalle maal-
lens.

Hucous.
HErra Jumalatai-

nupyhänfanassenoiliz
Tähden/iapyyanLapjw
!caisenlEsuxenChr!stu«,xen wiluittöman näyt»
!t«!sn/ol?tand»nutme«
ma finua/ anna vyh«
HengeS meidän
!mihi!!/että me sen wal-
keudes waellaisim/ iasen cautta ifancaickisen/
autudensaisim/niinettäme/niincuwnämlltTie-täiat/ftitatzte seurai-simme/ engH »ongun tu-
skan ia ahdistuxen mck
tam ssftH eroitta salleis/waan eaikest sndsmestfiinnPoicaistslEsuxesCbristures rippuisim/
joca ainoa on Wawah-taiam:l»«uä me niin
taalla aialistft eläsim/että sinun käyhä Cdli-
sticundas sen eautta e,
natyxi/ia sinun PoicaS
lEsnsChristusplllwei-
luxit«!is/Umen.
LnsimäljNSun.

nunt. loppiaisesi.

Hl.ra Jumala sinun
e«nssasnoMtM,mtt



656 Evangelimulf
että he tiedäisit mitä,
tedtäman plduis/jane
sittteidzetyollatayttät
sit. Sinun Po:cas IC--suxen Christ,>xen/ic.

Rom. Cap. ii.

HAWneuwon ml°
reicä/ rackat

tvchet Jumalan lau-
fiubm eautta / että te
annaisitte teidän ruu-
minne/ eläwaxi/pOä-
fl/ji» Jumalalle otol«
ltsexi vhrixl/ joca on,
fcidän toimelinen Iu- l
malan palweluxenlze.
Ia alkätsoWlttalotei-
den tämän mailman!
muZdon jälken/waan >
muuttacat teftän tei' >
dän mftlen vdistuxen >että leloelte»,
lisittä/mckäJumala/,
hywä/otolltnenja täy-
dellinen tahto olis. !

minä sanon/
sijta armosta luinmi°l
nulle annettu on / <

locaidzclle teistä et»!
tel yritän idz«°!
stäns enambi pldäis/l
luinhänetulepltäwaä!
pltäkän«htnlliscsttbze>
stäns/sen Man cuin l
Jumala on cullengin lvscon mitän jacanut.!
Siliä niincuin n«illä l
onyhdes ruumis mon<
da jäsendä / mutta et'

lullilla jäsenilläole ch
! täläinen wirca: H»
, nekin olemma moM

xi ruumis ChrlstiW
, ilutta keftenämolm,
ma me toinen toism,
me jäsenet.

Christus Jumal,»
'Poil-a/ pag.^s,

Evt^NlellUMiNpf
lucas Ev» Cap. i,

jo cchi
toistafymmenen «M
stajan w«nha oli w>
nit he Jerusalemin jch
lapäiwän taw«» M
fen: Ia cuin ne fäl<
wät olit culunel/p«>
taisit hecotians/japcl-
cainenlEsusjatle-

nenWanhemansh>«!<
maynet/ waan luuli!
hänen olewan siuns,
lahekawilyhdenpÄ»
wäcimnä/jaeezeillM
dä lqngoins ja tn!l«'
wainsseas.laculntil)ehändalyytanet/f»<
taisit he Jerusalem!»händäedztmän.lal»,
pahdui colmannepa!»
wäu perästä / että he

hanelstuwanTi'
plts/opettajain M<
lä/ cuuldelewan hei!»
t»kyselewän heille. I«
caicki jottahänecuil»

haM»'



hMMstyil hänenym >
mHrrystänsjawastau^
stons.
I.iliiin he hänen nait/,
»nn he ihmettelit:
hWnHitins sanoihä«,
nelle'Poic,i mtzis mcil l

minä olemma <
Uiurehticedztaetstnua.
K hän sanoi
Miiasta te minua eozlt!
li!Etleiö tlennet/ että
minunpitä nijsä olema
jttcn minun Isäni o-
M! Ia ei heymmar-
Metsitä sana cuin hän
heille sanoi. Ii hän me
ni olas heidän canssss/
jttuli Nazarehtin/ja
«li heille alammainen.
hiittä hänen Hitins
M coicki nämät sa-
>!« sybamehens. IaMs menestyi wy-
s«esjaijas/ ia ar-
HS Jumalan ja ih-
misten edesä.

l^ucyus.
KERra Jumala Tai-
Velinen Isa / stnäWstnui armostas ja
Kmurestas minulle lapli»!» »erhettä juonut
m/niina rucoxen st-«»»/»NN» minulle sm-«lmen sydän/ että
Alwli ,enqi sanoillaMM heitä'»«hm-

ioitaistn Jumalan Sa-n»s: Anna myös Keille
vvbä H:nges / että sen-
caltainen Siemen can-
nais heisä hedel-
män/ ia ne slnulls kijto-
«exi ia cimniaxi / muil-
le hyodytyxexi ia paran-
nvl-xj / ia ei lellengän
»ahennsxexi elä madaj-
si / Amen.

ioppiaisest.
Oc»;>eK!l.

<>Taickiwaldias »an<
Jumala /

joca sekä taiwalliKt että
mailmaliset menot l>»l-
-lidzet/ cuule lauviast si-nun Canssos rucouxet/
ia m?«llz meidän elinai-
eanam stnun rouhas

, lamaPoicas/ ze. ,

Cap. >,.

AWAckntwellet meil
owat moninai

- set lahiat sijta armosta
cuinmeilleannettnon,
Jos jollakinon Pro-
phctia/ niju olcon vscöpyena/nyu oiconvjcocansa yhteinen. Jos
jollakinon jocu wirca/
ntzn vltäkän wiralians
waarin, Jos jocu o«
petta/nijn ottacon o-
petuxestans waarin.
Jos jocu neuwo/pi«

rin. Jos jocu anoa/
nijn andacanytikertat

sudes.

617ja Epistola^



618 Evattgelinmlt^^^^
sutzes. Jos jocu
libze/ nyn pitäkan sij-
tä murhen. Jos jocu
mmoyta/nljntchkan!
sen ilolla. l
Olcon rackaus wilpi-

töin. Wihntcat paha/
ja kinninppucat hywä
sä. Welielllnenracka- l
~s olcon sydämeltnen>
teidän kestenän. En-
nättäkäi toinen toisen
cunntata tekemäs.Hl-
kät ol; o hitaat töt.an-
nc. Olcat palawntHe-
gesä. Sowittacat tel-
tan ajan jällen. Olcat
loiwosa iloiset. Kärsi-wäiset murhesa. Olcat
alati rucourisa. laca-
cat oman pyhäin tar-
peri. OttGslt mlelel-
län huonestn. Siu-
Eiunatcat ja ällät s«°
datelco. Iloitcot iloi-
sien caM. Ia itle-
kät itlewälsten cansa.
Olcat kesienän urimte-
lisct-Hllätpiitatöcor-
ketta/waan pitatät tei-
tä» alimmaisten cal»
balsna.
M°«i Awiosla'. ».444.
Autuas st cum pel-

käHErn/bin. p. 4'7.

Evangel. i.

Wipäiwäna olit Hät

Galilean Canas / jq
lEsuxen Hici olisill.
la. Ntzn lEsus,,
hänen opetusKpsG
cudzuttin myös häihin.
Ia costawtjna M>
tui/ sanoi IEsW
Hiti hänelle: El h<i>>
lä ole wyna. lEsuj
sanoi hänelle: M>
mo/ mitä minun»!,
sinuneansas? Elmi-
nun akan ole n>l«!«
tullut. Hänen Hllin»
sanyl palwellMl!
Mitä hän teille sm/
setchkät. NljniM
yNcuusiklwistz!vll!«>
stiatpanduna/IM
laisten
tawan jällen/<»»
fin weti caxi eli «!<

me mitta.
. Nijn lEsusM!
heille; TäyttMw
siasttat wedellä.

heläytit ne>M!»
.ten.lahänstnoihn-

, le: Pangat nyt <!!»>>
-le/jawiekatedest«!!'
-wälle.lahewelt.»
.tacosta edes kW
maistt sitä Wijm i
jocawefiollut oli/<»>>

-tiennytcustase m
mutta palweliattW»

'jotca«tdenammuM
' CudzutE°eskä!,Pl!fl>
än/ja sanoi hä"<^»llotMen «n°a «Z



hym wIM / jacuen
juowutan/Nljn Wc
huonombata/sinälät,
lit hywän wijnan tä-
hänosti. Tämä on en-
simainen tunnustähti/
llleonCanos/iailmolt,
lisiinnians. Ia hänen ,
Vpttuslapsens vstoit
hänen päällens.

Rucous. !
Nylnä lMtt sinua'

Jumala,
toiwalmen IM / ettäi '
mmllearmosandanut.
Mia minun sieden.Whiinawios lasson s«a«
tm. tulla suonut/ia tfiin» minun synnistä I«neUut/ N,nz rucoi- >
lm Ma/ «nna sinun«ho Henges/,'oea mi<
lilMtllminasoweliaft'
i»M»ssuoslos eläisin"»un, pUVlisani can« sft/eMMzn.tiiarift
<«!>«! wihan annais/..«tn me/ jos en me
!«'»!! saa olla paidzil«
liMusta/ maddaisim«m ymmllttäsikunan,,
Miisen apuj ja siunau-mndän''
W»! sinunMn/eläisin, caikes"
ma!isudei toinen tob s,lmme cansa/ ja wii-«Min smun Poicas IE- 3«Chlisturencautta''"°!>c<nckisen autuuden/
MM/Amen. p

jaEpistolat. 6i5
ColmandenaSlu»

nunt. ioppiai.

iian<
lumola /

cadzo armollisist mu<
d»n helÄouttam ja ojen
na sinun HErraudcs oi
km kasi meitä auttaman
Smuli P,ica« Ikf.«.

llßou. Cup. i^>

idziän ylön.
wljiana pitäkö. HM
pah, pahalla costaco.
Ah keroltcat sitä cuin
cunntalinenoniocatd-
zen edes. Jos mah-
dollinenon ia pa-
llon cuin teifä on/ncjn
pitäkät rauha caickeu,
ihmisten cansa. Hkät
ioze costaco/minuwrac
fani / waan andacat
Jumalan wlhan sia
saada. Silla tirioitet-
tu on: Minun on co,
sto minä tahdon Co-
sta sano HErra.
Jos sinun wlhollilts

iso? nijn syötä händä/
ja)os han jano/ nyn j
juotahändä,Costasta '
män teet/nyn sinä tuli« !
set hiilet Hsncn pääns !
päälle cocoot. Haalia !
liuuaswoitettapahal- ,
)<»/ waan woita sinä <

.

Cudp, j



Evangeliumlt
Cu»;uTbristusca.v.42?
Kittet olcon ITs.e. s;°'

<Evang.p.N7atf,
Evang. Cap. ,8. "

MVF hen aican co»
lEsus astui

alas wuorelda/
rais händä paljoCans >sa. Ia cadzo/nijn tuli'
pxi Spitalinen mies!
cumarsi händä ja sa->
noi: HErra jos sinä'
fahhot/ nhn sinä woit
minun puhdista. Nljn
lEsus ozensi lätens
ja rupeis häneen/ sa-
noden:Minätahdon/

olee puhdas. Ia hän
puhdistettineohtaSpi
talista. Ia lEsus sa-
noi hänelle: Cadzo /

ettes kellengän sano/
mutta mene ja näytä'
idzes Papoille / ja<
vhralahjas/jongaMoses on heille käskenyt
todistoreri. ,
Mltta cosca lEsus'

meni
tuli yri Päämies ha-
nentugöns/jarucoilt'
händä/ sanodemHEr-
ra/ mtn«n pallyelian,
salvasta cotona hal«
watuna/jacowinnai-
watan. Nt»n lEsus
sanoi hänelle: Minä
tulen japarannan hä»
nen. Päämies wastats

ole minä mahdollinln/että sinä tulet minun
cattoniala/ waonft.
no atnoastans san»/
nyn, mmun palwellon
parane. Sillä mini
olen myös ihminen
toisen wallan alla/ j,
minun allani on stl»miehiä: jasanon täl>
le; Mene. ja hän nik.
ne. toiselle; Tull,
jahan tule. ja minun
pnlwelialent: Teetä»
mä; jahän tele.
Costa lEsus tämän

cuuli/ jhmettellhanj!»
sanointjlle/jotcahän-
da seuraisit: Totistjlsanon minä telsse:En
ole minä löynnyt stn»
caltaistavftolsmlie.
Mutta minäsano «!>-

le Mondatulemia
ästja lännest/japiti
Abrahamin/Istachi»
ja Jacobin «ansaToi»
wan waldalunnas l-
stuman.Muttawolll!-
lunnay lapsetheitem
vlconajsen ptnmM/

pitä oleman ix»
jahammastenMM
lalEsus sanoi B<
miehelle : Mene/ j«

> nijncuins vscot/ «P

, sillä hetkellä pam!
l hänen palwelians.

W



iaCpistelaf. sti

<:Lna Jumala 3äl-!
))Wlmenls«/,'!:casi-
«un erinomaisesi lac?a>
ulestns ja loupiudestas
,letmeille sinunPo«as
f»,»m/ andaen hänen
lulla ldinisexi ia mel<.
l»nt«bten ristin MM
<„«!!»/anna P»!)« ben>
««s meidän sydaMlhlM/
ett» me cailis tlir,vai<
<M hinehen/ ia,lm«st
lscoisim nieillem hänen
<M»nssVNdeinMVtfist«misen tapahtiiwan
,»iWtaickistn «laman
s«»PM mintuin tämä
Wnnes täia «scoi. Se'
Mautta hänen sairas
tzlpalivellatanshhdeUä,
DM/ ionga Sana,
»M en: Jota vs<«,
lumnpäälleni/ei häni
M cuolematn, näke-'MiianeaicliM. An« <
«»Drocastlltniallnen,
M »rmos/ etti me sen <mhwalla vscollaaina
!» Mtengin Mtibsn
MnelsellH netlelläm >
!«Wissm/ >a sima lur, j
MWki!NN!I,PPUIsiMI
Wen.

(

4SlMmt.Lopp.
<?Wiw.aldi<><!luma<»«/smäioca ticdät/«M me nijn monesa>«Mesa woarasa/ >m«

!">>«sen heicfouden l,«)len/taida seisowai-l,ll°l!<!/ wohwlstll meil,MW ia ruumin«/ett» we c«icki ne r
'XlAMsyMintAn

ven waiwMit/sinun«mullas woi
tuisimme.SlnunraclanPoi««/«.
lLplst.p. pawali

3»ow.i>«p.iz.
ZlVAckat tveljet/äl-
iMikätkellengänwel
gollisetölco/ waanai-
noastans että te toi-
nen toistanneracastati
Sillä jocatoistaraca-
sta/ se on täyttänyt
lam. se
ciiin sanottu on: Hla
huorintee: Hlämpat
Hläwarasta: Hämä-
rä todistosta sano:M
himoidze/ Ia muut
sencaliaistt käskyt /ne
tähän sanaan sulje-
tan: Sinun pitä ra-
casiaman lählmmäi-
stäsnijncuinidziäskim
Ei rackaus tee lähim-mäiselle mitcm paha/
jentähdcnon Rackaus

Cuinl«sus?awi.p.426
losei HEna aut. p. 41,

SLvang.p.Matt.
Evang, Cap. 8.

AAjehen aican/ cuin
ZMlEsusolihahte-
hcn astunut/ seuraisithanbä hänen Vpetus»
lapsenö.la cadzo/suu»
»ilma nousi merellä/
ayn että haaxl aallo-

ilda



lloa petcttm / M hän
macnis / Ntjn tulit!
bpetuskpsetja herä-
tit hänen/ja sanoit:
HErra/ auta meitä
me hucumme. Nljn!
hän sanoi heille:
heicouscoiset/ mttä te!
pelkät i Hän nousi /

, jaasettt tuulen ja me-

weneri. Nyu
chmehtelit/ sanode»:!
Millinen tämä on>!
Sillä tuulet ja «mri
«wat myös häneile
tuultaiset.

Jumala Lah l
joca lsnun isalists i»z
hywast neuwMas/pid«,
sinun lapses tasä msil-
m«s ristin alla/ ia am<
N»t waftoin käymisen!
deidan, »äällens tulla/'
«las painain syndla/,
eilättdöin ostoa ig han
joiltainrucouxen. Me
tueoiiemwa / ettäs su«u«« armahdaiftt mci-
dänpäaUtM / tustisjai
tV<lftoinläyn«si« me<>,
dän rucuuxem tuulisit,
««rmviiseftmeilleapua
lainaisit <ttä metundi-!
fim ftnun »rmosia «!««l
lifen apus/ia sinua sinuna
pyhsis cans» ijanc»i<,
ki«est kilttälstm ia yN<,
st«i>lm/ O-na j°cc> pxi
ainoa ta Caicklwaldiasj'
Jumal» sinun Voitas!,

>,a P.Hongen coch^

,' sinun CoMl! sinunpuuttumattt»
!laupiud«s eautl»/ M:!neivt«a aino«stMsi«
,!h«n taiwallisentolnm
,tUlw«Wat/ sinun M

ckna worjMj
fin. Sinun l«tmOi<
eas/«.

MUljwpuKlatD
weljet/ ntzncutn lu>
malan w»lit«t/ p>M
ia rackal/ sydamelis!s
laupiudes) ystäwijdle/
nöyrydes / hiiioiftlll
jafärsimlses. lakM
Matoinen toiston:
Ia audext «ntWl
colnen toiselle»/ jos
iollMn on cannltlo
toista wastss.llyn»
Cbristus teille vn «li-
otat andanut/ny«w
ös tekin tehkät.Ml»
ennen catckia/puk««t
päällene rackauj/j««
on täydellisien jidl,
Ia Jumalan r«,ch
hallitcon teiöän s>!'
oamisäu/ johonga«
lcudzutut elettä/>M

622 EvangeliuM



mii» Ma runsast
M/eaiiellawysauoe!
I<!,öpettacatja neu°
M«t teidän kcskenan
Vstlmellla ja kytos-
ssirDa/ »a Heiigclli-
j!l!ä lMlullla/ »veisa-
tenarmon cauttaHer-
Me teidän sydämi-
fMl.la caicki mitä.
Il ttite puhella eli työ»'
lä/MtetM caicki
MMan ITsuxen'
Nneen/ ja chttätatl
Imalam ja Isä ha-«
«cauttans. >

O Mr«sun py p, <;;,

ibMZ.P.M<m.
Ajlchen aican/fa-
»«!! 3petusli!psiliens/i

m
?»i,v<>n waloacunda
« ihmisen wertainen/
>!l>> kylwi hywän
i nenen peldons.
'l' t<,ihmisten maa-!'

li«'Mll h.inen N-i,
>»s/M kylwi 0H-Nhsuin see-,

'//a meni pois,!
'>'> oras rupeis'

" wnn/ ja heoel-'
'' »än/nyn nä.

jaEpistolat. 6l;
yic inyos Ohoacket»
Silloin tulit Pcrhen-
isännän palweliat/ ja
sanoit hänelle: HEr-
ra/eckoshywä siemen-
oä peldos/
custa si)s siehen on oh-
oackcttullcNNijnhän
sanoi heille: Vihollanensen teki. Sano-
it palweliat hänelle z
Tchootcos että me
menemme ja rewim-
mene pois? Mutta
hän sanoi: En/ silläcosca te Ohdacket
wittepois/ nrjn te
m»os temmotte Nisut
pois, Saliicat caswa
luolemmatelon aican
osti: Ia elon ajallasanon minä elomie»
Hiller Cootcat ensi».
Ohdacket/ ja sito»athtttä lyhteisin / pol-
oetta: Mutta Nij-
sut Cootcat minun
aittani.

<>ll>E liitam sinu«
Jumala

M/ ettns
hywan siemenen/ I'liiU!»
pyhän O»n»s «eM«
sydämihlm kylwänot
olit ja rucoilema sinuaettäs pyhän Henges
cautta t«k<s!t se» Gie«menen mM eläwäistti



624 Ewangeliumit
jahedelmälisen';lawar
jele meitä sildälviholiseida / ettei bän
Ol'dackeita secaon lylns sais. Wariele mev
ta suluttomudeft/ pidä
sinun p»,ig«sas j» auta!
«»ictmllists liUsauxis/stebenasti cuin m« täyde,
liseft antuaxi tulemma/
Amm.

Pwisest.

stnun Canssas/
ja anna pylia Nimes
aina cunNioitetuxi tulla
«ttä me sinulle vtMstt
vllsimma /, ja sllislmma
sinuidll sekä lunmilllfia
että hengelisiä lahioja. >
Sinun rackan Poicai!
lEsuxen Chlist. :c.
iEplsi.HnmjncUin!

NymeitzäklSunnu-
tainaj

Evangelluml mjn
tuin MntchiutenPai-

wanä Paastos.

Jumala Tai»«alinen Isä / ioca
sinus sinimPolcaslE-suren Christnxen eautta
llmeittanuttolet / me
tucoilemma sinua/vihimeitä sinun pyhäsä iw l
nasai lorrun asi / et-
ten me seura niiden «ii-
sasten ,a toimcliften pa
hendawaistaesituwam»
ilmasa: WoftN lUä me

caiclmaifis wasto,,^lnusisiaahdistons/1.l,ssnun .sanastllhd«n»iden paallem tuli» '4

iften lohdutoxen i»^M/ ett» stnäVlet»^
!e lahlotttanutm m,
nlit omaisuderi «,»>

Poiias lEsn«n V,.
sturen / t«hdot in
meitä pitää lavji,,»!!.
iu»da ijancaickisei,'.
tuuden / A.

Sunnilnmm!,
tugzelim».

Ium«I»/ck
armollsest sm
rucouxet /«!

me/,otto ansiosta,
ijyndeim tähden
t»n/ sinun Nime§«
N!«n tähden l»up!ch!s
lwapahdetufi tulisiin
sinunP»ic«s/«.

> ll i.Cor.9.
'

te tied»/ l"
ne/jotca kystasi D
xewat/caickitösinD

> xewat/mutta yx<»
'lan ennättäl Iwtzl

! siis nyn että te lW
l sitte. Mutta loc«in<»
cuinktlwoittele/lM
sta han idzens w»
Me tosin sitä w
ettähecatowaiseiÄl''mMsM-.Mutt^



.ls.ns yancaictisen
soisimma. Mutta en
minä nijn juoxe/cuin
llllämältömän puole;
jl, en minä nijn til<
ssilltele / cuin tulda
siexiin. Waan minä
mitan ruumistani/ja
~ls,ep<>tnan sitä/eteen
mini muille saarna-
!Z/j»ldzehyljättäwä'
s! Ms!!».
En m/nä tahto sitä
«M/ rackat weliet/
stl«/että meidän I-
sWWatcaicklpilwen
M ollet/laicki omat

hc meren läpidze wael-
»«. lacaicki Mo«
smil>« castetut ptlwe-
s>'j»meresä.la°wat
M yhtäläistä henge-
Mrne-ca syönet. la>««myöscaickiyhtä-
!«<!>< hengellistä juo-
»« juonet. Sillä he
!'>l W hengellisestä
«Ma / joca heitä

«s/jscaealliooltl
!w. Mutta ei hei!

ollet luma°>s«lMist: Sillähel°'4»n lyötin «r'<
<

t«'M»aldacun.p.4N<
'N,I»n sun«ft. p.«,'

lO. j
MwaiM/sg.s

jaEpistolat. «2§
> not lEsus opetusla<
> psillens/tämän Wer«
i tauxen: Taiwan wal»
ldacundaonperhenisän
> nän werloinen / joc«

> warahtnhnomeneldai»i läxi vlos/ palckaman
ltyöwäkewijnamäkens.
, Ia «uin hän oli sopi,
nut työmiestens cansi»määrätyst päiwä pal«
east/lähetti hänheidän
wijnamäfeens.lahä»
meni vlos liti colman«
nella hetkellä/näki hän
mutta seisoman l»rul«
la joutilasna / ja st»
noi heille: Mengät
myös te minun wijna»
mäkeni/M mitäcoh<
tulllnen on / nyn mi»
na annan teille. Ny»
he menit sinne. I<»
taas hän meni vlos lt«kt cundennella ja yhde»
xennellähelkellä/jate«
le myös nijn. Mutt«
yhdellätoistakymmenel
lä hetkellä läxi hän v«
los jalöysimulta jou«
tilasna setsomast/ja sa«
noi heille:Mlxi te tä«
sä eailen päiwän jou«
tilasna seisotte? He w«
statsit: Ei ole kengän
mettä palcannut. Hän
sanoi heille:Mengat te
myös minun wijnamäi
kent/jamitäcohtuson/
s«npltätttdansa<,mä«



6i6 Evangeliumit
Cosa ehto tuli/sanoi,

Wijnamäen Isändäj
perhens haldialle: Cu-l
dzu työwäke/ ja ma»,
fa heidän palckans / ,
ruwetenwijmeisesten-,
simaisiin asiij. Iaculn
ne tullt/jocca liki yh-
dellä toistakymmenella
hetkellä tulet olit / ia
saitcukin päiwa pal-
can. Cosca ensimäi-
setlullt/luulltcheenäm
män saawans. Ia he
myös sait cukin pai-
wä palcan.' Ia cujn

he sait/napisit hePel-
hentsandätä wastan ja
sanoit: Nämat wij-
meistt olit atnoastans
yhden hetken työsä/
ja sinä teit heidän
meidän Wcrraxem/
jotca olemma eanda-
net päiwän euorman
ja belden.

, Nijn hän wastaie
yhdelle heisiä jasanoi:

, Vsiäwan en tee minä,
suiulle> wääryttä / et-
iös sopinut Minun
cansnni Määräryst
palcaft i ötta se cmn
sinun tule/ ja mene
matcas? Minä tah-
don myös tälle wij-
meiselle anda nijnculn
sinullengin. Wat en-
gö minä saa tehdä mi-
nun calustani mitä mt

nätahdon?T,M«'
zotcos
snst että minä !
olen > Nljn wiM,
tultwat ensimeisll
ensimeiset wijmi»
Sillä monoa >-!

cudzulut / mutta h
wat walitut.

Rucous.
Ium«I«,

lsa /,
sinun pyhän tz-
cautta olet meich
nun Mlinamlikeeil!
zunut/ me
sinua/ anna pyd«t>
ges meidän
että me sinun U
mäicsäs uscolWlÄ
teklsim/ sinun st» °
jlltahdostas aii>«<!

, «idjisim/ ja
!v<ln toiwom ase»'
sinun aimoihis /

meille sinun P°ic»!,l!
, suMCdrisiuM GwalmisiäntoletstA
. iifincaiclisen Muu
' saistm / Amcn.

i Iuml«!'!M<
'ettenme meidän G'et°i!>iMoscalla/su°!B,
> mollistst että m!«l«
. >p
~t»HänP°ic,isa»^
«wun cautta kalWl!

" woita woisimm».,e'
-jocaelätjahaMl!
tcaickiststijaneM^



jaEpistolat.'
Msi.P.pawa,

!il.Cor,ii. j
MAckat weliet te,

mlelcllan
»Mäettäteidzewij-

olcttss. Te tarsit-
lä ios jocuteitä orju-

waatl/ jos jocu
ttllä nylfe/ jos jvcu
tti.s r>pele / jos löei!
ttihän yliozene idzens
mgotta/jos joculei-
lä lyö caswoille. Sen
nii,ia sanontzäwäisty-
xcil tahöen / nilncuin
me heicot ölisimma.Hijmizä jocu vscal-
d« l mlnä puhun lyh-
mydes) siehett minä-

,i He oivat
Ewrlt/ minä cm-ös,
hlmatlstaclititminä
niyös.heoinatAbraha

myös.
He oivat Chrisiuxen
! < lvcliat ( Minä
i»»! tyhmäsi! ) MMl«min minä olen.

olcn enaztiän
l i-11l tthnyt, Minä
m smawo-

stfärsiinitHlina olen
»Min ftnZina ol!lit
Mm olen «uolemanb>M !

Da olen minä widei-

yhtä wa-
Colmaisti olen'

«MaMy. blln'

> wihootnliwitttty.Col-
mastl olen minät»,

>lut Haaxi rickohon,

, minä Meren sywydes.
Minä olen vscinwa-><oanut. Minä ole»

, ollut weden hädäsa»Hädäsa ryöwäreinke-,
, sielä.chädäsäludalaists
! kastella. Hädäsä paca-
, nain kestellä. Hädäsäi
, Caupungelfa. HädäsH
, corwesa. Hadäsä me-

Hädäsä wieca->
sten welienseas. Työ-

' sä ja tuscas. Suure,
sa walwomises. Iso-
mlsts ja innofa. Pa«
liosa paastosi,. Wilu-sa ja alastomuoela.

? Ilma nytäcuin muu
toin tn»ahtuw«t/ni-mittäin/ ettsminutl
jn pidän surun caic-

'Waseliracunntsta.Cuca on heifo/jaen mi-
heicori tule?

Cuca pahoitetan / ja
en minä pala ? Eltä
minun puä nyt idziä-ni kcrfcaman / nijn
minä ?crst<!n idzeäni
minun hcikoudestan»
Jumalan ja meidän
HERran lEsurcnChristuxe Isä/joca ol-
cö ylistetty Nnenickiscst/tieto ele nM wMhtels

Vb ij ZYl'
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Kylwsis sicmens.p. «N
OHErrasunPyhä.p.sz;!
Evang P.Lucas

Evang. Cap. 8.

BL»s»,a paljo Canssa
cocoonnui/ j» riensit
jocatdzist Caupungisi
hänen tygöns/ sanoi
hänwertauxen: Kyl-
tväjä meni vlos sieme-
nitäns kylwämnn/ ja
luin hänkylwt/länget,
sit muutamat tien o-
heen/ ja ne Maltin/
jaTaiwan linnut söitsen. Ia muutamat
langeisit kiwistöhön/
Mcoscanetulit ylös/!
euiwetuit ni/ ettt ollut
märklMZ. jä
langeisit örjätappurot,
hin jaorjätoppuraty-,
näylöstäwitjatucahu,
titne.jamuutäatlägell
sit hywan maahan/ ja
ne tulit ylös/ja teit st>>
takertaisen hedelmän.
Costa han tämän sa-
not/huusi hän: Jolla
on corwat cnlla/ se
cuulcau.
Nljn hänen vp/tus-

lapsenekysyit hänelle/
sanoden: Mikä olis
tämä wertaus? Hän
sanoi: Teille on an-
nettu tuta Jumalan,
MaleacunnKnsalaut-

t>v mutta muillen
tausten lautta/ M,
heidän sitäpidais ,-,

kemä/ watcka he!,!!,>
sit: Eitä ymmwi,
manwalckatztcunU
Tämä onse Mn,

us i Siemen on
malan sana. Mu»
jotta tien oheen K
geisit/ owotne/ jclu
cuukwat/ sijlte!!<l!
per ele/ ja otto st>,,n
heidän sydammlstäns/
ettei he vscols ja >l,

paxl tulls. Multa jet.
ca tiwistöhön/«:
ne/ cosca he cuuli".
ottacnt he sanan !!>H
wastan/ja et heillä O
jurta/hetkerlhevsMl
jakiusaure ajalla f««
l.ingewat.Muttajll!,!
orjan tappuroihin!,'!!
geisit/ owat ne/M
cuulcwat/ japols!»!'
newät/ja tucalMW
surusta/ Nckstudestcji
elämän Hecuw<!ji<.
eikä canna hedelmc'
Mutta jotca hy>"«
maahan/
jotca sanan luulen
ja kätke wäk hyw'!'
ja toimellisellä M
inellä/ ja saat»'!
yedels»'nkärsimisck,

cv»>E tijtäm l>^



i« Epistolat. siy
taiwolinen IsaV ettäs
«yhänGanas sinunP,,'
«slEsuxenChmtuxen.
<autta meidän stcaam
ly!wHnyto!«t/laluco<«
lemma sinua/ ettäs py<
hinHenges cautta »iin
naloisislt meidän sydä-
men/että me tat« sinun
Sanai alikciast cuuli.-
fim/ hywälli <hd»mM
klltkijim ja larsimises
hedelmän cllnn«lsim/j
engäaMissynlllewoi^,
W/WON fiMIN apUs!
uutta sit» alas painaii
sun/iacaicktnaises wai-
»ttmeitäli sinun awul/j
l»N°hd»ta!<lm/Amen.^
Mias Sumut.

ssUule H3rral«ma/
>!a laupiafl.meidän
«ulewjoVaastämei-!
»»meidän syn»einsitei< j
U/ja wanele myös,
«itä caikes wastoin'
chmises. Smun lac>
WP°ici>sl3sux3n/:<. liLp>st.p.pawall!

t.Eor.iz. !

>MAckat w,eliet/jos <
ihmisien ja jEngelein kielillä pu- ,

Wn/ja ei minulla o»
»«mckautta/ntznmi«i>uMn tuin hellstpä ,
M/tacka filisepa,
ulluinen. Ia josmi-,n» Prdpheceraia tai.,

> daisin / ja lnicki salai-
' sudet tiedälsin ja>,atken
> tiedon/ja minulla o.
, lis caicki vsco/ichn cttä
«minä wuoret ujrälst»
>jaeto!is minulla xac-
hautta/ nzjnen minä
mitan olis/j a jos minä
caike tawarani culutat
sin köyhäin rawinno-
xi/Ia jos minä an-
oafsin ruumint polvet-
ta/ja ei olis minulla
rackautta/nynetseo-
jlis minulle mitan hyö-
dylinen.
Rackausonkarsiwäi«

nen ja laupias.
rackauscahdetijeirac-
kaus oleylptä/ei.han
paisu/ei hän ole st ckurt
eihänomans edzi/ei
hän anna idzens wihä
teh«itta/ei hän wahtn-golaajattcle/eihänwä
rydesta ilsddze mutta
hän tloidze totuudesta.
Caicki hän wedättä/
caicki hän Vsio / caicki
häntärll. Ei rackaus
costan wäsy/ waicka
Prophetiat lackawat/
ja kielet wqilentstt/Ia
tieto catols.

Sillä me ymmär-
rämme puolilain /

Propheteramme puo-
lltain / Mutta cosca
cäydtlllnen tule sijte
wajaa lacka. Costa

Ddin mi»



EvanZeliumit
minä olin lapsi/ nyn
Minä puhuin cuin la-
psi ja pidin lapseliset
menot jaottelin cuin
lapsi: Plutta sijette
luin minä miehcxi tu-
lin/ntjnckinahyljäisin
lapselliset. Sissä nyt
me näemme l'.p .uxisa/
nljncuinspeillsa imut-
ta silloincaswostacas.
wohon. Nutt minä
tunnen puollittatn /

Waan »silloin minä
tunnen/ nijncuin mi-
näjo tuttu olen,. Mut-
ta nyt jääwät/Vsco/
Loiwo/ Rackaus/ nä-
mät colme: ,Naan
Rackaus/ on suurin
nijstä.
W«i meiti k°y. p. loi.
Sunty«otH.C.Hud,««

Evang.Eap.iB.
aican otti

larttoistakymmenoä /

ja sanci heille: Caozo/
me menemme Jerusa-
lemin jacaicki pitä
täyttämän cuin Pro-
phetailda ihmisen po-
iast kirjoitetut owat:
Sillä hän ylonanne-
tan pacanMe/ japol-
tatan/ja häwäistän/
la syljetätt/ ja cuin he
owathänen ruoskinet/

, tappamat he hänechcolmandena päiMj
on hän ylös nousN)a ei he yhtä,, s»„
näistä ymmärt.l»
lat.imäplcheoW

> oä nijn -peitetty/ eU
he ymmärtänet n,,!.!
'sanotti».
Nijn tapahdut ch,
hänlerichotaläWettä yxi sotia istuiA
wieretz kerjäten.),
cuinhäncuuliCoH,
ohidzeiäywän lylii
hänmitäseolts.Hch
noit hänelle: M
Nazarenus tästä»
ni. Ia Hän huuji/ j«
sanoi-.IEsuDoM
,Poica/ armahda A
nua. Nijn ne j°tc«l<
htdzemenit/torniA,
dä waikeneman,M>
'ta hän huusi,sitä»»
min: Davedin p«!«

i armahda min i«!,M
-ICsusseisatti/M

' hsnda talutta tygU
'latuin hanlaM
tysyi hän hänelle/ j'

, sanot: Mitäs t«W
että minunpitälW
letekemän; Hins»
näkisin. Ia W
sanot hänelle: 0l« p

kewä/sinun «scosß
ti sinua. Ia hHB
cohta natons/ j» s"



jaEpisiolal.

ll 2.Corm.^ap.6.
M3,Ackatweliet/me«

ceitä
nyncuin Apulalaisia/
«ettet telumalan armo
huckan ottaiZ: Silla
hän sano: Minä olen
otollisella ajalla sinua
cuullut/ja olen sinua
autuuden Paiwänä
auttanut.Eadzo/ nyt
on otollineaica/caozo/
nyt on autuuden pöi»
wä. Hlkäm kellcngän
josacuja pahennosta
andaco/ ettet meidän
Wircam laitetals:
Naanosottacamwet-
täm caickisa asioisi,/
nyncutnlumalan pal-
weliat. Suuresi» kar-
simisesä/ walnoisa/hä-
dtsä/suruisa/hofulmse,
sa/fangiuxisa/capinoi-
sa/töisä/ walwomisi»
sa/paasioisa/ puhtas
elämäs/ taidola/pitkä-
miellsydesä/sulpifudes/
pyhäsä Hengesa/ wil-
pittömäsä rackaudesi»/
totuuden sanoisi»/lu-»
malan wäesä/wanhuf'
scauden Eotaasetten
caulta/oiflalla kädellä
jawasemalla/cnnnian
mautta ja Pilcass/
panetuxen ja Wö'
xen cautta, Myncum

DbW witt.

rms händä/ja cunnl°
oidzi Jumalala. Ia
cMCanss, euinscu
näit/k,tit Jumalala.

Rucous.
<:Erra Jumala

e, sinun PoicaslEsm
«nChristuMcMtao-letawannulsokianmw
he» silmät/ ja andanut
»«hda walkeuden. Ml
miwaiset spndiset ru- l
loUenlm» siima/ ettäs
l»Mn Ganas cautta wa
Ichsit meidän sotiansv,',
liinen/ ett» me sinun
P°ic»SlEsufeniChri!<
Me» «utt«/ joca mei.«»«ntHtemristin päällä'
wletettu/lja meidän
sMim edeft maxon,
tehnyt on/sinun ottein
lA>l»sim/ ja caickinaisis
l»«in>ois i» kiusauxis st< >
»xii ainoin armolista j
«PUlls»NoisiM/jll finun,
'»upiude< jällen lohdu-,
j« niin lohduturenMwan/perkelettä/spn>!
o,i j» cuolemafa wa««
ftn!°yt<lisim/Am«y. ,

l.Sunnu»it.paa^

AUoHErra Jumalaa
mailman meno l

D,!MnlaändöSjH!>j«n afttolsin / ja sinun,
»«undas sali iloita,
!m°M lumaludes.
MO»icaslEsuM/Ul!
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»vtetttljät/ ja cuiten-
gin wagat: Nynculn n
tundemattomat/jacui- j
tengtntutut-.Nyncutn,
luolewatset/jacadzo/
we elämme.
rangaistut/ jaei luiten!
Zan tapetut:Ntjncutn<
murheliset/ ja culten- l
gin aina iloiset:Nyn- <
»uin löyhät ja miten-!
gin monda hyödyttä-,
wäiset: Nijnculn ne
joilla et mitan ole/ja
joiden cuitengin catckt
omatowat,
locac«rckemätnr.P.4i°
M' >lanä,n. p.???

BLvanZ.P.Ma«.Ev..ng. Eap. 4.

Mt'llloinwtetlnlE
peen/ kiusatta perkele!-
dä.jacojca hän oli paa
stonnut/neltäkymmen-
dä palwä/janeliäkym-
menbä yöta/ nynhän
ist»s. Ia kiuiaja tuli
hänen tygöns/ jasa-
noi: Jos sinä olet Ju-
malan
no/ etta namät kiwet
leiwirt tulewat. Mut-
ta hän wastais/ jasa-
noiKirjoitettu on/ei
ihminen elä ainoastans,
leiwast/ mutta jocaid-
zeft sanasi
ian suusta lähte.

Silloin otti perkele h»nenpyhänCaupung!»/
ja «setti hänen Tenu
plin harjalle/jasWj
hänelle:,Jos sinöM
Humalan Poica/H
laske sinus ales pii»!
Sillä kirjoiteltu °n:
hän anda kafiyn E»,
geleillens sinusta/j»hl
täsisäns candawat si,
nun / ellet sinä joscuj
jalcaskiweloucka.M

> lEsus sanoi hänellt!
i Taas on kirjoitettu! <l
sinuptdäkiusamäD,

.HErras lumal«t<>«,
' Taas w et, Hänen per-
kele s.ugen «rM

' wuore!!e / jaostltihä»
nelle caicki mailnl»»

' den cunnian/jas«l
° hänelle: Nämätcck-
'timinä annansimck/
° >os sinä länget m»«>
°han/ja cumarratnl!'

> nuo. Nijn sanoi Dt sus hänelle: Mene peli
-Satan: sillä kirjeiteM
-omsinilHErras lum
- latas pila simmluM
ttam<in/jahändäatn!!<
-atpalweleman.Gil!l!<
- in jätti hänen pelle e,

ijacadzo/EngelittM
s ja palwelit hända.
,- Rucous.
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N öEttll Jumalatos
»alinen Isä/ettäm«i-lin poh!N wihamielien
Perkele
Mon aina ymbarins
käy/ ia edzi ketä Kin sa>s
n,cl!»>tl« finä sinuPoi-
lllsMsuf" Cl>r-sturen
Osen/ ynnä ly>,an
Hen§l cansa olisit meil-
le»mullinen/'ja finun
pylxln Sanos cautta
mhwiliaW meidän sy-
dämen/ettei mc ibllNwi.
h»l,sm meit» wojtais/,
l»«»n me olisim aina st?,
nunaimoswarionalla/
j» sinun tykvnas ijan-l
ttickises «utuud«s «la,
Wm/Amen. "

<

2.Smnu«t.paa '

<>H3rr» Jumala/st-<näet/etten me id-.
ie!neisiämmihingänlel!j
Miset ole/HMdze siis
»M hengen ia
miestä/ että rumisö-l
!iic»ikild» niildawari-sM/cuinwahingolisetg
»n>»t/ j« sydän esikesta:patMii haluistapuhdi-

nsMuxen/«. ,'

Episi.p pawal,
i.Thes.

Mlelä/mckatwe-»Wlitt/ rucoilem-
>«n«e me teitä /ja
»emomme HERras.Asuxes nyncuin te!
wlldn luullet oletta/

,'H Epistolat. chz
> cuinga teidän waelda,

' mon ja Jumalallekel«
paman pttä / että le

, täyoelifemmäxi tulisit»
! t": Sillä te ttdät/e ne
käskyt/jotta me HEr».l ran lEsuxm cautta
teille cnnotmma.Sllä
se on Jumalan tahto/
teidän pyhvoenne/et-
tä te huorutta waldät-
te/ja ettäjocatncn pi-
»äis hänen asttanspy-
hydes ja cunnias. Ei
himoinhal«uxis/ nyn-
cuin pacanat/jotca ei
Jumalasta mitän tie-
dä. Ia ettei yxikansor»
r«ls eikä pettäis wel,
jens josacusa asias:
Sillä idze HErra o»
catlein näidencostaja/
«uin me teille sanonet
ja todistanet ölemma:
Sillä et Jumala »le
meitä cudzunutsaastat
suteen/waanPyhyteen.
GinlitygosH.C.H.P.",
Tinii tygosHef.l.p.4'l

Evl,ug. Cap. «5.

llLlllolnläxilE.Mä/ ja tuli
°T»rtnjaZidonlnma3
ären.laladzo/Cana.
>neonwaimo/)oca ny- j
l siä maan ärist oli tul-
lut/huusi handa sanode:
HErra Davidin Pol- !

Dd v ca/^



ca/ armada minumd
päälleni/ minun tytta- v

sesi perkeleldä. Mucta!z
eihän sanaan handä>t
wastanut, Nyn
Öpetusi<)p,!ei>s tul!t/!t
jarucotlit händä ftno-i!
ben: Croita händä si- <
nustas/ sillä hän huutalj
Nicidän jälkem. Nljn,t
hän mestaten sanoi:En i
o'c minä lähet>tty/wc!«,'
cadottttuin iammastenz'
lygölsraelin huoncsta.!
Mutta se tull/ ja cn-
marji händä/sanoden:
HErra aula minua.
3l m hanwastacen ft-
no,l: E< oie sowelias/!,
otta lastenleipä <a
tä pemcoille. Nljn st
w,",st>is:tolt»HErra/'
syömät cuitengin pe-
nicatkin nijsta murui-,
sta/ i°tca hcioänHEr-
rains piiMldä puto-
tv'.t. Silloin lEsus
lvastaten san oi hänelle:
D H.» no/ suuri on
sinun »ftos/ tapahtu-
con sinulle nyncuin si-nä tahdot/ ja hänen
Mtärens tuli sillä het-kellä terwexi.

Rucous.
NsV>E rucoilemma si--2/</»,nu» HErra lunwl«3,iw»lillenlsa/ettis
Pyhän Henges «autto
Mhwistaisit Wjdäi, sy,l

bllMol/ettjmewaWj
os«s<a toiwos/tumchsim st'iunaim«s<<> i,»,
pim«i/ ja wllick» «chdHn aina meidän«-tuudom/ syilveim i»k!llwottomndem tiihdl»,
tuiis i«U« veliat»/»,
mahdoin cuitengin/mj,
«uin Cananean waim,/<urw»t<,si,'<uiarm°W
jafMimistskmsmii/
tvalwois smu da m,
ja lohdutusta «no», MslzrenChriimxenmM,
lHErrancautta/Am,,,

PMstostoculi.

Dlu«ilf«
ima slllu,/ ettäs arw
lisest »yeita cuulisit,,»
si!,un wlllmollsen Mj
mettä warselemon »iew
naifit.SinlliiPoicM,
Eplst.p.pa,M

lt Ephes.^ap,;,

HMtt wchet/Ix-
ualan feurajat/ nii»'
cuin rackat lapset/j»
waeldacat rackaul>!s/
nijncuin Christus m«-
«ä racasti/ ja vlo»
doi hänens meidän e-
destäm/lahjaxt/M
ja Jumalalle mMi
haijM.Muttahnow!'
ta ja caickeriettaullo/

ahneutta/alkali»"
Pa« teidät, stOnw
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ja Epistolat. 6^5
singä» mainita/ nijn- s
cmn pyhäin sopi. Jan
hnpiälisia sanoja/ jar
hulluta puheita ett
MM jotta ei mihin-p
g«n kelpa/ waan pa- r
lammlnfhtos janoja:!t
Sillä se tietäkat/ ettnlj
yrikän sala wuotetnen//l
lolcka saastainen/eli t
ahne (ioea epäjuma- s
lonpilwcliaon)
ChnsiuM ja luma-1
la» Naloacunan
nlllljen.
yhlengan petta teitän,

smtähde jumalan wiha >
epavscoistc lasten paalj
leiule. Hikat stntäh-!
dm olco heidän osawe- ,lims:Eil!ä muine» te
Maplmciis/ mutta
i,i)l te oletta walteus
HErrasa.
Wncldacat nyncuin
wÄteuden lapset: Sil-
lä Hcngen hedelmä on
c«lleshi)l?äd,es/jawan
hllchaudes/jsstotudcs.!
Ä»3orkemman,p,4lo
M«!d«n>linnä on/ p.;??

.
M Evang.cap.li.

< "lcan/ "'

7" I°t lEsi:? vlos
Wen perkele» joca o-
»«IM. Ia cosla per-
me oli a,cttMt>ö/!,ij!i

sa ihmetteli. Mutt»
muutamat heistä sa»
noit: Hän vlos «ja
perkeleitä Beelzebnbin
perkelitten päämiehen
woimalla.Mutta muu
tamat kiusaisit handa/ja anoit häneldä lun«
nus tahte kuwast:mut«
ta että hän tiesi heidän,
ajaturens/ sanoi hänheille:lo,cainen Wal-
dacundajocacrcaneidi
,;ens »vasta»/ se tule
lkylmille/ ja huone lan-
ge huouen päälle. Jossinhan on erinnht id-zens wastan/ cninga
sijs hänen Waloacun-
dans on seisowainen 3
Että te sanotta minun
perkeleitä Bcelzcbubln
woimalla vlos ajawäi
Alutta jos minä per-
feleitäßcelzebubjnwot
mailavlos ajan/kenen»
gästä woimalla teidän

> pouanne niitä vlos a-
> jawaNSentähdcn hel'
> dan pitä elewnnteidän
> duömann: Mutta >os

' minälumalan
la perkelettä dlos«M/nun tosin on Jumalan
waldaclwda teidänty»

, Costawäkewn harnl-
,,

)ele/ntin HZnenomans
' owat rouhas: Mm«
° 53



tacosta händawake-
wämbi tule / ja woitta
hänen/iiffn hän otta
pois calcki hänen asenc
joihinhän turwais / jo
jacahänen saaltns. Jo
ca ei ole mlnuN.cansa-
ni/.seönmllchc>.wastn/
ja jöcaei minucansa-ntcllco/hänhajoita.,
Eista rietas h^ngiläh

teihMftst/ nijnban
waeloo carkeila pnicko
ja/edztkpoo/jaeilö»,
da: V ijn hän fono? mt-
nq P«lajnnminu huö-
neseni/ josta,nina,lä-
fin. Ia cmnhän sinne
tule/löylä hän sen luu-
dilla
stetiUi.Stlloin hän mc,
ne / ja slta cansans
seldzemän muuta pahe-,
bata henge/ jacumhc'
sinne tulewat / asiiwat
he siellä/ ja sen ihmi-sen wtjmeiset tulewat/,
patzcmmaxt cuin ensi-
mäifet. <
Ia tapahdut/ cosc<-'

hän näitä sanoi: Cor-'
gotttyxiwaimoCans- <
san seastanens/jasa-
not: Autuas on'se coh>,
tu / joca sinun canda- '
nut on /ja ne nisät / ,
/ottas imit. Nynhar «
sanoilAutuat owat m '

jotca cuulewat luma- h
lan Sanan/ja kätke-»)
wöt sen»

Rucous.
, «.ERra Jumalaa

, inen M,
',oc« stuu!! Peicosm'dän HErra, lEsm«
' Cdristuxen an»°ii K-tchdm jhmisexi wll„,
, että hän peikeien M,,
tyhmxi, «kis j« miiwainiaisia, ihmisi»Dlipahald»lri!iolse!d«!»

» Sentähden «

klttänlMlfioua ft'll'-
ta >en liuun armllisiiapus >dcft,/iaruco l<»!ma meitäm o ictimislikiuiauxes. houmchPylläUäH/ lnc!!»s»m,i
lisest ,i'U. Sana M
peigosai p't»m»li/«ni
me sildä pavaloa <O<ItMapelastttuxi/i»^
ul:» Po cai eantt»lw
«ickiieliaulUMtM
Amen.
puollpasts M

Ni!Nt. 1.lr««.
col!cH«.

cisUta meitä/ 3«<<lil
"waldias lumow!tä me/ icca meimiiM
deimme tähden »M
tän/ sinun lauM
oMolla ll>hdu«w>w,
lisim. Sinun P«!<«
lEiuxen/ zc.

chal. Cup, 4.

ZUAckit weljet/b

homilla oli cnxipol"/
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ja Epistolat
toinen paa-

sia. Mutta joca palc-
lawaimosta oli/ se oli
Wsta syndynyt/ja jo-
ta wapaast oli/ se lu-
p»uM cautta syndy-
nytoli.Nämät sanat
jotakin merkidzewat/ja
owat ue caxi Testa-
menti / yri Sinain
merestä /joca orju-,
teen synnyttä/jöca on
Agar: Sillä Sinain
M°nArabtäs/Agart-
st cudzutan/ ja vlottu
homan Jerusalemin/
M nyt on/ja on la-i
stens cansa orjana. >
Mutta se Jerusalem,
joco ylhäldä on / on!
mpa/hän on caic-j
tein meidän Hittm«>
Eillä kirjoitettu ön:<
Iloioze sinä lapsitöin >
jee» et synnytä / pa« >
cchoaja huuda sinä/ j
M etrasmsole:Sil- s
!ä yrinäistllä oii paljo feyämbi lapsia / cutn -
M jolla mies on. j
Viutta me (ratkat wc. (
liet)olemmalupaux>nl
l«pstt/Isaachin M f

nijncuin se jo- r
M sslloin lihan jälkcn ssyndynyt oli/ wainois hU joen Hengen M- nlm syndynyt oli: Illjn n
Mliiitapahtu. Mutta o
>»>t» Ramattu sano l n

Aja pako wcnmo poi«
kinens vlos: Elliä ei
ipalckawaimon pojan
pidä perimän wapan-
poiai, cansa. Nyn me
»Isolemma/ en ps,lc«
kawaimön poM/waä
wapaan.
Mielenmix sur. v.ceä»
OIhminen ajlltt.p.<c>2
lumal«!lpa»lpan.P.sj6
Evang.p. loh.

, Evang/Cap,d.
SMlehenaican/me-i«2!«nt lEsus Gali-
lelan meren ylidze/jo<
ca on Tvberian CaU'
pungintykonä.lahän
oä senrais poyo Cans-
st,/ että he näit hänen
merckins cui» hän teki
sairaista Nijn lEsus
meni ylös wuorelle/,ja
istui siellä Öpetusla-
stens cansa. Ia lahe»
styt ludalaisten Paa<
siäis juhlapälwä.Co>ca
lEsus nosti silmäns/
ja näki tuleman paljo
Canssa tygöns / sanoi
hän Philippuxelle: Cu.
sta me ostamme leipiä
näiden syödä 3 Mutt»
sen hän sano!kiusaten
hända: Sillä hän tiesi
mitähän tekemä oli.
wnstaisPhtlipPus hän
oa:Cahden sadan pen«
ntngin Kilvat «itäy.

dvis



szB Evangelittluit
dyis heille/että cukin'
wähängin sais. Sa°,
nol yxi hänen Opetus i
lapsistans Hänelle/An-,
dreas SimonPctarlnwellj:Täsäonyxinuo

ohraista lelpä jacaxi
lala / mitä ne
owat nain pallolle :

sanoi:
Astttacat Canssa atri
oidzeman/ ja sijnä
patcas oli pationruo-
ho. Ntjn aitrlotdzt lä-
hes wtjsi tuhatta mie-
stä. Ia lEsus otti
leiwat/kijtti jaandoi!
Opetuslapsille
Opetuslapset jagoit
«tnoidzewille / nyiv
myös caloista nijnpa(
jo cuin hän tahdot.Costa herawitut olit/,
sanoi hän Opetusta-
pfillens:Cootcatmu-
rut cuin jäit/ ettei ne
huckuis.Nynhecocot-
stt/ ja täytit caxitdista
lymmcneä Cotia mu-
scstalelwästäjotcanijl
da lyari olit a-
triotozit. Costa ne ih-
miset sen merkin nait
luin lEsus teki/ sa-
noit he : Tämä on to-
tisesi se Propheta/jo-
ca niailman tulewa o-
«., Costa lEsus M.

märsi että he tahdei,
tulla ja tehdä häne»
Cuningarl/lymyiG
taas wuorelleyxiM

Rucous.
<>HERralum»l«?<,i

ls»/ W
joca sinun P«ic,,s «ut-
t« coiwesa wijsituW
ta miest» / ilman mx
moitss ia lapsua / G

! della lclwällä ja cchdella «alalla / runW
lawinnut olet: Me M
coilemma sinua / ett»i

' armoli>est sinun siuiuiil
xellas myös meit» !«<

l! »estyisit/ » wmelisit
, m«n ylonpaldMmw
!!,eft/ettämeenslsti!!«!

> nen <»ikla sinun W«!>
j» iranbw

l.scllUttasttzisim/laMeaikis cmn me sie!i»>!»
/ruumin puolest t<!iw^
z?m / sinulda autelwi

' lulisim/ lEsm^im
' dän HErran «utto/A.
!s. SumMtMPanstost.luHc«>
OV>E lneoilemnio si'
Jumala/ ett««aim°v
lisest holhoislt Dm M
r«undasia häMM
mumin ettasielnnM
lest hallidzisit.SinMiciLplsi.P.Pan'^

li Ebreer. 5.

on tullut l«
lewaiste»



jaEpistolat. ezy
sewMe» tawarain y-
limmäiscriPapiri/suul
rcinman ja taydelistms
män cautta /

j«a ei kasilla tchdy
11/ston/jocaeinäin o!

slen «icka
weren cautta/ waais
hän, on omafi werens.
Mtta mennyt pyy-
bään/jayancalcklse»!
ftnistiixen löynnyl:
Cilla )os Härkäin
j>i Luiristen weri ja
prhscotettu Ehwiscn!

pyhittä saastat-,
set lihilllscm pilhtau-
t«,l:Cuinga paljo e-
nämmin Cyristuxe we
ri/ jocaidzens ilman
mlet« wlata yancaic-
lifen Hengen cautta
Jumalalle vhrannut
l,!/puh!;lstaxens mei-
dän omantunon Cuo>
ItwOlsiM toista elawä
«ällnualatapalwele-
mnZ Iz sentahdenen hän myös / vden
Tesl«,medin walimies/mä ne jota cudzututse„ luwattm
hncalckisenpirimisen
M/ttta hänen cuo- ,
M«s sijnä wällllä!
«l/joca on nWa»Mymisist luna-
Mfi tapahtunut/,
wn endjsen Testa-,
nwin alla olit.

QHErra JumalaTai.
! waft/me IM/p. fjs.jOHCcralumal»3ai-

> w»st/me k!itam/p. «z
iLwanZellum. p.

,j "<nh. leuan. C. 8.
lloin sanot IE,lM»,!,sludnlaWe:

nuhtelewi-
synnin tähden»

Jos minä ftnoVleille
totuden/ mixectevsco
minua on Ju-
malasi/hän cuule Ju-
malaftnä/sentähde et
te cuule/ettet teluma-
last ole, Nyn wastaisit
judaliset/M sanoit hä-
nelle: Engö me oikeinsano ? Sinä olet Sa-
maritani/ja sinulla on
oerlele.lEsilswast»-
is/ ja sanoi: Ei mi-
nulla
minä c unnioidzenmi-
nun IMn/ ja teha-
waisttle m<n«a/en mi-
nä eozl oma lunnla-
cani/ yxt on joca si-
tä kysy /a duomtdze.
Totisesi/totisesi sanon
minäteille: Jocakätke
minu sanani/ei hänen
pidä näkemän euolema
ta ijancatcktsesta.luda
laiset sanoit hänelle:
Nyt me ymärsimetta
sinulla onperteleAbrq

phem jasinä sanot: j»



Evangeliumll
t« katkeminun sanani/tihäuepidämaistam.l
fuoleinalizgncaickisesi.
glettossuurembleuin
meidän Isam Abra-
ham/ joca cuolluton?
Prophetatowatmyös

teet? lEsuswaMs:
Jos minä idzeäni cun-
nioidz.n/ nhn ei mi-,
nun cunnian ole mi-
tan/ mutta minunI-
sancunmödze minua/,
longa te teidänluma»
farcnne sanotte jota,
«tte tunne/,multa mi°l>
nä tunnen Känen, la>
jos minä sanoisin et-'
teumlnähänoätundis
nynminä' olisin wa-
lehtella' e uin tekin/
mutta minä tunnen
hänen jakätken hänensanans» Abraham tet-
dön Isän iloidzi/näh-<
däxens minun päiwä-.
ni/hännättstn)aiha-'
stuiiludalaistt sanoit,
hänelle: Et sinä ole,
wielä wljdenkymme-e
nen ajastajan wanha/ i
ja sinä olet nähnyt»
Abrahamin?
sanoi heille: Totisesi/ t
totisesi sanon minät!
teille/enncncuinAbra-
ham olican/olcn minä. j
Nijn he poimit kiwiä
lastetaMs hänbä.

'Mutta lElus W
, myija läxi Täwplist.

RucHus.
sinunw

«s Poicasmeidin»
pahtajanlGus Chiliinisano: loca lätte m!msan»»» ei hänen M
näkemä» cuolem«ti>W
caicljsest me lucoilem
ma sinua/ ann» pyh»
Henqes Nttldin M
mjhin/ >°illespyMs»!
na« olet «uulla suonut/
että me mielelläm sen
waftan ottaisim/ siche»
meitam aina luotaisin!/
ja idze«uolemangil>htt
lellä turwaisim/ An»

palmu SW
nunlaino.'
calletta.

ij«»
<ll simmracl»n Poim
lEsuren ChrijiM
meidän W«Plltiam/l>il'
noit miehuden ottn?«»l
lens/ja ristin olekB»/
meiUecaitilleneyM
esicuwaxi: suo «m»
sest/ettämellllM/cM
siiia meidän päällemW
Nattulla/ «Mm»
wsiset/ia sinun p,O

nunPoicae/«.
Eplst.P<P<nwl!

"Philip. Cap. :>
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ARAckat tvejet/ «ul-se a-
jams/cmnCHWuxel-
lolEsilMaolt/jocl,/
waickahän oliluma-
lonmuodos/et lukenut
stalix! Jumalan muo-
toinen olla/ waana-
llnsiidzens/ottt orjan
muoion päällens/Ia
tuli muiden ihmisten
NttOiseli/ ja löyttin
menoisa nijncuin ih-
minen, Nöyrytti id-
zen«/ ja oli cuoleman
saacka cuuliainen/ ja
listin cuoleman asti.
Centähden on myös
Jumala hänen cor-
zottanut/ja anhanut
hllnelle Nimen/ joca
<»M nimiä suurin
°n: Että lEsuxen
ilmeen pltä eaicki
f°lwtt hettäns en-
m«rt«man / jotca
lniwosa jamaanpääl-
lä/ ja maan alla o-
M/jacatcki kielet pitä
iunnustaman/ettälEfftsChristusonHEr-'V Isän Jumalan
«unniari.
MMHristuslu.p.4<7
Mttt olcon lEs.p. f;°

Aang. sias lue^
«°HErranEi)tolllsest.

C.i..Dlnä olm stn

HERRAIda .Saa,
nut/ jongaminä teille

, annoin: SillaHErra
< FEstis sina yönä jo-
na hän petettin/ otti
ielwän/khtti/ jamursi
jasanoi:öttacat/syö,
kät/tämäon minun

,Ruumin/ »oca teidän
edistän mureta»/ se
tehkät te minun mui-

, stoxeni. Nyn myös
Callin Ehtolisen jäl-
ken ja sanoi : Tämä

. Calcki on vsi Testa-
menti miyun weresä-nisetehkat/nyn vsei»
cuin te juotta minun
muistoxeni. Sillä nyn
vseln cuin te syötte tä-
stä leiwästä/ja juott»

, tästä Calkista/pitä tel-
, dän HCrran cuole-
man julistaman/ sie»
henasti cuin hän tule:
Mutta joca felwotto-

, mastsyö tästä/ leiwä-
, stäja juo HErran
palkista/ se on wicopä

, HErran Ruumisten
ja mereen. Nijncoe-

,telcan ihminentdzcanS
jasijtte syökän tästs

, leiwästä/jajuocantä»
,stä Lallista-.Silläjocc,
syö takka juo lelwot.

' tomast/hän syö ja juo
,ouomion il>zellens/et-
tet hän HErranRuu-
mista erolta.

3lu«>



64» Cwangeliumit
Rucous. ,

Jumala Tai«
lsa/sinä joj

ca siau cac?a'>Pol;>>slTsuren Chrlstuxincautta,
w»lmi,tt iöyWeCdw
sticunnalles tasa mail-!
lnasyydenpyusnEoto-
lisen ja slramcntin/ iosa hänen <
pybaßiMMinsjacallis
Werens Leimania
nan alla synde n an^cxi'
saamisen imutitan jae^!
tan. Meruc>>ilemmasi«
ltua hallldzo meidnu sy-
dämen ryhäll» Henael-las/että me tämän Sa?
cramentin pyhäcorkeuti,
ta ia corkeuten pyhytta
aina tutkisielisim/oikiä
ymmärryxen siitä
t«islm/,januelella,mvlii
fetnsit«naucidzisim:Et<!ta me nain eroitettut,
mailman lapsista/ tä<
ManEötoliftn mahdot-
lomista wieraista/
täm aina tämän pyhän!
pöydän hercuilla wirwo'
laiftm / ia sen eautta
iiancaiÄisen autuuden
WtWm/ Wnen.
pMttä Perjaw,

täina.

Jumala Tai-
finunlsäliststarmostas/
ole sinun ainocaiftaPoi-cas armahtanut/ waan
e!et hänenristin cuole-
maan meidäli tähteni
ändanut/ mexiucoilzm-
ma sinua / anna sinun
pyhä HbNgeS meidän
sMmllM/Mämesm

Iltaisella armolla M
tamlohdutaisim/tG
Idcs syndiä cartlliMil,
miitä/cuins meidänM
lein panet/ kärstwjiM
kärsiftm/ iss NijMM
jcauttansynnäsinii»

liancaickiseen Omänsaifim/Amen..
tLplsi.nmcmnp!>l

mu Sunnuntai,
CKrist. »ijna mui.»,««

Evangel. Cap.:;,
Mlljnwietinmoys

canstns>caxt muuta PalMt,-
ktäts surmatta, Jo
cuin he siehensiaan lu-

ulit/ joea pääM°!n,
cudzutan/ jij-

naihe hänen rijiln-
nauiidzitja ne pchm-
Mäthänecansans/yh
dm Mnlle/ja toisiw»
semallepuolelle.nijnst
nollEfus: Isaan»»hetlleanoerl:Meihetiedä mitä he lekMt.
!lahejagoith«ncM
tens/jaheitttnMar
pa.ja,cansst» seisoi»!!«
.tzett/ja päämiehetM
haisit h andä heidän«
sans/ja sanoit:MM
hän wapahtl / mM
wapahtacänytidzeM
'joshänonChrMl»
malan walittu.lah'"

,witmy°sPilÄaMH»
>d«/menit ja «otttitß
!MlK»tickat«/sMM
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I«s sinä olet lud.ilai-'
M Cunlngas/ n«n
wapHptaidzcsinus.O-'
li myös hänestä pääl-
le kirjoitus/Grecan/
i>itln,n, / jaEbrenn
BooWwilla kirjoitet-
lu: Tämän on luda-
loisienCuningas-.Nljn
yrlpchantcktzst/jotca
myös ripustetut olit /

filckme händä / ia sa-
noi: Jos sinä oletCM
siusnijn wapahhiisi-
nus j» meitä. Mutta
t°i»en wastlus/ ja nuh
ttllhänoq/ fanodcn:
I« et tosin simWn
Malat» pelkä/ettäs
M yhdes cadotufes 5
Jalosin/me ylemmä
oilein sijnä: Slllä me
Me meidän tötdem
»nlion jälken/muttaei
lma niitän paha teh-
M, Ia sanoi lEsu-,
re>le,:HEna /muista,
«inu»/ coscas tulet
»allacundllas.
lEstzs sanoi hänelle:
3»t!ftst sanon minä
lmlle: Tänäpän pi-
n »nun olemme mi-
nli cnnsaniParadrjsis,

RucHys.
<>kß;» Jumala 3ai^!

jizw Im/ jlnä joca Mtil-
'»!«!, Poicas lakiow
>«/ j» h«!,Mt«Ut'

tans meitä / Perlelen
wawclcunnast ia lion-
MHis sl cnolemast pe-
lastana «let. Me rucoi-
lemm,, sinua / niincujn
!>!M!iPolci,slEs!lsCVn
stus m-Mngin edestim
rucoillut on/ettäs mei<'
tä warje isit si!!im Ga-
nasas/se» cansacaicki-
naifts riusauxcs ja ahbu
stofts lol,dut<nsit/ja mi-
ta me stnuawastan lic-
könet olemma / armoli-
stst aMn andaisit: Si-
nun mnis pyhän Hen-
acscauttameitavydiial
!tt ja saataftsit/että me tiedalsim si-
nun meidän Isäxem/ ia
iiancaickisest stnui: lou-
piuttas ylistäisin, ja lil-
taisin?/ Amen.

QoUeci3.
ijan-

Jumala/jo,
ca tällä ajalla Mosexen
cautta sinnn Canssai 3-
gyytmmaaldaiohoatit/
jafMtdeidaniocawUV
st PMäis Mhla pitil js
syödäPWäis iamban.
Niin saata myös mei-
tä / O Taiwalmen Isä/siitä henaelisestä Egyo-
tiliä vlos / että mekin
osallisen tulisimme sii-
tä Pääsiäis lambasta /

,euin on sinun ractasPoi
cas Ctztistui, mei-
dän elä i»
lhllllidz? ynnä sinun can-
,f«ns pyhen hengen yh-
teydes/yxitotinenluma
l<l/iiancaickisestijan«»ie-
'kiM/Amen. Eplji.



6 Eyangeliumit
Apift.p.pawali

I. Col. C p. 5.
weljtt/pe-
sentähdense wanha taikina/että

te tulisita vdexi taikina-
xi/ nyncuin te myös
happamattomat otet-
ta. Silla

' meillä '

on
myös Päästäis lam-
mas/joca on Christus/meidän edestämme vh-
raftu. Sentäden vitä'
lam meidäm Pääsiäi-sem/ ei wanhas hapa-
tuxes / eikä pahuden ja
wääryden hapatures/
waan puhtauden jato-
luden happamattoma»
sa taitmäas.

Cbrist.vhl.P.fuz
Cbrist.cuincuolet.p.fo?

Ewlmg.Cap. 16.
nican/co-

Sabbathl cu<
lunut oli/ osti Maria
Magdalena/ ja Ma-
ria lacobi/ja Salo-
me/hywän hajullisia
moitetta/ woidellaxenehändä. Ia tulit hau-dalle/ensimäisnäSab-

, bathin päiwänä/ san-
gen warhajn Auringon
colttais. Ia puhuit
kestenäns:Cuca meille
wierltlä liwen haudan
»weldazlalutnhela-

>zoit /'nait heliW
wieritetyxi/ joco B
sangen suuri. lacW
he olithaucan menntt/iiäithc yhde nuosmch

' istuwan oikialla puchl
la / joca oli wM-

' tettu pitkillä wsiM
, Watteilla/ ja hehW<
mastytt. Mutta hm
sanoi heille ;MathW
mästykö/tecdzittälE

, sulia Nazarel!ust<ch'
, ca ristinaulittu 01l /

hän »lös nousi ei hä„
, ole täällä / cadzo jw
, cuhunga he hänen p«-
, nit. Mutta mengätj»

hänen bpt.
tuslapsillens / ja P<>
tarille: Että hän H,

! teidän edlllän OM<
an/ siellä te hänen m-

, että/ nijnmin hän sa-
noi teille. I,heme»!!

. nopiasi vlos/japck-
, nithaudaldaiCilläw»
, pistus ja hämmW
« oli heidän päallcnet»!
, lut/ ei he myös kelle,"
, gän mitan sanone!/z sillä he pelkäisit.
' 'Rocous.
' Jumal» T««
-halinen Isä/»!
l synoelm tähden M

andanut/ ia M
* «nnhurscauben t»«m
"vlis hersttllnyt >H,



~,»nn« meille pyh»,

«llidze /
.

wchwas
z sinun palles pidä/,

~ift Wnist.wniiele/
imänelnm«n peraft

.rilllicklstN «Utuuten

pääsiäisen
Pätwana.

"malo/jeea sinun
nimsen Voicas lEsw

! Ehiistuxen annoit
cuoleman

"!!,!je/ta awllsa meille
>«,!«ickisen elämän ti-
>! suoarmolistli/ että
il lujasti hänen paäl'

W «stoisltnme/ niin
.zicoiclisen cuoleman

ia hänen
< »I»s Mncaisest eläi<
Me. Sinun Pou

Epist. P.Lucas
Cap. 10.

Rytminä t°ecri löy^
ettet Jumalala-,

Misemuoto/wcian
'N Ca«sso!ft/je<:,,

'Epeliä )atekew,l-
- sc«M se onluma^!'«l otollinen. Krlla

saarnan/
>°M Jumala Isra-«nlopjllle lähetti japl'si! rauhan lEsu-l

ren Chrlstuxen cautta
joca caicketn HErran
on) jostasaarnasta on
sanoma cuulunut ym»
härins caikenlubean/
ensin aljeitin Galileasi(scncnsteMen josta

, Johannes Samais)
cuinga Jumala oli
»voidellut lEsure»
Nazaretist Pyhällä
Hengellä ia »voimalla/
jöca tvaelsi ymbä<

, rlns/ teki hywä j»
paransi caickl jotc»
perkelelbä wailvattin:
Sillä Jumala olihä-
ne eansans.lame ole»
<nt» calckein nijdento-
oistajat/cutnhanlu-
dean Maacunnas ja
lerusalemis teki. Sen
owat he tappanet ja
ripustit puuhun/Mg»
Jumalahcratticolmn»
dena päiwänä / jail-
motti hänen/et caikel-
le Cnnsjnlle/ waa»
meille/Jotcq. luma«
la oli ennen toolsta-
jari walinnut/ me jot-
ca söimme jaioime ha«
nen causans/siittc cutn
hän nousi cuolluista. ja
hän kaski meitä Cans«
salle saarnamania to»
Maman / että hän onse ioca lumalaloao»
säättyeläwitenjacuol
'luitten duomarlxi.Hä«

jaEpistolat.



Edängelilimil
ncsta cmckt
todistetvat/että jocoi-
nen cum vsco hänen
päällens/ pita hänen
Nimens mutta synnit
andcfi annettaman. !
Ewang. p. Lu/

casEv,Cap.!4. !

caxi
yhcxn kylän/ joca o,lt!
lerusalcmtst
kymmenen macomitan!
pääsa/ Emaus
öä. Ia puhuit keste.!
näns caiktsta ntjstä

tapahtunut öll.
Ia "tapahtui heidän j
puhuisanö ja tutkistel-
lesanS keffenens että
lEsus idze heitä lähe-
styt/ia matcustl heidän
cansans.Nutta heidän
silmänspidettin/ettei!
he händä tunden.et.!
Nynhän sanoi heille:!
Mitkä puhel ne
luin te pidätte kesieneni
taydesän/ M otetta
murhelliset > nyn Cleo-
phas mmeldä wastais/
>a sano hänelle z Olet<
cos ainoa muucalai-
nenlerusalemls/joca
et tiedä mltä siellä näi-
nä päiwinä tapahdut?
hän sanoi heille:Mitä>
He sanoithänelle:Si)'
tälEs»festa Nazare.

Mxejin Mooli
wä Propheta ix
sanoisa/ lumo ,
caiken Canssan
Cuinga meidän

j
'miehet ylönannoilh.;,
,nencuolemanc«!><!!!,!
.xen/ja risiinin, ,

!hänen: Mutta nieiW
!limma hänen sijx

pili l»!
manja sijttc onjOlil'
!mas paiwa la,>,
!cuinnömältap<,
/Hwat w»ös m>,l,«
mat > walmot > !

meitä peliättänci/,!!
warhain awu!!'
haudalle/ja cmiilt,

, stans/ tulit he j, st-
,

, näyn nähnet olit/M
sanoit hänen el
!I« muutamat

haudalle/j»,i»
nyncuin

,!ltt sanonet/mur l,

> händä loynnet.
, Ia hän sanoi h<c
, K ie tompelit jof °

, sydämesi vscoman '

, täcatckta/cuinPp
>tat puhunet
Cbrlstuxe pitän!?l!^

> takärsimän/ ja l>"s
' cunniaans sisälle.'!
män! Ia hän>w>,
MostxeMtt^^
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~,,isi/ ja selitti heille
, kirjoituxet/cutn

sanotut olit. ja
!..,!>estyitKyla/johon«
N he menit/ ja hänlelilelihanensedemmä'
i l,,än. Ia he waadlt

j« sanoit: Ole
«Mmcansam: Sillä

joutu/ ja päiwä
«.>l<!jkcnut/iahän nie-
li oleman heidän ean-
M Ia st tapahdut/!
>esc«lMNtriotozihel-
«mcanftns/ otti hän
!!«n/IW/wmsi ja

heille. Nljn hei-
tÄ silmans aukenit/ja

s.!«s heitän edestans.
sanoitkestenäns:

I,M meidän
misa palanut/ cojcai'
!',>i!lellä mettä puhut-/
i< >/ja selittimeille kir-
Mfetlla he nousit'
MeMä/ japalaisit

«yfitoistalyimnendä
«"st/ja ne jotca ny-,
l>' cansa olit/ Jotca ,sM-HErra on to-,W ylosnosnut/ ja,
k"nnut Stmonille.
Zhe»«tclitheille mi-
«M tapahtunut o-
"iuuinga hän helldä
""«» ieiwän mur- ,

walinei, lin / sinä >o«
ca annoir sinun PuicaslEsuxenChristufennijl
Ie cahdelle Opetuslap-
stlle Emaunntnllä
moitetuxi tulla/ me ru-
coilemma sinua/ sinui<pMn Sanas jo »yh<ln?
Henges cautta / walai?seman meidän sydämen/
että me vlistm wadwat
Usest sintin sanasas rip»
puisim/ sitä nmlelläm
puhuisim ja ahkerasi tut-
Mm: Ia >os metdä»/
ten/ täjämaiimas pai»
ion pitä kärsimän/ että
me silloin meitäm finU»sanallas lohdutta tai-
dajsim ia sen mielefämpldäisim/siehcnnsti cuin
me sinunPoicas lautta/
itämän elämän peräsi
iiancaiHistll elämän

tulemina/A.,

!
, !'<älscn pcuwänä.

Mplsio.klrjHlletta
Äpost,tcgow/C. <5.

Wllloln sanoiPa-,
ludalaijll»

le:MiehetVrackalwel
jet/Abrahamin sugun
wpset/ja muut Imua
latapclkälvälset/teille
on tämä autuude puhe
lähetetty. Sillä leru-
snlemln asuwaijct >«

heidän ylimmäiseus/
etttci he händä WUde-
net / etkä Prophcia-
tn antä / icita cun«

m



nätin Sabdathina lue-!
tan: vwat he namätl
heidän duomtollans!!
täyttänyt. lawaicka!'
el he yhtän cuolemanli
syytä hänes loynnet/l
«nolthe cuitengtn Pi-
latuxelda händä
POfens. Ia cuin hetaicktolittaytänet/mt-
?ä hänestä ktrjoitetu
oli/otit he hänen puun
päälda/ja panit hau-
tan. Mutta Jumalaherätti hänen luollut-
sta. Ia hän on ntjloä
«ähty monoa pai.
wä/jotca hänen cansans Galileasi Jerusa-
lemin mennetolit/jot-
ta owat hänen todista-
jansCanssanedes.Ia
me ilmoitamme myös
teille sen lupauten/
tuin meidän Isilemme
luwattin/ jonga Ju-
mala on meille heidän
lapsillcns täyttänyt/
sijnäettä hän herättt
lEsuren.

<as Ewan.Cap. l4
'(WdÖsca he natsia pu-

heidän kcstelläns/ ja
sanoi heille: Rauha
olcon teille. Ntjn he
hämmästyit/ja pelkäi-
sit/jaluulitHengennä'

tewans. Ia han sWlheille: Mitä le peK
,te! Ia mixt stncolt,,
,setajetuxetlulew<«l!
ldän sydämeen?C»c,,
lcai minun lWnl:
Möiant/ettämim!,
zeolen/ ruweccat n
nun/iacaozotat:Lt
la et hengellä ole, <

eikä luita/nijncul^ll!
näettä minulla ol» ,

lacuinhännämäi
nonut öll osotti b»i
heilletätens laMi»,
Mutta tosca et he w
lakan vsconet/ilonch,
oen/waan lhmettck
sanoi hän heille :l»r«!
teillätasa mitan sW>!>
wätä ? Ia he pnntt

, nen eleens capp<!l>'
paistettua cala/M>hän kimalaisen hm
mta.laHanoit!st» >

heidän nähtes. M
> hän sanot heille: Ä>
/mät owat ne so,'
tcuinminäpuhuinß
le eosca, minä M>«

/tiedän cansanne oli»!
eaicki pit«»

tettämän mitä M
otettu on minusta V°
zsexen lais/ Proß'
»tatSiaPsalmeis.L»l»!loin
e ymmärryxens/tiM'
,tuxiaymmätt.i>«i"''
. sanet heille: M"'



j_. !« CpMaf. e^
H naint»-
ii. !i Msiuren kärsiä/
,>, i, ylösnosta cuöllui-
6. ssiicMandenapaiwä

i:ms piti paraiino-
!, linliolnattaman ja
z, s, ntein »ndext anda-
il. mifta/ eattisCans»

ms luwetcn lerusa-
« lmlss.

« ttM» lEsu Chtt-
,<.
« bA»/ jcsiLlu suru/

mihe/pelco,'» wapi-
!' s<«< meidän paallem

« »«iis/niincuin sinun O>
«i «lckstes / ettäs meil-,z it wuiiiitn olisit / ja

M iolMIbhdlitai^
,

ft/Mcuin sinä IMS
w wit/sonden: Rauha!Mteille: Anna nun!

,< »Villengin st tonnett
>, !Mt«ia / phhä Hen?

,z, «Mvs«w totisesi/lihalla/
«/ '»Maimlla/ cums

t«>,li« MUtolet/ianpt istut!Roikkua ladella

3. moossinun!!" iMsinn«/tMmel-!«' l? lchalam j, wer«l< >«/ii, sinun titcaste<,is,wM!s.cawalsexl!,
meille suo,

ZM ylösnouse

wänä.-

, ÄP°st.tego<s/C. z.
>

- sraeltn miehet/ Abia-
- hamin /ja Isaachin/
- ja Jumala/meidän Alain Iumo«

10/ on hänen PsicanS
lEsuxen kirkastanut/

-jonga te «lönannoittt
'ja kielsitte Pilaturen.
edes/costa hän duo-

että hän piti
' pääsiettawätt. Mutta
< te kielsitte sen pyhän

i ja hurscan / ja anoit-
te teillenne murhamies!siä anneltai Mutta e«
Elämän Päaruhilnatt
zite tapoitte sen on lu-
l mala cuolltisia herat--Itänyt/ jongatodista-jat me olemma. Ia

, sen vson catittahänenMmeö päälle/on hänItämän päällä/jonga
jte näettä ja tunnetta/
ihänen Nimene wahwtstanut.lasenvst«hä<>nen
le andanut hänenter«

dännählenne.Nytrae
ckal weliel minätiedän
että te sen tyhmydest
tehnet olettss

E e ttidä»



ttidän ylimmäisen ne<
ktn Mutta Jumala/
Ma caickcin Ptophe-
tains suun cautta olt
ennustanut/että Chrl-
siuren piti kärsimän/sen hän näin nyt täyt-
ti. NijntetM paran-
nus/ja palaitcat/että
teidän synoinne pois
pyhitgisin/ ja silloin
lvtnvottamise« ajat
tulisit HErranlaswdn
?tten/cosca hsn sen
teille läheltä/josta nyt
ennen saarnatan/IE»suren Christuxen.
Ewangelimn. p.

loh.irvan.C.ii.
SM)ttcllmoitNlE.
MNsus taas idzme
Tyberian meren tykö-
nä/Iahänilmoitti td»
zensnätn-SimonPe-
tari/ ja Thomos/joca

ynnä/ jaNathanacl/
joea oli Galilean Ca°
nast/ ja Zebedeuxen
pojat/ j«caft muuta
hänen Opetuslapsi-
«Ms. Sanoi Simon
Petän heille: Minä
menen cataan: Ne sa-
yoithänelle. Meme-
nemmäcansas. Nyn
hemenit jaastuitcohta

ei he sinä
yöua Mnet.

Mutta eos^a
oli / seisoi lEsuli,,.
nalla/muttaeij),

i lapset tiennetWstt'
-lilEsus.SanolHheille! lapset/:«

° teillä mitan syö, ,
° ta > He «Vastaisit h»,

, da:Et. hansan»,z le z laftecat werck»!»
, oitinlle puolelle W
thettä/.ntjn telW«!!l
»Nynhe lastit j«i«!
»nljn paljo caloj» «in
'he woinetlvet». M

, sanoi st öpetuslcn'!'
jota lEliis M!!!,
Petarllle : HEno!!
on.Cosca SimonÄ>
tari stn cuuli/ etl:
oli

! hamen umbarlll!,!.
Sillä häil oli alch
heitti tdzens mm
Mutta muut lr

, tulit o
t hellä: Silla ei he
' caucana maalla/

, lähes eart sata t!)»
!rätä/ ja wedlt M'
»jacaloinens. Ees
-olit maalle tullet/"'
»hehtjlet/ jac«l,i
iden päällä/ja lc!>"
»lEsus sanoi hl>>/
-Tuocat tänne n?
>cateista cuin « >'

»saitte. Simon P""'
> meni ja

, maalle/täynnalis!"'
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jaCplMi. s ft
llacM/Da la col-
wecuudettakymmenda
I« waicka nytä ntjn
inoM oli/ ei cuiten-
zan wercko rewennyt.
Mis sanoi heille:
3ulc<!t liialle: Mutta
ei,,,rikan opetuslapsi-
g« »scaloanut
hsyä/cmas olet 3 Sil-
lä he tiesit sen oleman
Mron. Nyn lE-j
suS tuli/oltiieiwän fa,
«M heille/nijnmyös
«olon. Tämä on col-
m«z kerta/ cuin lE-
fts öpetuslapsillens!
llmslyi/sijtte culn hän '
«liOsnosnut cuolllit-!

Rucyus. ,
<>HkrllllTs«Christ«/^
"iltoiÄten yiösnuse^
mA ci!°!lmst«, sinus,
»m°!tltQpetuslapsl!lcs/ -
AbniM meren tyionä/,
Wsullres«l«nsaM:,M llicoilemma sinu»/w°s meitä myös ja wei
mtMm/ cMn me sl^

' "«n tahtos jälken teem- >

'.'yhaHen«es,me!-,
, »»WsewnjahMd?,

, «i/eltä me nina pk"W sinun Wys/OPP,<>
W NIYIS sinun tunde'>°l»l!/ niincuin Opetus-,
Min/ sinun idmet-i

>»hWW töisins,
5 slnullef«!t°!tset/ia«n min-

' lli ahdi- j

'siuxen Mitälll finust
«rotta s«lles/Amen/
iG. pääsmlsist^
c?Ainameillelsä/Cait«

Jumala/
armoS/ ms, me / jott»
nyt iloisesiPlliftais jula
pitänet ol«mm«/ sinun
aimvs anmllll meidän
elämän St
nun Pvlisss/ x.
Eplsi. P. IHhör. Johan. f.

rackanl/««'icatcki mitä Ju-
malasta synoynylon/
sewoitt>lmatlman/l«
meidän bscom on se
wottto/joca matlman
moitti. Cuca fijs on jo<
ea woitta mailmnn /

mutta se joca vsco että
lEsus on Jumala»
Poica? Tämä on s«
jocawedeellä jawcrel->
lätulelEsnsChnstus/
nainoastans medellä/
maan »vedellä ja we«
rella/Ia hengitotista/että hengi totuus/ onl
Sillä colme todistamat
taimasa/Isä/Sanaja
pyhä Hengi/ja ne col°
meixi owat.lacoln»
todistamat maan pääl-
lä Hengi/west janmi/
ja ne colme yrlowat.
Jos me ihmisten todi-
stoxet otamme/ nijn

Ee ij on



Esangellumit
on Jumalan todistus
snurembl:Stllä tämä/ <
on Jumalan todistus/,
jolla hän Pojastansa
todisti:locavscolu°,
malan Pojan päälle/!
hänelläon todistus id-
zefiänsi
lEsuiChrist.vhr.p.soz'
iLvang.p. loh.

Evang/Cap.»c>.
AMtta sen Sab,

ehtona/
losca owet js suljetut
eitt/josa opetuslapset
cogos olitludalaisten
pelgontähdln/lultlE
sus/m seisoi heidän te°
stellans/ja sanoi:rau-
ha olcon teille.lacuin
hän sen sanonut oli/o°
sottl hqn heille kätens
jalylkens:MijnVpe.
luslapset ihastuit «lta
henäit HErxan. Ia
lEsus taas ftnoi:
Rauha okon teille:
Ntjncuin Isä minun

vs lähetän teidän. la,
tuinhannämät sano»,
nut oli puhalsi hän hei»,
bän päällens/ja sstnol,
heille: bltacat pyhä,
Hengi/joille te synnit,
«ndexi annatte/ nylle,
ne onaext annetan: ja,
joillele pidätte/ nylle,
ne owat pidetyt,

Mutta
cahdestatoistalymw.
iiest/jocacaxoiseflW,! -

Man/ et ollut.HM
cansasloscalEstil»!li:Ntjn«uutl)M
lapset sanoit häM,
Menälmme HL»H ~

Muttahansanoihch
Elien minä näe hlm .

kä sisäns naulain M
j« pistä sormeani»
lain siaan/jopaM, ,

tänt hänen ljylhM
en mtna vsco. lolli,
bexanpälwänperW «

olit Öpeluslapstl l»! li
siellä/ ja Thonihs hil. ft
däneansäs.nijulLscz

olit/jaselsotheWl!' ~
siellans/ja sanoi:w li
ha olcon teille. Ci,» m
sanoihän Thonmck!Pistä sormes tHmi >
ja cadzo minunW«
Ia ojennatäne l»!l«i e
ia pistä minun lyll<s °,i
ja älä oleepavstoint»/ l>

wssanvscowaintnD l
mas wastais j» s<"
not hänelle: Vl°»«

l.
malan. lEfus /«»« !>«

hänelle: "
nun Thomas/B ft ",,
nävscoit/aulMlMn«jotca«tnäe j»l«" !i«
tengin vscowat. T« «

«Yös lED ;



iaEpistolat.
MMmercktÄ Opetus
l,istensnähden/j°«aet
tösä kirjos ole kirjoite»
lut, Mutta namat o-
tvot lirjotettut / että
«Mlitta/ettälE-susonChrlstusluma-,

Kn polcn/ja että te sat-
te elnmänvsconcaut<,
!«,/hänen Nimeens. ,

t!3trl> Jumala T«m
M sinua/ ff<m!» sano-
B»stom3 armos edestä/ttttt sinun Mcas/ mei>
d»il HkllanCbrisiuxen/sm pyhän ja loftduljfen

!>it Oacramentit meille
lihettanyt

»I«t/ että me niisi >«y?
Um synlein anoen saa-misen. M lu«tlent si-
m/anna pyhä Henaes,Nch«!!sydämjhlM/että
!»tt!!!d»iffmLscoafi!N!N
e°c«menteis cauttaj «m uscos wabwismi'

/ iimAmen.
' 2.B.PsäjWM

<>Än:<>l«3ssicklwaldi<
" siliunPoicaö
» !>»mdlll»caatunen ma
!> ilmn iällens c»<>euhal
«, WM/»nn«vscMes

«lckinen ilo: Ia«»««n sinä olet heitä" »'«««lisest cadotuxcstl!> l!W«nut/ niin anna
!» Wlheidanslladaliail',
~ «smn t!ä>«ä t«ll»a<

!,<s.SlnurackanPo!l«s/
ITsuxcn/ie.
Eplsi. P. Petari

i.Pct. 2.
'

karsti msttan
edestäm/ja jätti meille
iuwau/etta teidän pitä
hänen astelitans nou«
dattaman.lola et yh-
tänsvndlälchnyt/etkä
yhtän petosta ole lD
nensuustanslötztty.jo»
caei kironnut tosiahända tirottin esvh«
gannut costa hän kär«
sei/mutta andpihänel»
le cosion/ joca ollein

! buomidze. jocameidän'
syndimme zdze vhrais/
omas Ruwnisäns/
puupäl!ä/lttämesyn«
niestapoiscnollet/eläi?

' simmewanhurstaudel«
, ta te olelt» terwexl tul»
,let-Silla te oletta nln-
cuin «xyzväiset lambat:
waan nyt te olelta pa»
lainnet/ leidan sieluin
Paimenen ja ptspan
tyg°.

! Isa Jumalatli,t.p. «;

Mli filloin täit. p. ;g?

! Evang.Cap. »o.

Mn atcan sa«
E e itj ba-



dalaisille: Minä olen >
hywä paimen / hywä>
paimen «ndnHengens <
lammasten edest.Mut-,
la palcolinen/jocaeis
ole paimen/etkälam->>
bat ole hänen
«osta hän näke Suden!
«ulewssn/nijn han jät-',
iä lambat/ japakene/,
ja susi raatele jasca lambat. Mutta,'
palcollinenpakene:s«l«,
tähän on palcolinm/,
«ttä tottele lambaista.!
Minä olenhywä
men/joeä tunnen
HM/ j,aminätutan
myös lambaildäni.
Nijncuin Isa minun
tunde/nijn tunnen mi°
nä myös Hän jämi-
nä panen hengenilam!
mnsten edestä/Ia mi-
nulla on myös muita
lambaita/jötca ei ole
tästä lammas huone-
sia: Ne tahdon minä
myös tsnne säatta/ja
he saamat cuulla mi-
nun äneni.Ia ntjn pi-
in olemman yxt lam-
mas huone / ja yri
paimen.

Rucyus.
Jumala«Vw»linenlsä/i°<asi«nun Mlisest hywyde-

stas olet meitä waiwa-
tz» ihmisia mmftanutja

sinnu Poicas nMpllimenexen «stlttW,
ettei h»n meiti oi»»stans PyhälläGan»!!,,!
rawidzis/ mutta'Hi<
synn!ft/cul>len!»stj«w
lelest nxlliellj. M»,
coilemma sinua/ »
!melll« pyhä Hen3e!/!l,
jt« N!<N<U!N t»M»»
,men tundc meidän / jl
Emeistä murhen »itt/chme myss mM»Wtaickinaisis ahdlst»«!hanentuttt/nieitämhi
,nm tygons Pltä/G
lest syd«M«st H«N<!!«!I,
däns noudatta jo O
main hnnm cault»»,
ijancaickifen autuM
periä / Amen.
Z.SUNNUNt.pU

' siaisest.

<>lumala Caickiiß
l^dias/locasiMi!^tudes wlllliudella/ «!-

l wäiset»ikiulle tielle M
, tat/annacaililleO!!
ftityille armos / !>B»
män p«ha i» «««>«<!
>tackanhywä. E>»»l

> Po«»s / if.

, ,Apost.
i weliet/w

nijnculnoudoij«»!°!
calaisia/waltäkt,tM

s''wat sieluawastaN'?!lpitäkäthywämen<>k
alcanatnstas/ett«""'°.
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nyncuin pahoin teklj-
<ä/tundisit teidän hy°
»isiätöistän/jaktjtal-smä-pat-
wänäjonahän caicli!
Ma.Sentähomtzlcalala«i
nmsest calckillt ihmt-,
sille j»sääoOlle/HEr-
iän tähde»/ oltscose.
Lunlngalle/ nyncutn
yMMselle/
«päämiehille/nijncutn
nijlle/ jotta häneldä
I«hetetyt owat/pahoin
leWe rangaisioxext /
>» hurstallle tijtoxexi:
6lllä se on Jumalan
lyöllä tukidzetta
lnjatyhmäin ihmistenisuun. nyncutn wapat/,
<«ein!jn että se wa-i
Molis nijncuin pa°,
huden pettos / zpaan >
»ljncuin Jumalanpal!
M«t. 0ll« cunnialt,
WcailiawastanHa!l»si«at jvely peliät-,
l»tlum«lätacunntoit
t«»t Cuningasta. '
TepalVeliat/ olcat,

»lwmaisetcatkellapel!
Mttidän/Isännil-,l«n ej ainoastans hy«,
Mejasiwiöille/lyaan,
»Mtuimille. Sillä jl« m «mo/ jos jocu l
eluaniundons lähden <

>kärsi/ja syyttömäsik.ar,
ifi: Silla mifäktztos se.
on /jos le pahain te»
eolnne tähden piestan/
jakärsitte' Multa M
scatehywtn teette/ ja
cuttengin waiwatan/
jate sen kärsitte/nyn se,
on armolumalä edes.
Sinu tygösH.C.H.p.sf,
ölum«lannawl.p.ss7

Evangel. Cap. < 6.
HÄHlehenatcan/sa-ZMnoi/lEstisöpe-
tuslapsiletziwähän aja
peräsi et te näe minua
jataaswähäli,aj«npe

rasi te näettä minun:
Sillä minä menen I-
sänltygö. Nijnmlluta
mat hänen Opetuslap
sisiqns puhuit keste-
nan s: Mffä se on cuin
hän sano metllel Wä-
hänajan peräsi et te
näemlnM/jataasw»
hän ajan perast te nä-
että minun:lä että mi
nä menen Isani tygo.
Ntzn he sanoit: Mitä
seoncutnhänsano/w»hän ajan perästä' En
me tiedä mitähän
Puhu.NtjnlEstis ym-
märsiettä he tahdoitky
syä hänelle. Ia sanoi
heille; Te kysytte te-
siemän/ ettämtns sa-

E«G noin:



«s'H' Eyangeliumit
noin: Wahan Han
f eräsi el te näe minua
ja taas wahän ajan
peräsi te näettä min».
Totisesi/totisesi sanon
wina teille: Teidän
pltä itkemän ja par-
tuman/ mutta matl-
ma lsoidze: Te tulel-
la murhellisexi/ mutta
leiden murhen käätän
iloxi. Costa Waimo
synnyttä/ ntznhänel-lä on kipu: Sillä hä-
nen hetkens tuli.Mul-A cosca hän on la-psen synnyttänyt/nijn
«ihan muista enawai-
wans/waan tloidze,
syndiMxi ihmisen ma-gmaan. )Hn teillä on
luyös nyt murhe/mnt
ta minä tahdon teitä
jällens nähdä/ja tei-
dän sydämen on iloid-!
zewa/ ja ei kenengen!
pidä teidän t!o«n teil-
däpoisottamsin.

Ruc<>us.
lsä/ finäioca.fim,!, IWschhplZast tahdostas/sinun

larftas tasa maimas
«uritat/että he stnun
PolcascaloaisetseMarsimcscs sittä cumiills oli
fit / me rucotlemma si?nua / lohduta meitä
»MH Hengelläj meidän
klusauriftm ta walwoi-

me «p^V
ipaan Nirwaiftm I«j,i
sinun Puicas lup,^»
j» lohdutuxen / IMtain/ cttta sum WlainoaftanswähHnch,

, <« fijtte seura iwcM
, n«n ilo/ m» metämän tViwon c»»!,,

wastoinli,
' inisen käM'al!sest>«^
, ftuM cautta/ A.

'
'

Msest.

, >«c« nl<!>«s»<
, niaises sydämet HM

«ta he nximM
ollataitawat/nim» !^lil
learmoi/ etta hMi-

!lis,t,yw« suosio /ft«»fässvtlils/ in M«
toiw!>sinP!lupauliftt>
ts myös me jotta W
.häälywäises m»ilm<
IwÄtllam/ meidän s«^mesäm aina taiwaW
ajattelisimme, Eiß
racksn Poi«s/«.
EpisiHl. P.D.

' Hpost.C<<P, l,

dellinen lahja tuley<>
!häloawalke!i°enW°
da/jonga tykönä e!«>

, lewalkeudenjaM'»
i den muutosta / <«»

'Mnihetustachänon»!/



jaEpistolaa sf?
dm synnyttänyt hane
tahtonS ,älken totuu»
lenstnalla/eltame
litiset hänen luondo
c»ppallst<ms oltsim-
m«. Sentähden rac°
latwelieni/ olconjo-
coinen ihminen nopta
Meman/mutta hi->
das puhuman/ jaht->
toswihan: Silla ei,l
ihmisen wlha teemi-!
ijn Jumalan edes st- >
tcicuin oikein on. Oen<
Men pangat pois <
cMnalnensaasiatsusj
i« eaicklnainen pa->
huus/ ja ottacat sa«t
n» siweydellä wastan/ l
M «isä istutettu on/>
j» woi teidän sielun lMu«xl saata, c

IW«l»suresthy. p.?28

Evang.Eap.
Miehen alcan/sa-cM»uollEsushä»>et
dMslapsillensllMtl
!<> nyt minä men<n f
slxlygö joca minun c
!»htt!i/ja elteistä mt-t
MllelengänfysysCunli
z«smenet?Waanet«e
l« minä olen tämän o
M sanonut/ nijnjl
uuche täyttä teidän
sßllien. Culte»gln.
M», minä telse<o,
Wen: Se enteillenlWUlntn/lttäminH

e pois menen: Sillä el»
> len minä pois mene/

! ichn ei lohdutta/a m«
>le teidän tygömMut»
ta jos minä pois me,
nen / nyn minä hä«
nen teille lähetän. Ia
costa hän tule / nyn
hän nuhtele mailina/
synnin tähden/ja wZ-
hurstauden tähden/ja
duomion
nln t»ihden tosin: Et«
teihe vsco minu pääl-
leni. Multa wanhur-
scaudelz tähden/ että
minä wenen ' Isani
tyzö/ja ette te minua
fillen näe. Mutta duo-
mion tähden/ ettätä»
mq matlmanPäämies
on ja duomittu, "'
Minulla olis wiela

paljo sanomlst/mutta-
että wol nyt canda.
WaäcoscatotudeHen
Ai tule/hän johdattätet
täcaicfentocuteeiEil,
la et hän puhu id-ze-
stäys/ waon mitä hä»cuule/sttä hän puhu/ja
tuletvatsia hän teille il-
moitta.Hän on minua
cunnioittaw«:sll!ähän
ottaminun emästäni/
jailmoitta teille.

N»cous.
Jumala L«i,

»'N!»linenlla/ioc»si«
nuPoic»«c«uuaoletlu

E e v wm



wannm/ vydcm Hen<,t
gen/ la sanotiut/ että/hslnen mailma sonnin/.
lvanhurscauden ia duo^!
inisn tähden nuhtele- <
man pitä/ me pucoilem- >
ma sinua/ wlllaife mei-»
d«n sydämen/ että me ftunnustatstm meidän
syndim/ ia vscon cautta
CKlistuxen päälle, iiaw
taictisen wanhusscauden 1
satsiW/MlwMme my< r
vstailis meidän nm-,
woisam ia kiufauxisam
siihen ainoan ia ockian !
lohduturen nimittäin/lttä Wristus on Perke-,
len/cuolemaniacaickein,
HErra/ia tahto anno-,
lisest mM caikesia m.-,
hasta autta/ia ijancaickl'sen autuuden anda/A. »

/>lumala/sin« iocasez
/ iolda

nainen bymys tu/e an-',
na finun plllwelioilles,
«mos/ ajatteleman
«uin soweliks oli?
laina w»«ma
fitämpzstegoiUans.Sö
nunrackan Poicas/«. !>

lkM> P. Jacob
Apost. Cap. i.

wchet/ 01-,
myös janan!

ainoastani!
tuuliat/pettätn teitän. >
Silla jos jocu on sa-'
nancuiilia/jaeitekia/,
Pnon sen miehen M-<

minen/ joca ruunG
sencaswonsspeilliU
kistelelaDtecuinh»curltstellm W
nifn hän mene pois/j,
vnhottacohta millim
hän blt. Muttaj»!,
cadzo wapauden ch
delliseenlakijn/jOW
syy/ja ei ole vnh»
wa cuulia/waan lciiij
se tule hänen tegosM
nutunxt.
Mutta jos jocu G
näl>) Jumalinen ck
wssn/jn et suisto M
dans/ waan «MK
sydämens/ senl«,
lanpalwcll!!t.ol>tch
Se on Isälle j» H
malalle saast«toin>
malan palwellnö:A
zia Hrwoja jo
heiöM!Nilrhelst!,!e/<«
idzcns Saastatck»<!mailmasta pita.

,Sun tygvsH.C.HuW

Evangell Cap,iö,
ZM Zchen alcan/s»
tt!slapsillens:T°G
totisesi sanon minolw
le: Mitä ikänänM
»oua Isäldä niiß
Nimeni/nijn hän,«!'
näteille.El leckff
tänMlnunNlMl/»

Gvangeliumit
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han astianonet/rucotl t
cat/nnnce saatte//t-<
t, «idän ilon olls tay-l
hellinen. Näitä olen sminä ceille puhunut <
«Miicis/ muutta yica l
tule/ etten minä sillein
puhu teille tapauxis/j
mma julkisesi tlmoi-«
«n teille minun Isa-,
stäni. Sinä päiwä-
n»Ma teidän lucotle-
mn minun Niineni.
Ia cu minäsano teille/<
että minä rucöilen Isä'
leioän tähten t Sillä,'
Isaracasia tbze teitä/ j
eiici te minua racastit-,
te/ja vscoilta Minun!»
Jumalasta lähtenen.!'
Maalarin Isästä/jajj
ftlln mallmän: Taas,
«ina jätänmallman/!»
j»menen Ijäni tygö.>!
Sanoit hänen vpe-'

tuslopsens tzänM:!
COzo nyt sinä juMIM
f,!hut/ja et yhtän ta-,
Mst jano. Nyt me!
littamme sinun caicki'ilttäloan/elka tatwita
«ltäjolii sinulle kysy/
slntähdenmevscommewlnlumalasia lähte-m. lEsus wastats
M.Nhttevscöttte/
«dzo/ aica lähesty/ ja
»Olull/ että Mainenhchtetou erinäns/ ja
°>>n«n te hMant M

tätte. En minä miten»
ganyxinäni ole'.Sil-
lä Isa on minutt cnn-»
fani. Näitä olen minä
teille puhunut/että teil«
laminus rauha olis :

Mailmas ou teille tu«
sca/mutta okathywäs
tmwas/minä woitin
maelmgn.

<>HErra Jumala 2ai<
«/»alinen Isä/sinä io<
>c» sinun Poieas «uttä

luwannut caicki
jmeilleanda/cujnmesi-!nu!ba hänen Niniens
'anomme/ Me rucoilem-
ma sinua/»idä meitä ft«

, nun sanasos/ anna meil,-
lle pyhä Henges/ ,oc«
mettä hallidzis sinu»jällen «lamän/
>waijele meitä perkelen
»allast/esiä meidän sea«
stam wära oppiiatmh»
Jumalan»alwelus/war
jele meitä caikeftvadastselä sielun että «mmi»
Puolesi/anna mecke si-
nun siunauxes jarauhas
että me eatlis sinun ai«
molisenapus tundifim/
ja niin sekä täällä että
tai!«aS iianeaiclisest lb
«un meidän almolist»
Isäam ylistaifim.lalijl
täisimlEsuxen/».^
Hela Tuorsimtta-

colletlg.
l/K, Uo meille/O C«'csft

Jumala/m5



660 . . Evanqeliumlt
«ttHmejot<»>lnnna<l!«-
«isen voitas lEsuxen
Chiistuxe» meidän wa>
pahtaiam tännpän ta«<
maftnastunenvscomme/
«lati myös meidän sn-
dllmelläm/ hänen tyk,
«Hns Taiwahis asuisim.
E»"un lackan P««s

iepzstol. kirjoitta
Apo,r.«gols/Eap.i.

ol«n minä
puhu-'

nm »aikista nijstä, cutn^lEsus rupeis sekä ie->kemän..eltä, ichetta. 1
man/haman siehenpä!<
wän asti jona iM h« >
lösoteitin sitte luin hän l

, Apostoleille/jotca hän -
wnlinnut oli/pyhän N
Heugeri cautta
stnn andauut. Joille"
hän myös kärstmtsens

' jällen/ ölt tbzens elä- st
waxi osottanut
naisella opettamisella/ l"

. ia näytteli heille hä- ze
nens / neljäkymmendä ">

päiwäVja puhui heille
Jumalan waldacun-ca

!nasta,lacuinhanhei° w,
dän oli coonnut/kielsi T!

rusalemist/waan«tläzo<
he Isan lupausta 000. I<
lta<sit/josiateoletla/sa-tin
not hän/ tuuletta mt° tul
nulda: Sillä Johan. To
"«csssncsssitwedtllä/sin

-muitate
'hallä Hengellä/«l»

' nen paiwän peräjii
, Costa he sijs c«M
-netolit/kysyltheh»!,
lesanvoen: HEn«Kytkös IsraelinW
dacunnan ral«Hän sanoi helllezteidän tule Mch l
eli helke/ jotca H >
on hänen Weim» <

pannut. Waon» t
dän plts saam«n>! l
hän Hengen wol»iöca tzntulewotM »

päällenne. Ia M
plcämtnlMlotW "

oleman/ei ain«»D
Jerusalemia / m« "

Myös colo lulmj! "

Samarias/sijttii»
ilman areen. 5
Ia cuin hän M "°

'anonut l)li/otettl»j!>! >.
siös heidän sil«W»
.estä. "
elit Taiwasen hi» ,'

,A
eldän tykönansss 5"
axi miestä w«l» ,'
>aateisa/jotta <»»<« ,-,

ie Galilean mM '

>itä te ,.?,
»ttaTaiwasenlTw, "

Esusjoca ttlldäß!
nTalwafen/onH
lewa/ cuintthm»
aiwasen menew»
n »Nittt.



j« Epistolat, eöi
' >M«ickiCbli.il. p.f2?

Wldinlinn«en.P.??7

Evang. Cap. 16.

Mlehen«ican/co»Msca ne yxltoista
lymmenba «ltoidzit
ilmestyi lEsus/ja soi.

, «M heidän epävsco»,
? «ne/ ja heidän sl)l>a«

Mscangiutta/ ettei!
he «sconet nytä jotta!
häncknähnetöMylösl
«osteri: Ia hän sanoi>
heille :Mengätcaicken,
milman/jasaatnacat!,

. Evongeliumi calkille'
« lmuiste.loeavftoja!

««stem/se tuleautu--5 «f!/«ultajscaetbsco/j
sedadoletan. Mutta >

z Mätowatne merkit/'
iM ntjlä ncmdotta- Z

. Weulnvscowat:mi-?
« Nimeni «autta pl-f

«heidän pertelel vlos e
~, >j»m«n/vseilla kielillä"
!, Human/tärmetpols
I man/jajoshe/ota. <

,z, >n»yrckyjuowat/nin
»Me mitänwahin-««.Sairasten päälle
'Heidän tätens pa. <
'««/ jn neparane-'

Z, «"hi" oli heillepu-i»
/ «/°leltln»löslat'ftl"ff!«!/iaist«Ium<,.!le

>lan kadeM
Multa he menit/ ja
saarnaisit jocapaicas/
jaHErrawaicuttthei,
oan cansans/ ja wah»
wisit stnan/nomawai»

Ken merckein cautt».
R»c«us.

<>lEsu Cbrifie/ sinä
,I«n ainoa Poica/j°ca.«t
sillenM matlmas koy-
hvdes ole w«an istut I-
!san Jumalan oitiaUaW
Idllla/ilioletcaicleincHp-
päiden HErra: M«m<-
,cotlemnla sinu»/ lOetH
Meille «M Henget an-na meille vscollistavptt,
taita/ warjele fil,un pr-
hä Sanlls/ hillidze per-
telen ja caickein tylyys/
ja pidä sinun waldacun-dastäs» mailmai w,i«
mäsäni/ stjhenasti «uin«!aicki wiholliset sinun
lalcais astinlaudan a<
setetuxi tulemat/ ia me
sinun «auttas synnin/
euoleman ja peekelell
woitaifimme/Amen.

Pääsiäisesi.

s>Caicliw«wias ija«<
Jumala/mna meille almos ett»

»eille «lis aina luj»
ohto/ ia oilea lackaus
inu» tygos/ sinua c»i-
estsMmeftiawolmast/
etift< »anhnpstaudes

pal.



6M CwNgeliumtt
Palmella. Sinun Poi?
taslEsuxen/«. ,
Mplfi. p. peMN

i. Pet. Cap. 4.
MSAckat willet/ ol-

patrueotlemä/mutta
ennen caickia pitatät
palawti rackaus: Sil-
lärackauspeitta paljo
ricoxita. ölcat wlera-
sienholhoiatkeikenän/
naplstmata. lapal-
»velcat toinen toistan/
jocainen sillä lahMa
«uin hän saanut on /

nyncuinhywät moni-
naisen Jumalan ar,
mon Huonenhaldtat.
Ia jos jsmpuhu/hän
puhucannijncuin Ju-
malan sanoja. Jos/oi
laki» on jocu wlrca/
hän lehkän nijnculn fij
ta woimasta/jongalu
mala anda.Että Ju-
mala calkisalEsuxen
Christuxencauttacnn-
nioitcttaisin. Jolleol-
len cunnia ja walda
ijancaickisest yancaickl
seen/ Amen.
Meidän linna »n/p.;y7.
Päällcs minä H. p. ;?i.

Euang. C. »>. ia ii>,

aican/sa-
tuslapMens: Cofta

'lohduttaja tule/ M,
gamtnä teille IDi lähetän/tocuudeHw
gt/ joca IscisiäÄol,
tay/se on wmustoi,,
>istawa. Ia teM,
myös todistajat:Lii.
läteolttta»:lgustW!.
nun cansani ollet. >
Näitä olen lm«zf!i>

hunnt teille/ ettill,
, paheuis. He panem!
teitä paannaan, Z

, atca tule / ctta j«,
teidän tappa/st!»ll

, tehnenslumalallef»!
wtluxen. Ia nä!l«i<
tetewatteidän/ellch
tunneIsä M miM
Waan minä st»»näitä teille / eitä cosl«

, se alea tule/nyNWl>
stacat että mini s<»

heille sanonut olcn,^»
minä olen naita M
algusta sanonutiWi
minä olin teidän w
san.

Rucous.
«.ERrc. lumMd'Omannen Isa/nO

tnMMe sinua/ettoft
pyyän Henges «w
meitä sinuuracklnMcoSlEschenEhiM»meibältHEnanMp
stu«entudiunut°wiuc°ilemasi!luaetlM
lima iultattaista tw
stostakitst/waanjH



Epistolat. s6z
ssMisit meille M-,lyt kielet nyncuin M-

j<, tss„tt cuingit,

N man oliftmlwlhe taytettm catckl py.
i«t suun t»distuxesas/!hallc! Hengellä/jaru-
j»!°ott»<sn aina.!>na,peisit puhuman mml-Ms/uinsiM'» st. Mkielillä/ sen jätte»

slst outuati tulistwlE.dan puhua.
smenChristuM meidcin! Nyn lerusalemisa-
HEnan cautta/ H. isut ludalaisia/luma.

HelmtaiM. lata peltäwäisiä m«-
cd!!<:aZ. ' lhia/caickinaisestaCan.

/>HERIa I>imala/!oMsta/ Tallyan
z/cotönllpanfinu uscovalla on. Iacosca tämä
M sydämet

suuri cansanF Henfen «Vn,"paIMS/ja hämästyit:
Mi se tuin oikia on StM cunn euli nijben

«t,t» metMen lohdutus puhuwan heidänkielil.
llftlis aina iloidziliin. lans. labctubmisivit
Wismr?meidän HEr.«" .
m «Mta, ioca ynnz stenans/sanode:Cadzo
ftuNcansai/pyhanHen "to namatcaickj/jotca
«en yhteytes/elä ia hal? pnhuwat/ ole Galilea»

tkv <?<., humn meidänkielille/«PljtHl. MWM josa me syndynet olemHp'!l.te,qois/C.l. maiParthttjaMedtt/M cuin wiides/ym j<,elanutitja mesopota
paiwa tay miZ asuwaiset/jaluhtmm olit hecaickty-as )aCapadocta/pon.Mlelisest cegoft. Ia losjaAsias/ Phr»giasN"stap"hduic,fistj<,pamphiliasEgyptis3«w st nnncuin suu- «ltbian maan raM!.tul- la/li!iKyreni/ja mueata«li huonen/ l«isetRomista / luda-Mhe olit istumas. laiset «» vdet luda--2« heille näyt wileMKiset/ C«tit iaArabit.

Me



Me euulemma heidän
puhmvan meidänkte-
lillam/ Humalan suu-
ria tecoja.Ntjn he calc
ki ja ih-
mettelit kestenäns/sa'
noden:Mttäs luulet
tämän ol«Mn?Waan
muutnauroit heitä ja
sanoit: Heowattäy-
näns makinta wtjna.
Tule pybä Hengi

luoja/ja lyl.p«g. fi<

Lvang. Cap. 14
'

aican/sa-M»uoilEsusOpe-
tuslapsillens:ladami
nuaracafia/se pltä
minun sanani/.jami-
nun Isaniräcasta hän
da jame tulemma hä-
nen tygöns/jaasum-
ma hänen tysönäns.
Mutta joca ei minua
racasta/ ei se minun
sanojani lätke. Jane
sanat cutn.te cuuletta/
ei ole minun waan I.sän/joca minun lähet-
ti. Näitä olen minä
teille puhunut/ ollesa-
nttndäncaMn.Mut-
ta lohduttaja pyhäHe-
gi/ jonga Isä on lä-
hettämö mini» Nimee-
ni/ opctta teille caicki/
M muistutta myös
teille caicki cuin wlnä

Evangeliumlt
»teille sanonut 01,,.
Rauhan minä M
tellle / minun roch,
ni minä annan «ii,!
En minä ann« M
ntzncuin mailmo»»'

> da. Mön teidän siK,
, män wahwataco/ »>,

l tät myös peljäW,
Te cuulitta mlnunst,
nowan;Minäm«
pois/jatul<nM«t<!>

nua racasiNijltte/H»
te toisin iloidMmi
minä sanoin: Ni»«
menenlsänitygiijli'
lä Isä on summl!
mlnua.latäniänA
na sanon teille «nm
culn se tapahtu /

te »scolsitte/, ch«st
tapahtunut on.
EnmlnätäMf»,

Hu pallo teidän «»>

san: Sillatämänw
ilman Päämiestä
jonga eiolemltmA
nus. Mutta ett» ««<

ilma ymmärms B
nun Isä racastom,,/
ja nijncuin M»uullekassi/nijnM
myös teett.

Rucous.

, dian ainoa P°'«
! lu«nlemm» sin»«H
> meille sinun B«»A
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nascllutta/siiwnpphq
H«ges/ioc« meitä m
«»! pyhä tahtoas tele«

siNiusouiis ia wastoin,
l«YMijis lohdlltssls i«
«nm wutees meit»
ftotaij/ että me olistm
msiuisim rackaiides m
pjcklMisia hpwlfs to!<
sä/u yhden mrwalu
smtMonemttastnunWl!</cuinf meille cuo<
limallasi ansssilzit/sat-
!lmij»n«ick!fenautuu<
lm/simioca hallilzet
Isin ja pyh«ln Hengen«ns» iiancaickijest/A.

z.HelmMmpät»
wnna. '

Episiol. kirjoittg
Hpost.tegllls/<l, 12/

WA Petarl sanoi
WCorneliuxelle / ja
He jotcahänen can-
s»ns°lit:HEM fa-
sii meidän Canssallestornaman / ja tooi-
stmon «ta hän on st
iM lum«lalda säät- >
»1 chwitten p cnol' l
"O caicki Prpphe-!'
l«l todislawal / että>
Mnencuinhscohä»!"inMlens/pitzha!«n Nimeens cautta>Wnll ssndcxt annet-l!M»n. ,
T°sc«PttsriwM.lWl, puhui/ langets,'

! pyhä Hengi caickeln
päälle/ jotc«

!spuhentuulit. Niin ne
.ivftöwmstt ymbärins
ileickaurest/ jottaPe»itarin cansatulZet olit/

! hämmästyit/ ettäpa-
i anatngin päälle py»

< hän Henge lahia wuo-
!datettin:Sjsiähecuu<
! lit heidän kielillä pu«

ja Jumalat»
ylistämän. NijnPeta,
rl sanot: Taltalojocu
lkieldänäitq/jocaowat
ntzn pyhän Hengesaa

, netluln mefln/wedella
casiamqsta?lahänan
doi heidän castaHEr»
Niin suuresi Ilj.p. 446Mtealcki Christ.p.«,
Jumal. suu«sthy.p.s«B

Evcwgel. C> z.
Nlcode-

muxcllemyn onlama-»
lawatlmaracastanut/
ettähänandoihänkai
nejocavscohänepääl
le ns/es pidä hucknmä/
mutta ijancaickise elä,
mänsaamä,silläeilu-
mala lähettänyt Pol,
cans mailman/duomid
zeiman mailma/mutta
että mallmä piti hän?

' lanl.



Evangeliumit
yauttans wapahoet-

Joca hänen
yäällensvsco eihändä!
huomitä; Mutta joca
«vsco/jostonduomlt'
tu/Mä eihän i>s>.onut
Jumalan ajnoäPoian

Mille, Mutta
lama on duomto: wal-
lkeus tult mailman/ ja
chmlsetracastltenämcn
pimeyttä cuin walkeut-
ta: Silla heidän työns
slit pahat. Sillä joca
Paha teke/ hän wiho
WalkeutM/ eikä tul.
Walkeuten/etteihäneny)ötans pldäis laitet-
«Man. Mutta joca
totuoen teke/ hän tule
palkeuten/ että hänen
chöns nähdäl<in: Sillä
ye owal lumalas teh-
dyt.

JumalaTai'
«/walmenls«/fi!!a"jo'
« sinun Istllisest racka<
udeftas/meidnll ivainM

hioititmoillestnunPoi-cas «ttä me hänen paal>
lens vstoisim ia hänen
eouttans autuaxi tuli?
fim/ me rucoilemma
sinua annavyhsHensei
n»ib»n sydämihim/ ett»
me loppua asti senca»-
datses uscos pysywaiset
«lifimjaautuaritulisim
lEsiven Cblistu«n mei
d«nHVllanMtta/P.

>' wäua. '

Apost.tegolsC,z/ «

'WDofca AM c
lerusH !

l
lnalanSananlvtzG 4
ottanen/lähetit lM l

'dän tygöns Pe» i
ja lohannefen/c«ft h
he sinne alas t«!il/w u

Soilit/he »iydtn ckjij l
että hc olisitsa«n«M «

hän Hengen :Si»«< »

lhM ollut wleläytz» <!

gän nljden päälle »!«< l
Kastettu waan O tz "

noastanslEsureM >
l stuxm Nimeen cch
'tut. NynheMilb l^
tens heldän pääll»« °>

ja hesait pyhäni
Zen.

- Evangel.C<!p.<°, Ä

m
- li,

' laisille:TotMB >»

sano» minäteillelDl! «r
'et owesta mene l» n

> mas huonesen/W ft
»

' jaryötväri.mutW !>>

owesta mene/ Wtl l«
iiammasten P«W !>i

. Sillen owen



!lm<,thanenänens.la
loMlmbaitansfud-nlmeldans/ ja
'l »ie heidän vlos. Ia

hän omat lam-
vlos pasta/käy

hän heidän edellcms/ja
iowot seurazvat han-
l»! Elliä he tunoewat

i,, hänen änens.Multa ei
,si, hemuucalaifta seura/
W Mnpakenewat hän-
z« däiSilläei he tunne

muucnlaisen ändä.Ta-
z< «in topcmren sanoi
» Msheille/mutta ei

he sitä ymmärtänet/
M hän heille sanoi.

!» Nijnlcsus sanoitMsK, Me-Totisesi/totisesi
«, sM minä teille: minä
„, elen lammasten owi,

Mi jotta min» edel-
lml owot ollet oivat
»cot Mryöwärit ja
nlambat cullet heitä.

>, Nmä olen owi/jolca
minun cauttani sisälle/ft me/hän tulewapa-

M' li/jo mene sisälle ja v-
M !««/<» löytälaituimen.
z«< bllorlls tule'muuta
M luin nmastaman/ ja
B ftWman/jacadotta-
«!>> NWlWaan mina tu-
.!»« li»/M heillä piti e-
nl! lmä oleman/,aylbä-
B Molemin.

RuSHUs. .

OHERro lEsu Chru
Lammas hl,onesen/cuil^
on sinun pyhä Seura-
«undas. Sinllamenöy-

>rasti mcoilemma/ anda-,
man meillenQwen war-

, tmn pyhHnHeuaen/etta
, hän awais meille sinun
pyhän Sanasia tstistn
tunnes »wen/ saattaismeitä Lammas huone-i sen/cuft me sinun j» finii
'dvwllttyojoiketundian

, oppisin. Mutta wariele
, meitä warcailda/ ryo-
wareildä iaSielun mur-
hailda/iotca sinun w«-

lh»n lammas/ niincutn
l laatelewaiset Sudet

, cauhiasii wiettelewät
haiottawat ja hairidze-

, wit/anna meille armos
! että me ain» sinunänes
! cuulisim ia sinua seuraft

> ftm/ että meillä finull
cauttas elämä ia yldä-
kyllä olis/ ja iiancaicki-sen autuuten Pääststm/
Amen.

wana. '

Apost.tegois/C.B.
Aposiolttte»

tehtln mon
»a merkiä ja ihmettä
Canssansaes. Ia heolit catcki yximielisest
SalomoninEsihuone-
ft.Mli«aeinystamui-
sta pftalWnut yxikan

tdzens
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S6B Evangelilimjt
idzens anoa heidän se-
«ans/ waan Canssa
piti paljo heistä. In
loucko enänt miehistö
jawaimoista/ joteai
HErran päälle vscolt.
Ia eannott
catullle/ja panit nijtä
»vuoteille ja paarille /

ttttä Petarii, tulles a<° i
npastans häne wariös
jengunheistä «lis wcz°
rionnut. Ia tuli myös,
suurijoucfococpon fä-zhjmmäisistä eaupun»
geista Jerusalemin/ ja
lolt sairatta/ja sastalsildahengildärljwatuita/
jottacalcki parattin.
Iloitcatnvttäh.p. <;!

h-vnng.Eap. v.
st-

lu-
dalatsille:Ejtaida ken-
gän minun tygönt,
tulla/- ellei Isä jo-
ca minun lähettj/ we-!dähända/jaminähe»!
rätän hänen pijm-!
meistä pälwnä. Se on
Prophetaiskirjoitettu:,
Heidän pilä taeckilu-!malaldaopetctuxilnle-'
«nan. Sentählxn io°z
cainen cuin se on Isäl-,
da cuollut ja openut/
hän tule minuntygönt.
ElntjnettäMuonl<

Hn nähnyt/IvUM,
onlumalast/stonl.san nähnyt.

Totisesi totisesi s«Wminä teille: I«,osco minu» pjjlj,.
ni/hänellä on ijmch,
fjnen elämä M»,,
len elämän leipä, Tll>danlsännesöizM»,
nc> lörwes/ja «M,
Tämä on se leipä j«z«
tuli Taimast M/,,
jocasijtä syö/ei h«pldäluoleman. Mi
ölenseeläwälelpi/jl<
ca tult Taiwast Mse cuin tästä lelwästi
syö/ hän elä ijancM
sesi. Ia seleipälw
gamtnä annan/«»
minun lihan/Mg»»»
nun pttä anö»!
mailmä elämän M»

Rucous.
cvv>E lijt«m M»vIHCNI« ?»»>>
Tatwallmen Is» B
sen Totisen sl»«ll>
leiwan/ mei»«« M»
lEsu«nCl>ristu«»/»'°nemeidHntygo>n!G
tsnyt Met/M ml»
ncn p»Mms»s«!»«
niin ijoncaiclW««»
axi tulisim. I».'»
lemm» finut» n»M
ettenme mechns»?
lieickvuden t«hdl". -
man stnu« t«id» h»
tygönstulla/etM,
'tä walaisisit 'E
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tans ja sanan meitä
MwedWt/ia mei-
Un osceam niiden
hjiMlicromentein«m
toirchplstaisit/ettäme
Wijmisuä PälwaNll
««Mlckisen, «laman
!>ecketwitul<sim IS
stttnChriftuxeti meidän
M. «Ma/ Llm.
pchänC«lmmG

suden päiw.

/»C«ickiu!ll!dias iiaw
Aumala/joca

m,!!e sinun köyhillepä!,
miwlllks «let andanut

m« toi-
lmme tunnnsta/ sinun
Man Perstnais puo-,
Ich» lotisen C»lminai>
sM/jo cuitenginlu<
«>ises olemises vdten/
«ie ruoilemma sinua/
«t»me sen»stoN «ut-
l«/»lijimcz!ki>ia niistä!
mmllut tuin/ meille,
Wiigoliset olla tai«,
!»isit, Sinun

Cdristum Mioin HEEr«n!
«»««/ joca ynnä sinun l«Ons pyhä,, Hengen <
Aydes hallidze,
M totinen Jumala/Mttickiseft ««nc»icltt'm/Amen. t

MEitä lUmala
Mtltaudm/ wy-s
Mm ja tunnon su°,
M, Cnlnga tutti- t

.muttomatoivat hänen
> Duomious/jakäsittä-»mättömät hänen ttenS

, Cuca en HErran mie-
hen tiennyt! Eli/cuca
on hänen Neuwon an»
oajans ollut? Clt?

, cuca on hänelle en«
nen jotakin andannt/

, jota hänelle pldäis jäl.
' lcns maxattaman; sil»
lähänestä/ ja hänen
lauttans/ hänesa/ v«
wat eaickt: Jolle 01.
concunnlä/yanatcki'
sest/ Amen.
Ölaupi»sls«HCr.p,47?
HErraChllstus tu.p.4<?

iLvang. P.lch.
Ev«ng. Cap. z.

AMlehen aican/ oli
«2Ä,)xt mies Pharl.
seuxist / Nttodemus
nimeldä / Juvalaisten
ylimmäinen. Se tuli
yöllä lEsuxen tygö/
ja sanot hänelle: Me-
stari/me tiedämme/et-
tä sinä olet Jumalasi
Opettajani tullut: sil>
la et taida kengän ny.
'tätunnustähtett tehdä/
cuin sinä teet / Jollei
lumala.ole hänen can
ans. lEM wastais/
a sauot hänelle: Toti.
sest/totisesi san onmi.
näsinulle: Ellet jocu
Mstaudest synny/ et

han



Cvangeliumit
hän taida
Waldacunda nähdä.
NtcodemuS sanoi hä«
nelle:Culnga taita H'
minen wanhana syn-
dy/tailacohänHitins
cohtun jällens men-!
na/jasyndya>lEsus!
wastats: Tsttstst/to-!
tisest sanon minä sinuls
Ie: Ellei jocu
wedestjaHengesi/ ei
hän taida Jumalan
Woldacnndcm tulla.
Mitä lihasi
o»/seonliha:Iaml-
tä Hengest syndynyt
on/se on Hengi.Hllä
chmetlele/että minä sa
noin sinulle. Teidän
pitä vhdestsyndymän.
Tu»lt puhalda cnsa
häntahto/ja sinäcuu-
let hänen humuns/ja
et tiedä custa hän tule
talckacuhungahänmc
ne: Näin on joeatnen
ruin hengest syndynyt
on.
Njtodemus sanot ha

Cuinga se tai-
ta tapahtua? lEsus
wastais/ja sanoihä-
nelle: Hletcos>Mesta-
rilsraeli«/)aetnat-
lötssoä? Totisesi/to-
llseitsanon nunssinul
le:Me puhumme «itä
me tt»ämwe/jatodi-
stamme mitä me naim!
«äv/a et te ota iva-!

, stan meidän ttzdistuft.jos minä mMjstM,
le sanoin ja ette»sl,
cuingatevscvisiliajlz
minä tatwall«j!«>l«!>

>lesanoisin!Ei<!st!!l!»jgänylös Tamsen/!!wnanjocaT«!Mfi«>
!las astui/ ihmisen^!!ca/jocaon
DanljncmnMfty.
lönst tärmen cor«!
Ntjnmyösihmift>!l>!<

!ca yletän/ että j«,
scainen luin vscoW
pääklenö/ ei pilähm»
tuman/ muttalj«i>>
caicklsenelämä ft»«

Rucous.
lumaloTwEmalien Isa/MWwaiftt synlistt tum»'

st»/ «ttel meijä »l««
tänhyw«ja«tt«mM
pidäis/ »imy!!!!»»
meihin tule/ cuolcm»
fynnis ja ij«ne«iW
cadotettaman:S!!l«»
tä lihastasyndMtlNi
se on liha/ia ei «ilotl»
wanwawsscnndani»
Mutta me luc°!lem«
finu»/ol«we!lle<>i!Mnenjalaufias/iomm
pMH«Ngtss>!"lß

Ehr/««tähden/meidalMHbimiatcemM«Hn,Wiett«met°t!,eft
lcochm syndein M
saamisen/cn!NM«!l!e ,
stes «w«
luwllttu o»/ !"«Udes meitä» W>'M
tpge/ nijnmpisc«»!!>«



ja EWolai. . e?,.
i§ Chlisttiisi awmi
,l!p»!waidHwllhwl,

!,>M/>»!>anca>cklst!,'^l«,peliast!fim/A.

pmwänä.
coii-K»,,,

.> M«!a eailliwaldi-
lomolet niiden

/ Mal»m<>Wt/cuulenlm«l
!.W meidän lucourem:
MlXlidzisinutoeiin
~>,!llinel!heickcl!s«oj

«,,M/ann» meille ar<
«i/tehdexem sinun
>M;lattta>Nesilml
, setä että
~ill«lelpa!s!m. Sinun
?,!««/ ic.

Johan.
~loh. e. 4. !

Mlnun rackaoni/-!"lumalaonrac-
lue/ lajocarackau-!
>ll pysy/hänpyftluj
-loft/ja Jumalaha

racka-
l',! meille olls turwa
»Ml°paiwsnä:Sil
Gcuin hän on/Mlemmamyosta-

l lockaudesa/ wcmn^
Mnenrackausaja^

-le polfgon: Silla'>M« °n waiwa.'
M jocapM/ ei

'«Mssmhandä:!,

Sillä hän racastt imt
t« ensin. Jos jocu sa-
no; Minä racastan
Jumalala/ ja wiha
weljens / hän on wa«
lehtella. Sillä jocaet
racastaweljene/)onga
hän näke/ cuinga hätt
tattn Jumalat»raca»
sta/jotaethanlläe>l<t
tämä tasty on metll»
l)äne<dä:localuma-
iata racasia/hänen pi«
tämyöswchensraca»
staman.
WeisatcänvtnH.P.443
N!!nc«uw«cuin.».<74.

MwKNZ. P. LW
i cas Ev«ngel.C. »6»

/ alcan/sa«
'lriseuxille: Kttyxiricas
'mies/jocawaatettlh»
i nens purpuralla / M
/talleilla lijnawattetlla/

jocapäuvä ilos
,hercull»sest. Oli myös

, terMä/nimeldKlaza»
porttnsedes/ta>>näns
paisumitta: Ia pyysi
rawtta nysta murui«
sta/totcarickan miehenpöydäldäputoisil.mut
tacoirattulit/jan«o«
lit hauen paisumana
Nl!Ntapal>duiettzk«r«
jäiälnolz/lllwietinEKl
geleildaÄdrahaminheK
mamEuolinwsilicM



ja haudattln. Costa
hänhelwetls waiwas
oli/nosti hänsilmäns/
ja nän Abrahamin
mambana/ jalazaru-
jl«n hänen helmasans/
huusi hä»/jasanoi:l-
-sä Abraham/ armada
minun päälleni/ja lä-
hetä lozarus eastamnsormens pää «veteen /

ettähänMytälSml'
nunfieleni: Sillä mi-
nä waiwatan täsälte-
lisä: Nijn sanot Abra-
ham : Polcan/
ettäs sait hywä elal-
säs/ ja lazarus sitö
wastanpahm Mutta
nyt hälUohdutetan/jo
sinä waiwntan. Ia
paidzt catckla näitä/
on meidän ia teidän
wältllän suuri juops
l>jnnltctty/eltäne/)ot
latahtowattaälonfin
ne teidän lygönemen-
nä ei he wot/eikä siel-
dä tännekän tulla.ntjn
hän sano/: Minä ru-
eoilensijs stnua Isä/
ettäs lähetät hänemt-
Aun IsänicoloomSil
lä minulla on wtjsi wei
je/ todistaman heille/

ettei hetäntulistähän
walwan staan. Sanoi
hänelle Abrahamchcil-
la on Moses ja Prophetat/cftullonnytä.

Mutta hän sanoit
> Isä Abarham/jl .

dan tygöns/M
parannöxe tekisit.!

' stnot hänelle: N
he Mosest jaPrchl tatta luule nyini k
myös vsco/ j°ö>
cuollutsia ylösnoch,

Hucdus.
«»«E ruco!!«m ft°
Taiwalinen
pyhän H«>z«ei«!l,i
meidän sydämen m,
seman / etten <ne
San«s/n<jncmnw

cuulis/ >» että m>i'
tämär- ajalisen w!läpt,isim/«tte« «

c«uttas»tnija!!c»'
v:!hosa<s/.w<>l!Nsläm meidän w»n»«
räst wa«w<,!sia »

fiw / i«
ylo.iPaldiutta <

fim/ en erä>!>s «

armostas >« !«!>'

ft«s/l!>s jocu« »

tusca,'a w«iwc..
tu!ls/n>a«n«ick!>-'
«wullas

liUMcault«/Am!l
2Sunnunt.Cö

mtnatsu. päiw.

l>HErra lumck '
me!lle»rmoi/ti me MWm/.i'

cnst«»fim sinunB°

672 . Cvangeliumit



Ma sm« HMd<
Mitä lackamllt/ i«

ickoudes wahwu-
-,»liMtnt. Sinun
~ r,Poicas/zc.

st.P.lch«n.
Wst, 1.1v1),^.Z.

'Mt ihmetclfö /

minun meljeni/
°i noilma teitä wl-
!!.')!eliedämme/että
~ lmnmcuolema-
ftliämän sijrnM sillä

weli-
,i,e,jocaeiwelMs

> 10/sepysy cuole'
! ! locainen cuin

,s wiha/ hän on
»ja: Ia te tiedät-
l murhaMs ole
»iäinen elämä
' me tunsimme
wn/että hän on
ns meidän ede-
Mnul/nyypi^

! myös wel- >
! l edestä meidän l

>panemii.mut-'
jollakin on ta- >

Vilman hywyt-'
nalis wchens l

i'Mman/jasulkef
- ens hanelda /

H Jumalanrac rpysy hänesä? la-s
chni/ ältäwra-"
° sanallaeli fie-r
""an «Ma jac
!». l

Mila sillointai. P. ;«<>

EwanZ. p. Lu^
cas Ev.Cap.l^.

aican/sa-«2»not lEsus tä-
män wettauxen: Pxi
ihminen oli malmista-
<iut suuren Ehtollistn/ja ludzni monda. Ialähetti palwelMs EHtollistn hetkellä/ sano-
man cudzututlle.Tul-
cat/sillä catckt owat
walmistelut.laheru-
peisit jarjestäns caicki
heitänsestelemän.En-
stmäinen sanoi: Minä
ostin pellon/ ja minun
pttä menemän sitä cad
zoman/minärucoilen
sinua/sano minun e«

, steni. Toinen sanoi :

Minä ostin wtzsi pa-
ria härkiä/ja mennett
niitä coetteleman/mt«
nä rncoilen sinuasano
minuestent.Colmassa
noi: Minä olen Emä
nännainut/Mentni-da/sentähden tulla.lapalwelia palats jaft<
noi calcki nämätHEr
rallens. NynPerheni»
sändä wihastui/ja ft«
noi palweliallens: me
ne nopiast Caupungin
catuiUeja cuWe/ M ,
saata tänne waiwai-
Ff s«t



674 Cvangellumlt>

Waiwatsttjasairaton»!
duwat/ja sokiat: la'
palwelia sanoi:
ta/minä olen
nyncutns läskit/ja wie-j,
la nytsia on. bErra,>
sanoipallveliallc:Me-'
ne maantielle/ ja ai-
doille ja waadl heitä
tuleman/ että minun
huoneni täytttäistn.
Mutta minä sanon
teille: Ettei yritän ntj-

,siä miehistä/ cuin cud-
zultin/pidä maistaman
minunEbtollistant.

Rucous.
Jumala Tai?

la/mekii-
tän sinua ettäs meidän
sinun armoos/ joca on
iianeaiclinen elämä/ si-
il,»n Pyhän Eanas caut-
tä eudzunut olet/ jarm
eailemm» sinua/pyhällä
Henyelläs walaiseman
meidän sydämen etten
me huckan sinun SonaS
tuulis wa»n oikein si-nun Elitestiftllas mei-
tä!» täyttsifim/ enga
niingän catowaisen cap
palen sijts idzläm estä
salleis/ Nmen.

>pätwän§.

<>HErr« lumala/eaic-niiden warjelus/
'a sinun luottawat/

liman «muta ei ole mi-
til» ielwMst» e»k« pp<,

hytta/ leivitä
piudei meidim M
zhallibze ja johdat»
ta/että me niin tO!-Msesmenoswoelw.
jetten me jjanc«lcli!!.
cadotais. SiiM!,'»
ca«/«.

Apost. i.Pet.C,!

AMlnun raikch-
' i^
täulumalannMl

' täden ala/että hän«
' tä ajallans corMi,»

caickt teidän mur!i>
ne pangathänen p!!
lens: Silla hän

- murhen teistä. t!i>
- rallttja walwocailsc
la teidän wlhol"

, perkele ymbärine
-nyncuinkiljnwall'
5 jaebzi kenen hän ni",

te wastans'"l
cat/wahwatv<cos«, I

ltietkät/ettänelickH
tapahtuivat teldä,,'
lijllengin mailmast

Mutta lum<M
da ccicki armo tul!"
ca mettä on cul>z>
yancaickiseen cm

suxcs/tcltä/jolcn!'
hän aica karsitte/!-
mistä/wahwtsta j«>
rusta.silleolconcul''
ja walda yancnlll
yamaickisten/A^



l jaEMolat. s??
l!WNo»weoet.P. 44°

(««Evangel.C. »z.
MZehen aicnn/ tu-
M.itlEsuxentygö
lolckl Publicanit ja
sPdisei/cuulemanhänlöAijnPhariseuxetja
ziinonopcnct napisit/
j«ftM:Tämäst>ndi-
P wMnotta/ ja syö
h<i»än cansans.

heille tämän
N>MM/ sanoden:
Anon teistä se itzml-,
m/jollaon sata lam-,
«ft/ja jos hän yh-,
tc! !in nWä eadolla/'I jätä yhdexän-,

ja yhdexän,
en/ ja mene sen,

>c '-n/ joca cadonnut
.-siehen asti että hän
sil!iytä?'la luinhanW/ ntjn Kcm.
tt'tsenelallens/tloi-,

laeoscahZntu-l
,!, l!lttms/nl,'nhänco°l

ystnwnnltja t
15wlihct/ ja
?:Ilvlttat minun?
lOni sillä minn löy-.-
«immlambani/jo-c

padonnut oli. Mi-«
>' Wn teille: Nyn

pitä oleman 3
yhdest syndi-h

M hanens pa-n
luin

> yhdexantymmenest ja
! yhdexast hurstast/jotca

parannosta
Täicka cuca Waim»

on/jolla on kywme-
nen penntnglta/ jos
hänyydengtnnijstäca»
dotta/etköhän sytytä/
lynMatä/ ja lacntse»
huonttta/jaedzilvislt-
sti nyncauwan cutn
han senlöytä; Ia «»sca hän sen löytänyt
on/cocon cudzu hä«
ystawans ja Kyläns,
waimot/iaftno:lloit-
cat minun cansai/silläminä löysin penningin
nt/jongaminäcaootm
Nijnmyös sanon mi-
nä teille/pitä ilo ole,
man JumalanEnge<
lelllä yhdest syndlstst,
jocahnnens paranda

Rucylw.
«.Ella Jumala 3<w

W/ me o-
lem caicli sen pahembi/
niiilculnexywäisttlami
b«t/ ja oilwlda teildä/
perteleldä/ jameidän li-
baldam rois wietellyt ia
haurutellut/ Me rucou -
len, euitengtn/ettäs oli-
sit Meille «lmolmemja
ca!M meidän spndim/st?
nunPoicaslEsuMhrifiuxentähden/andlttan»
daisit/wnlaisemvös mei
dsn sydämen sinun M !hallaHengellll«/si»Ul! sa- .n«sus««itä MtlOpM,



man/ja ettil me eatu-
muxen ja paiannuxen
cautta/ oiklas vfces ad
naloppunafti saisim 01l
la lammaiduones/ cun
o» ChristelineseuracuNlda/ia niin iiancaicklstn,
autuuten wiimein tulti
sim/Amen.
s.S. ColmmmllPälwänä.

»NsNna meille/ÖH3r«
Jumala/mailmae

Uinen meny rauhallinen
jolla/että sinun Chlisti,
UinenSeuracundas iau<
HMses lumalisudes/iloidzis. Sinun rackan
/Poicas/?c.
iLplst.P.pawall

Itom.Cap. 8.

minä sen pi-
dän/ ettet tämän ny-
kyisen ajan waiwat/olesen cunnian werta/
luin meille ilmoiteta»:
Silla tkawä iuondo-
cappalden ikawötdze-mys odotta Jumalan
lasten ilmoitusta.Ettäluondocappalet owat
lurmeluxen ala anne-
tut/ wastoin oma tah-
toans/ waan hänen
tahtens/joca »«alaan-
dannton/tolwoxt.Sil-lä luondacappalet pi-
«tä myös turmeluxen
«rjudesta waapaxt t«-

-ilulemon/liiNni,'
>sten cunnialiseen

CllläniIdämme/ etä M
,!ja ikawöidze aina 5
'ihanasti/ meidäni"sam. Mutta ei oi»
stans ne/ waan n»,
me/iotlla hengen «.

stussnhuocammt/.!
!zellam/sitalastenM

odm
,me meidän ruumiftllunastusta.
Se tuin
M<xkerse«twl>kt,p,<::
!iLwang. p. b,

casEvang.cnp.».

W?ölcheii aican/,!,
«2!«noilEsuehG'
OpeluslapMensil
cat laupiat nijimi!
teidän Isängin laff
as on. Hlkät duo»
co/ettet teitä dum
tais:Hlcat stdalck
ettei teitä sadaleA
Andexf antacat/
teillengin anbefi M
tan.Andadatnc)n«>!
anetan. Hywän M
litistetyn/sullotun/!!
ylidze
andawat teidän i°
manne: Sillä M'
stllä mitalla/ M."
miltatte/fitämuut!!'
teille mittoman.

Evangeliumit



ja Epistolat
»Ha hän sanoi IM«
l Mmxen : Tattaco
l M tolsia sokiat» ta-
! W»!Eikö he molcm-

>z ml hamaan lange!

Mesiarttans/
! psi oi? nijncuin hänen'!Mmns/ nijn han

täydellinen, Wai
«mWs raiscan näet
Hxxlles jilmas/ mutta
!<il h»!v»!dze malca o-
lWssllmäsaslEliculii

taidat sanoa we-
HlllIlls?Wellen pidä/
W Maota» raiscan sil-
> «sias/ja et nae malca

m»s silmäsäs? Sinä
.

«!i»mllnttu/ota ensin
' «lco omasi silmästäs
' jocodzo sijtte/ jos tai°!

lototta rajftan wcljcs
jllmsta.

JumalaToi-
lsä/nnä,o^

.l»Mlaup!aS/)aChil-
M«>> «utta meille !u^

>: «n»t/ettes meit» duo.-
«»eilacadottatabdo/

,< Mttmollistst meidän
„ N» anda ia

!' Olloiset taroet run<Wsuodl, / Me rucoi-
' M» sinua/tee sencal'
,! Me-!l°i,v°/sinun ar-

«ZlWpiudcspäcklle/
«« Hengen cauttll,
°M«jan>ilPittön>äx

: meidän wdämisäm; ,'a
> auta myös että me sitä

, sama meidän läliimälsengin tekisi m/ en hckndä
'duomidzis ensa taita<
mattomubes nuhtelin
'waan mielelläni hänelle>,eaicki hänen nuhtens
«ndepi andaisim: Duo-
midzinm : myös idzemeitam/ ja sinun relgmsas aina Chrstelist elä-
mät Vidäistm/ Amen.

Pänvänä.
>oca niille/

sinua racasta,
wat/ olet «valmistanutsanomattoman «ickau-
den/ wuodata meidän
damihim sinun rackau<
des halu/«tta me sinu»/,
ylidzen caickia cappali-
ta/racasta!simma/ia kä«
sitaisim sinun »yhät lm
pauxes/ jotc» caickein
ihmisten halun woitta>
watSinun Poicas/ :c,
Epifi. p. petar,

i. Pct. i-i. 5,
zMHlinnli rackaani/Mvolcat caickl yxi-

ynnä karsi»
watstt/picain weljelli-
stärackauttakcstenan/
laupiat/ vstäwölWst/
eicostain paha pahal-
la / ecka firourella ki-
rousta/ waan parem-
min fiunatcat/ tieten
eitä te oletta cudzututSiunausta perimaa.

F f ly Sillä



6?z Evangeliumlt
Silla/ jocaclätahw,
ja hywici palwiänäl)- >
dä/ hän htllttkän kie-
lens paha puhumasi /

jahuulcns petoresta.
Hän wältätan paha/
ja tehrän hywä. Hän
eozikän rauha / janou
dattacan sitä: Silla
HErran silmät owat
wanhurscasten päälle/
ja hänen cortvans hei
dänrucourisans:mut- i
ta HErran caswo on!
pahan tekian päälle, j
Ia cuca wahingoit- >

ta/ jos te hywä pyy >
dätte Z la/ jos te wie
lä oikiudengin tähden
kärsisitte/ nijn te cui-
tengtn autuat oletta.
Mutta älkät peljätkö
heidän waatimistans/ölkät myös heitä häm-n,ästykö:Mutta pyhit-
täkät HErra Juma-
la teidän sydämisän.!
Mika sillointaita/ P.^Z

Evang.Cap. 5.

ZMIn tapahdut/co
Eanssa tungi

hänetygöus/cuulemä
Jumalan Sana/ että
hän seisoi GmezareM
meren tygönä.lanäti
laxiwenhettä olewan
meren tykönä/ joista
«alamlehet olit lähte-

net/ja pesit W„
werckojans.Nynhm
nent yhtenwenhch,

«oca o!l Simon,,,/,,
kasti hänen wäha m«>
stavloslaste.-lah«
istut wenhes jaopM
Canssa. Ia cui,H»
lackais puhumasi/st-
noi hän StmoMi!
Wie sywälle/ jabck
täkät. werckon apojÄ»
le. Ia Simon wO-
tensanothänellelN!.
sian/ me oiemm
catckein yön työtä ch
net/ja en mitanstml/
mutta sinun M>B
minä cuitengin he,!»»
vlos wercon. Ia»!»
he sen teit / schl t>suuren calain poljA
oen/ja heidänwechi
repeisic.lahe w!««l>

, sitcumpanillenö/M
olittotses wenheö/»

, leman ja auttonm
/heitäns.lahetMjl
täytit molemmat m
'het/nynettäheill,!!!'
sitwajoman.

> CoscaSimonPeWisennäkt/lanMh»
ilEsuren polwel»!!'

, mene pois minun V
ini/sillaminäolensssi dinen ihminen:E«»

oli ha»«
-käsittänyt/ j" "^



jaEpistolat. 6?Z
!<M hänen cansans o
jit/calansaalin tähde/.
jMahesanetoltt.nyn!
myeslacobinjalohä
I,W/3,ebedeuxen po°
jol/jotca olit Simo-,
mncumpantt.lalH
ftöstnoiSimontlle.AläfM/tästedesfiilä.
M ihmisiä. Ia he we'
lwenhens maalle/ja
ylinonnoit caicki / ja
smchl händs.

' Cbrtste/
»'MoänjumMpoica
j«»meille °l« andanut
DN pyyckn Sanas ja -!
mitäcaickmaisellamu >
«lilisella fiunauxella tNjMMUt. Meluna
«HM idze» «aickin sOin kelwottoma e >,
»i/i»caick<j rahaa an.-'-
s«!Wn:Muttamerwn
Mnlmasinua/warielej,
mutä suruttomudest ja hchtydest/poranna mei«.,
l«lielunhaaw»t/jaani,
«»Wi ja menestys mei ll
>«W!«sam/ettllM»Dc»mmuailuumilislstlilchmgeliseft autetut ja i,
«Moiifiinma/Ä.
68«MUNt. c

niinaisu.paiw. 3
collett». "

tWtuuden Jumala/

7W»e<!ckjhywyystu,.
«/Md»t« rackandes«nwsndamidln/jaliti
l>l»ckvs«/pitämmei-l«

>sä tallella st hZwyyS
, cuins meilt andanut o<

, «et. Sinun/ le.

lt 3lom. Cap. 6.
Cadzo Ensimäinsna Sunnuntaina

Vdest Wuodest.
Jumala suulesth.p.s»».

Evang. Cap. 5.

aican/sa-
cuslapfillens: Ellei tei,
dän wanhurscaudenne
olepalio enämbi cutn
Kirjanoppenultten/ja
Phariseusten/nynette
tuleTatwan waldacun
oan. Te cuulitta mitä
sanottu oli wanhoille;
El sinun pidä tappa»
manllnuttä jocatnen
joen lappa/hänenpitä
duomtohon wicapää o
leman. Waan minäsonon teille: Että jo«
cainenjocawihastuwe
liellens/ hänen pitä
duomiohon wicapää
oleman. lajocalnen
cuin sano weltellens
Racha/hänen pitä
neuwon ala wicapää
olemä.laiocainenio»casanojina Tyh-
mä/hänen pitä helwe-
tln tuleen wicapää o-
leman. Jos sinävhral
Fsiitj lah«



lcchM Ättani!e/ja slel>
la muistat / että l
fllas sn jotakin sinua
wnstan/nynjatalah-,
jas Altarin eteen/ ja.
mene ensin sopiman!
«velies cansa / ja tule
sitte layjasvhramim.
Sowi nopiast rijta-
wches cansa/ cofca!
wiclä hänen caysans,
teillä olet/ ettei rhta- >
Welles sinua anna jo>
stus duomattlle /

buoman anhn sinun ,
palwelmlle/ ja sinäheitetän tornljn.Toti«'
sest sanon minä sinui.
le: Et sinä pääse sieidä
vlos siehenastl cuins
maxatwssmmäistnro
poin.

JumalaTai-
tun

nustaman/ett« me «lem
ma./ seupastembi/ wai-
waiftt syndiset/ja ettei
meisan/olemltll!.hywä/
silli mcidän sydämen /
liham ia weremö» syn-
nin cautta ,'aastaisexi
joutunut / enää,aa >tä?nan« filo« Pohalda hi>
m»lda Mtlc, wavaat
»lla. Sentähden racas
nu» ettäs meille anoenandllisltftnealtaiset syn
nit/ia meidän sydämen
pyhän Henges cautta
I>uhVistlllsit/etta meillä!«l« himoja ractaussi-

tiun
sM lalkenMstni/i'? l
ta sinun aimosi ii»caiclisest ppsyism/z,
?.S.Colmina!s.Päiwan».

<>HTNralnm<!l»/j«
nost ei mitan
nua m« noyrckst r»»»
lemma/ ota mnld«<«
ki mahmaolllet pMj,
caickl tlllMisct nilil,
laina. Slnuii/«.
jEplst.P PM

Roni. C>!f.6,
well«/»>

ihuustendän lihallisenheim!i
ne tähden. NijncM
ennen annoittaM
jäsenen sansialftl!»!!

waäryttä pnlwelecki
nhbestä waar>)!>lj!l
,chn toiseen/

. oacat myös «ytlcku
jäsenen wanhurs»
denpalweluxecn/<l»
tepyhäxituliMEi
'ä cosc?. te oli «asp
nin palweli<tt/nP<
o!itta,taamban«n>«»'

dclmätä teidän siliei»
uljsiäoli/cuinttß
bäpettä - Sillä scn»

lopvuon cM
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jaEpistolat. 6«l.

M»synnlstawafzaat
jaolettalumalanpal

tullet nyn teil-
lä o» teidän hedelmän
«c/ettäte pylMtu-
Wa/ multa lopuxi,
yoncoickinen elämä:
Elliä cuolenm on sy,n
«n palcka/mutta ijan
«lckinen elämä onlu
Man lahja/lEsu-
fcs Chrlstuxes meidän
HERrasamme.
t, Ihminen «iat.p.fc,?
IllMlaMttxv». p.<;7

Ewan.P.Marc>
Evong, Cap. 8.

päiwinä /

Mcosea sangen pal

lxthetlla mitän syö-
MudzuilEsuso-
fll,i«l<!pset tygöns/ja
sm! heille; Minä «r°.
AftnnCanssazSilla,

jo eolme päi- >
minun tyl

lmnlja ei ole helliä,
«msyomist/iajos,
«in» päästän heidän!
»mntylöni cotians'
lymätä/nynhewat-'
Mt lielle: Sillä
»«»mat olit heistä/,
A» tullet. Vastaisit l»ä Opetuslapset: <
Wjoiu woi näitä!wltt»lelwlllälasäe'l

ramaas? Ia hän ky-
syi hellle: mondaco lei-
pä teillä on?He sanoit:
Seidzeme.la hänkasti
Cänssan istua acrioid-
zeman maan päälle.
Ia hän otti ne seidze-
men leipä/ cuin hän
ktzttänyt oli murst j»
andoi öpetuslastens/
ja he panit Canssa»
etten. Ia heillä oli
myös wähä calaistta/
ja hän kytti/ jakasti
ne myös panda etten.
Nijn he söit/ jarawit-
tin.lahecorjaistttäh
telluin jäänet olet/sei
dzemecoria muruia.jz
nytä cuin söit/oli M
,»cljä tuhatt.a. Ia hän»äästi heidän.

Ruc«us.
Jumala Tai<

M / i«c«
inun Poieas cautt» /

orwesa/ neljä tuhatta /

nieftä/ilman waimoita
a läpsitä/ stidzemell»
elwella ja Harmoilla ca,
nisillä runsastl ruockft
lutvlet: me rucoilemi»
jnua meidsngtn tyko>
i«m aina jlnnn stunau-es <»nft olenmm j»
oarjelemä meitä ahneu-
,est ja tämän elämä» v-
önpaltlsest murhesi/et-
ä me ensist ja ennen
«iclia finun Walda-
undas ja wanhurscau-
csMen edzisim / i»
Wcaikis/<llinmefte«
Ffv lun



II!!» ja luumin puolesi
tarwiHem/ smulda ou
tetuxi tuljsim/

lan cautta Amen.
Chnsi. MrcOsia^

mtstst.
coNeKz.

OnnnneuinedelWMn
Suimrzntaina.

Eplsto.p. petän
l. Cnp. i.

M 3 Mit weljet/em-

la juttuja noudatellet/
teille ttetäwäxi tehdesimeidän Herran lesuxeChristuxen
tutemilia.Wan mc o»
lemmaldze nähnet ha
nen cunniaus/ eosea
ha» Isaloä lumalal-
dafaicunnian jayli»
siyxen/ ä«en caultt,/

zoca hänelle nain sildä
wäkewäldaHerraildel-
dä Tämä
on minunracas Poi»
can/' johon minä mie»
llstyn. Ia tämän änen
mecuulimmiTaiwast/
cofta me pyhällä wuo-
rella hämn cansanK
oliM!!<a«

SanoiHerraa p, 416

. Eoang. Cap.«/.

> Jacobin ja I?ho»
xen hänen lvelM/>l

«wei hänen erinaWln,
klMwuorcllcjaHtl,
stettin helhän edes»<,«,
Ia hänen ensiyMPi

istlichnculnAuringch
hänewaitenstulli Wh
,kiaximjnlu!nN<ilkl>i«

' ia:adzo/HMe ilmltzi!
Moses jaEllas/jaP,
hnil hänen conftnl,
Ntzn sanoiPetmW»

> suille: HErm/ M
, dänon täsähywaM

teemme tähän c^ini
MaM/ sinulle yhden/
Mosexellc yhdcn j«
Elimelle yhden. Nitl«
hänen, plcheiftns/c<!l>
;o/walkiayilwiymb«>

'Nwarj«sheioän.M-
tzo/äiii pi!wests«n«i!
Tämä on minunl,i«t
'pokan/iohongami«
mtelestyn/cuulcachw
dä. Ia cujn Opeluck'
pset sencuulit/ langei'

, jlt hecaswolllens/j.ip
, iästyit sangen coiri»,
, lalEsus tulijaa
peis heihin/ «a s<!««u
Tloscnt za cM

! ,ätkä,Cosca he filmcß'nostit/mjnetheM
. nähnet/ MMM
MYMätIS. '

Evankeliumit



ja Epistolaa

Chrille/
sinun siunatun

l nnmii kircnstamlsella/
, M pyhai!<l wuorella/
> lWoit anda meidän

litl» selä sinun suuren
! „M«V ja cunnills ih«
« M,l» illonon riiolesta/
« niinmyös meidän ruue
I> Mm kilckauden t«l3-
>, wileftelämäsä/sttame
» M/niincuin Moses ia

Ws niyit snmn tnks<
" !,»'< lilckaudes/ paistain
l, »iincilintähdet ljimM-
i, !is«st/i<! sinun ki«aste>
>, lmNuuinis juEngelein

iMscritulcm, M«lu<
«ilemnia stnl!,? närästi

« ««mnllealmojaz/et-
» lmc ama sitäajatlelb
,/ Wiasillä melan caiclu
j, ««isesmulheslodlAitap
z ft,Amen.
. s.S. Colmwmsi»l Pälwäns.

kenelaltä/nijn lecuo«
lletta:Mutta jos te li°
lan sisun Hengen caut«

,ta cuolelatte/ nijn te
, saatte elä. Sillä caic->
,fi joten Jumalan
' Hengellä waicutetan/
? ne dwat Jumalan la<
?pset. Silläel te ole saa»

- net orludcnHcngc/ et<
! tä teidän wielä pidais
'pMmän: Mutta te

, otetta saanet ivallttult,
, lasienHengen josa me

: ?ll'ba ra-
l caslss. Sc Hengi/

' todista mcldäli henget
' !cmme/?«ö !i'.cvleck<l
Iwnalä lapset, josmt
olcmmalapset/niin m,?

oleOa M))ös pelÄtsct
nimilläin/jnmawn ''

rilliset/ M
lmnsa perilliset.

Mnalumala/anna^
«Mt°!baistm,ai«teU»,
«»tumsylveliatia!
M olisit/ eläisimme'Rl!,!,!» sinun pyhän
>'»« lälken. Sinunmm Poicas/«.

Hllßom. C.B.
UAckat wel/et/nijn

!°Mllhalle>ettäme!
MM» eläisimme:!

te lihqn M'>

!HHEr,l.t«.!nep. nsllsalMalatkijt p.

>! Evang.^ap./.

l aitan/ sa.
'

lapsillens: Cawahtacatteitan wärlstä
laista/ jotta teidän ly-
gon lammasten »vaa-
teilla tulewat: Mutta
stsäloä he owat raotta
lewaisttsndet. Hctdälthedelmistans te lun-



684 Evangeliumit^^^
neltahcidä». Hateco
jocu Wynamarjoja
brjantappmolst-talt-
ta ficunitaohdackeista;
Nijn jocainen hywä
puu caswnhywäthede!
mät/ mutta mädännyt
puu häijyt hedelmät,
Hywä puu et taida
haijytähedelmitä cas°
wa/eikä mädänny puu
hywiä hedelmitä. lo°
talnellpuucuineicas-
wahywähedelmöi/ha-
ltltanpöis H tuleen
heitetä». Gentähoen
tulcai heitä lMlmi-
stäns.Et jocainencuin
sano minulle z HEtra/
HErra/ pidä tuleman
Taiwan
dan/ muttä jöca tele
minun Isäni tahdon/
cutn on Tmwiis<

Rocous.
nv>E liitani sinua«"IHERra Jumala
Laiwalinen Isä/meidän sydämcstän/ et<,
täs meit» olet sinun Py-
hän Sanas tundon «n<
danut tulla: Me rucoi-
I/mma sinua/ ettäs my-!
os armoliseft meitä siinäpidalsit/ wielä eu,le<,manginl>etkella/w«rielev
caicki» vscolista saarnaa
»ta iotca sinun Sanaasj
saarnawot/ cailest p»-'„

hennonst ia
na myös heille pitkä ilck:
Mutta lan«M ja p,is>

»aiatlliclinejotcols!!!,
,tom»st sinun Goch,
palwelewat/jlljdzmh
weixilambaixi t«U.

' wat/ mutta o>»»t ui,
> tengin raattlewaistlsl,
l det/ näildä warjel! p
.nun löyhä ChlWw
das/ SinunVoittiK

' suxen/«.
S. ColmiG

, Pcilwanä.
° i>HEnalumMW,
- «/sinun laupiot W!
, was/ sinun Pxlwch!
, lucouxijn/anlam»i>h«>'le mttä beiucoilml
' sua myös lllmos/ell>l!
lrucoillfitsitäcumiim
mieles jällen »lii, sx

, nunraclan/«.

: li i.Cor. l°,

weiljeß
on meille i>

skinvarl tapnhtuWli
i etten me paha W^
'zis/nijncuinhehlmck

Hltät olco epch
!malden palweAi
- nijncuin heistä muß
-matelit.
soitettu on: C«nss»l'
,'ja nousit mässam»»,
Hknmme huorin «!'

kö/ nijncuin nmul»'
!matidzens heistä h»«'
'ruvella saastut!»/ >'

langeijit yhtenä)"



! ' ja Epistolat. ezf
5
>! tymmenda tuhatta.Al'
!« ta«me Chrlstusia kiu-

sttco/nyncuinmuuta-
', motheW hänbä kiu-
j, saisit/jasurmattinkär-

meilda. Äkätnapiscö/
Mcuinmuutamat hei
stanoM/ja mestat-
tin cadottajaldai

Colckisencaltaisettu-
! lltheidäncohtansEsi-

«iimxi/ mutta se on
«!> lirjoitetlu meille car°
>«? ttinisexl/ioidenga pääl

le ««ilman loput tul-
lel owal. Sentähden

V M luule seisowans/
K «dzocaneetteihänlanze.Elpäyrikan kiusaus

«le teitä käsittänyt/
«»«N Inhimillinen
Nulla Jumala on

<i, »ota/ joca ei sallei
i> tlil» kiusata/ylidze tei-

i,i
H, i<!e liusauxest lopun/
A Me se moisittakärsiä

l"'
>< WMuipuhui p.44-^

k lkMZ.p.Lucas'
,", E»ang. Cap.l6.
>»/ Miehen alcan/sa«,
» lEsusöpe-,

<i> «opMens tämän l
w W»uren:oliyrl li-,
«> '« Mies jolla oli!
!» «nenhaldla/ jahä-,
«' cannettin/,
>»« "lzhW oii h„c,ittanui'

- hänen hywydens. Ia
- hän cudzui hänen/ ja
-sanoi hänelle: Mt-
- xi minä sinustasen cun-
- len? Tee lucu hallitus
-wirastas: Silla et
/ sinä san tästedes halli»
i ta. Nyn Huonenl)al->
-dia sanoiidzelläns:mi-tä minä teen? Silla
-minun HErran ottal
- pois minulda wiran/
> en minä wot caiwa/
hapen minä kerjätä <

I Minä teidän mitä mi-
'nä teen: soscä minä
> wiralda pois pannan

' nijn he corjawät mi-
>nun heidän huonesens»

> Ia hän cudzui tygönS
' calcki Herrans welgo-
lisel/ jasanoi ensimäl-
selle:Cuinga paho si»
nä olet minunHerral<
lenc welca; Se sanoi:
Suatynnyritäoljya.
Hän sanoi hänelle.öta
kirjas jaistu pian/ jn
!ktrjoita wtzsttymmmäi
!St)tte hän sanoi toi-
selle: Paljaco sinä o-
let welca; Hän sanoi:
Sala punda Nisuja.
Hän sanoi hänelle :ö«
täkirjas/ ja kirjotta
cahderankymmendä.ta
Herra kijti sitä wäär»
huonenhaldta/ettähän
toimellisest teki. Sillä
tämän mallman lapset

owa^'



owat tolmelllsemmat/,
«uin»valkeuden lapset/!
heidän sugusans. Ia
minä myös sanon teil-,
le-.Tehkättelllenystä-
tvitä määrästä Mam»
Monasta/ ettäcöscatel
tarwidzetta/ nyn he.
loriawat teitä yan-
caickilin maiöhin.

Jumala 3a«'
lsa/ ioca

meitä lnnsasti siunanut/
ja meillemeidäiiioeapa»
«nisin IMHm yldatyl'
liisest andanut olet/me

/tucoilemma sinua/ war.'
jele mejta ahneudtft/ ja
keholta meidän woa-
men/ mietMm sinun
siunlllMstaswidzcpia auttaman/että
we oltsim sinuu lahiais
«scoliset jacaiot/ ettei
nmldapuuluisiiancail
kiseft costa me tästä wiic»
st» poisPNnnon ia meu
dän sinun duomi »s e,
teen tuleman pila/A.

to. S. Colmma.
Paiwanä.

sinä loea fi>
woiMlls ofttat/

armahtaman »a andexi
ondaman / nijtö cuin
ricot» on/anna wielä-
lin sinun laupiudes n,n
ftfi paista Mettanpaäl'!
I«m/ että me sijti tai,
ttullisest hvwvdest °sal-j
lisexi tulisim. SINUN
lnckan P«ic„s/I.

Np,si.p.pM<
! N/ i.Cor.^ap,,l

«!«!,

!ol että pacanat M
jakäynetmyctaintp
jumaldentygö/nij»-
cuin te wieoyt oli»
Scntähde.n teenmi
teille tiettatväxi/l»!
yflkan/)oca lu,»M
Hengen cauttapch/

kiroille. In<!
fitan taida lEsch

! pyhän Hengencaull»,
- iahjat owac monin»!
set/mutta yxi on Hl»-
ntnalftt/ mutta yiim

! HErra. Ia woimi
i owat moninaiset/mB

»xlonlumalaD
ccMsa calckmMmi

< cutta. MuttaHenge!»
ic.t oftttawat heil>U<
jocaidzes yhteisexlw
pefi.SA!a ylMem
netan Hengen c«M
puhua wysaudeM
selleannetanpuhmllt

' oosta/ sen >)hdenHe«z<
' lautta, Toisellevft°/
sijtä yhdestä Hengestä-

- Toiselle laWt telivel!
, tehdä/fijnä Ms H«
!ges: Toisille ihmeW
«töitä tehdä. T°W
!Prophetia.toiselleh«>
getftoW.ToW!"

686



jaEplstMl. 68?.
Maisten kielden seli
iys. Jotta calckisi
~fi hengi waicutta/
Min cullcngm «

W,,s / nijncuin ha,°
lchlo.
QMra funv». p.
Dwsalcmeyha/ v. 4«
Wttill oNtosi!!/P,<9l

Evang.p. H,uc.
>i,,p. 19,

DL)c<M aican/co-
lEfus lähe-<!yt leruftlemita/cad

M ha» hänen pääl.
lms/im handä/ j"
s»M:l°s sinäkintie

MM ajattelisit
Gn Mä sinun ajal-
>»«/mitä sinun sau<
hos fopis, Muttanyt
M ne kätketyt sinun«is edestä. Silla
»!f,nwät plta tule-w» sinun ylidzes/et«
<« sinin, wlhollises
»tzwat sinun j»
f«!i!läwät sinun: IaWowat sinunjoca
lchalda / ja mahanWtsswat sinun/ja
Mlapsts jotca

msklweklwenpääl-j
edzickos aica l

mbenut, l
)' hnn meni Tem-!

W rupeis ajaman >

li vlos>ostmtä ja mypiä
t M^dcn: Kirjoltettu

)n:'Mnun buouenon
mcous huone/ muW

!, oletca sen tchnetryöwärittcn luolaxt.
Ia HZn opetti joca,

j päiwä Templis.

i Rucous^
ijaitt

, Jumala/
ioca imun Sanasia st?
«M Poicas
Christurm pyhän Hem

, genc«utta meilleilmo-
. ittanut olet/Me rucoi
lemm« sinua/ walaissmejdän sydämen / ett»me wilpittsmäst
waston otamine / ja en
sitä. ylsncadzo enZ»l>yll«nnnculnsln«tlCansas nevftottsmlltludalaiset teit / että me sinu
pelgosas eläisin,/ valwä
Paiw«ldävs«s wa!)wi>
smisim/jaijancaicklsen
autuudensaisim/ lEsu-xen Christuxm mewän
HErraneautta/A.

Palmana.
cnNrHZ.

iiaw
caickmen Jumala /

ionga laupius onp«Ii»
suulemb!midenllnji»t»
ia Kalua/jotta sinua ru,
coilewat/wuodata sinun-armos meidänpäällein/
ja andexi anna meidän
rcoxein. Sinun PoicaslEsWen/ «.,

Eplst.



Hpoiloienon. HW,
meistldä caickein j«'l,
fin / on hän minull,
nähty/ nijncuin li.
sten si)ndyneldä.GG
minä olen caickenhm
noin Apostolitten s<>as / enga ole kelloch
nen Avtzstoliricudzi,,,
ia/että minä olen si«
racunda walnoml,
Mutta lunWn»!'
mosta minä ole» s<euinminä olen/j»h»
nen armonseioleW
nucohtant tyhjä M,
humalasuulesthy.»,»!

Evana. Cap, i^
alcsx/sl»

tamille/jotcaidzeM
le,is vstalsit e«a !<

olit hmscat/jan»"!'
ylöncadzoit/ <»»

sta menit Temß
mcolleman/WW
riseus/ ja tolnenP'blieani.Pharileus"'sotjarm°«ina!n«-
elläns:Mlna
minä ole «PH
rt/ waara/ h«°
ttkiä/ tatcka >'»"

tämä Publlc«n!>l

11/i. Cor. 15.
wl,'ljct/mt°

teen teilc tiet»
. täwaxi stuLvangeliu-

Min/ cmn minä teil-
le ilmoitin / jonga te
ottanet otetta/ josatt
myös pysytte / jonga
cautta te tu-
letta/cuinga nunä sen
teille olen ilmoittanut/
jos te sen oletta pitä-
net / ellei nljn öle/cttä
te huckan oletta vsco-
net. Sillä minä olen
sen algnsta teillä anda
nucjLnga miyä myys
saanut olen/ettäChri
stus on cuollutmeidän
synletmmetähden/Ra
mattuin jälken. Ia
että hänoli haudattu/
ja ylösnousi colman-
dena Ra-
mattuin jälken.Ia et-
tä han nähtin Cephä-
xelda/ ja sijtte ntzlda
cahdeldatPstakymme-

, neldä. SenjMenhan
nähtin vsiammalda
luin wijdelda sadal-
da weljcldö yhdellä
haawalla/ joista mon
Ha wlelä cläwät/mut-
ta muutamat owat

.nuckunet.Sijtä lähin
nähtin hänlacobilda/
ja senjällen calkilda

§BB Evangeliumlt



leistt wiMs minä
pMon/inannäfym-
mlmet calkistacutn
minulla on. Ia Publt
c»nl seisot taambana/
eFtnhtcmutsilmians
M «tlvastu päin /

Ma löi rzndoijns/ja
ftnoii Jumala armo-
lomimisyndisenpcia!
lm,Nina sanon teil-
le : 3>imä mene coti-
»nöhursiambanacufn
ftl!len:Gillä jocaimn
iim lezclis ylöndn /

h»n<!letan/ja joca ha-
nois.alenoa / styly-
!«n.

a<Ura Jumala Tai
V»>»!menls»/meru-MmMsmuanllyräst/
WlyiM Hengeseciu

>« meitä
w/<nga,uiuttvma-!'
M/»aan
«>»»!,

m «wan eläman/ja!
«"nnft mutam l°h.»«M/cttll hns sinunW»i lEsuMn Chri'-«iltnhotn olet meil«

annat!,««»svndim andex./,' «e,tä d«nen cautt,

'!. G. Colmin.!'Paiwänä. '
Wckiwaldiasialau'""»«Jumala i»n«» >

! arwosta ftnun uscollises«nua otlllisest palwele<
wat/ suo armolliseft/
ettu me ilmanesetä sensaifim cmns meille lu<
mannut »let. Sinul»
rackan Poic»s/:c.

li 2. C>>r.Cap. z,
wcljet/sen

vstal«
lus on meillä Christu-
xen cautta Jumalan
tygö/eifiijn «ttä me
olemma idze meistän»
soweliat jotakin ajat?
teleman / nijncuin id-
ze/ meistäm/waan jos
me olemma iohongun
soweliat/ nyn on se
lumalalda. loca mei
uä soweliaxl tehnyt on/
Vden Testammendin
wirea pitämän/et book
stawin/ waan Henge:

iSillä bookstawi cuo>-
ilelta/waanHengi l««
ke eläwaxi,
Mutta jos sillä wir-

gallajoca bookstawin
cautta cuoletta/jaki-
wljll cuwattu oli / oli
sencoltainen ltrckauS/
<nijn ettet Israelin lap«
settatnncrcadzoaMoftltncaswoihin/hänen
easwonsfirckaudeläh»
ben / joca cuitengin
cato.Mirt sijs paljo e.
nämmin sillä wtrgal-

la/
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la/joca Hengen anoa/
pidäis tircaus oleman:
Sillä/jos wirgalla/jo-
ca sa.irna/
kirkaus oli/paljo cn.am
mtn sillä wirgcilla/jocai
.Michurstaudest sa«f-!
na/ on ylöupaldtnen
lirckaus. Sillä st t°!i-
«en/ joen

kaudexl tuettapa / sen
ylönpaloistn firckau-
den slchttn.Sentahden
jos sillä oli- kirckaus/
zoca cato/ paljo euäm-
min on silla klrckaus
joeapysu.
Että meillä sencal-

Mncn toiwo on/ nijn
me puhummerohkiast/
jaen me tee nhncuin
Moses jocacaswoill.es
peittenpani/ ettetIs-l
raeltn lapset tainnet
sen loppua cadzo joca
lato/waan heidän tai-
tons oli paadutettu.
Sillä haman tähcbi
päiwän asti/ pysy se
peite ottamata/coscawanhaTestamentiä lu-
etan/ joca Lhristuxes
lacka. Mutta hamnn
tähän päiwän asti/ co-
sca MMluetan/rH°pu se peite heidän syda-
meno edesä. Mutta co-
sca he palajawatHEr-
fan puoleen/nyn peite

/pois otttetan: W
: HErra on hengl,M
-tacusa HEnanHm- l
'Ziyn / sijn« on>««.
,paus. Mutta mel«l- '

izelemma HErran lii, '

lkautta/nyncuinSi»!, -

,lisa/awoimcllacas!A
la/ja me mutet«nj!<>

> hen cuwaan/kilct»M< '

st,anijnkirckauten/ch °

! culnHErranHengtsn
O Jumalanna mi,p,m /

Ehang,E»p,7> >'!

Msca lEsus ltz ,?
TyrinjaVtdoninV«2 ~

arista/ tuli hän Os> l«
lean merentyZö/k>M> <«

menen Canpms» «

maanärttnkesiidze,j« ,„

he toit hanm tyWi »,i
Cuuroln/ joca mp< »,i
myckäolt/jahernWl'

U
tens hänen päällä
I« hän otti hänen en-
nanscanssasta/joB °>>

,sormens hänen «" >
wijns/sylki ja rm« '"

hänen kieleens/cM' l^
tainTalwasen/M"
is/ j» sanat hanck"
Hevhatah/st <>,

, ne. Ia cohta «M!
, hänen corwans >
nentielens fte B

'wallattensjapuhß «
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W, Ia hcm haasti
hlilmikellengansano-
Mst.Muttnjotaenaw
min hän haasti sitä e-
MMiin he ilmoitit.
lohe<uurest ihmette
U/ftnoden: Hywasti
hmcalckitett/luuroit
hm teki cuuleman/ ja
mykät puhuman.

RucHus.
Mckimldias ijam
>««!ctinen lumalo/uiMcappalden armo
liMluja minä kiitän
D»/ettäs minun ler-
m ruumin «ndanut/
iminun kielen/corwat
,««ick!!Hftntt s«n p»<
W widollisen p«älle

lvarjeUut
!«!I»tnc»!leil sti.ua/s»mi,iullepy!)aarmos/
«lirinä erinomattain
mu!! c«wan j» kielen
»>!«!!! liytWn/ corwtl
wohkerast sinun pyhä
tzomi cuulllsi,! ja wi?
tt.tuttisin/ kielellä!!
«<!!!!«!! armcas yli,'
MttteiMkanmisän
«!,Wkieleni mauttapa-
HM waan iiicainen
»««»ii/ Amen.
l3.9>Lolm:nalsPäiwanä,

ijam
?Mmenlumala/li-reille vsco/ toiwo,'a
«il«l!tt»/että me iinul.'lchjoja saisim/l« meille luwannut!
'Measteiisim niitä eu"l'!»>«tiak«slttS.'c

tEpist.p. panw

l INAckat wclMlu-
owat to-

sinAbrahamll!e/j a hä-
tien liemmellcnsanne-
tut:Ei hän sano:Sie-
»lentllc/nijncuin mo-
nelle/ waan ntjncuin
yhden caulta: Sinun
siemencsäs/ joca o»
Chrlstus. Mutta minä
!sanon-. Testamenti/jo-
calumalaldaoliwah-
nMttuLhristuxcnpal-
le/ei ricota/ ettei lu-
paus lain cautt» tur-
han raukeis/joca sijtte
neljän sadan ja col»
mcnkymmenen wuo-
den pevastä annettu o-
lt. Sillä jos perindo
lain cauttaans«ltatsin/
nijn et st olislupauM
cauttaannettu/ mutta
Jumala «« sen Abra-
hamille caut-
ta lahjottanut.Mihin-
gä sijs lafi? Hän on
tullut yliozekaymisten
tähden/siehenasticum
Siemen oli tulewa/jol
le lupaus tapahtunut
oli/ja on Cngeleilda a»
setettuwälimiehen kät-
ten cautta. Mutta et
nMmies ole yhden ai-
noan wälimies/ waan
humala on alnoa.Öngo
sijslakilnmalanlupa-
uft» wastan? Pois st.
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Jos laki olis «lMttu
eläwari tekemän/ nyn
tosin wanhurscaus tu-
lis laista, Mutta Ra-
mattuon caicki sulke-
nut synnin ala/
lupautz annetaisin
stoncautta lEsuxen!

päälle psco-
waisille.
Plpeysonwieafa.p.n?
Ewa»V..P. L.u^

cas Evang.C.io>
sa-

lEsus Ope-
tuslapMens: Amqat
owatnesllmätjotcanä
tewät/jotca te naettä;
Gillämtnä sanon teil-
le :Mo«da Pwphetat
ja Cunlngast tahdoitnähdä/jM le näettä ja
ei nähnet/ja cuulla jota

Ia cadzo/iainoppenut
nousi//aliusaishändä/
sanoden:Mestari/mi-
tä minun pitä teke-
män/että minä pan»
caickisen elemän pe-
risin ? Hän sanoi hä-
nelle: Mitä laiskirjoi-
tettu on? Cuingas lu-!!
«t? Hän wastais ja sa-
noi: Racasta sinun,
HErras lumalatas
taikesta sinun sydäme-
stas/ja lattesta sinun

isielustas/ ja c<>tzsinun wolmastzs/j,
caitesta sinun M,
stas/ ja sinun Itz,.
maistäsnynciiinltM,

hän sanoM
!le tölkein sinä ms»,

nW su
elä, Mutta hanlM
idzenswanhursmfixh
,dZ/ja sanol lEW,
le: Cucasta winilch

' himmäisen on!
lEsus wastois/jos,,

nol: Pxi lhmmenm»
elsi JerusalemisiIV
tmkäsin/ jotca^a

' alastirisult/M h«i>
'tit/poismenltj<!M
hänen puolicilM

'ntjntapahtui/emss!
' Pappi sitätietä l»M
, jacuin hän hänc M
'meni hän ohidze. U»
'myösiewlta/cullil»
tuli Me paicalle W
hän ja näki hänen/ j«
meniohidze,Mmil»S
Sainaritanus!»<«>!!/
jatuli häne tygöns/j»
cuin hän näki hlin«l/«
mahti hän handä,<»<»
lijastdoihänehDOli!!
j«wuodattisiehenW
ja wtjna/ japani M
ttans päälle/ja lve!hi>
nen maian/j» l«j»ii
händä. Ia t°lsn»p

'wänamatcustlhon/^
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:- penninglta/ja

o. Isännälle/jasa«
,!' , hänelle: Corja

idä/ja jos sinä e.
"' nmän culutat/nyn

ia palolcesan ma-
, Anulle. Cuca nai-

"'
' colmesta oli sinun
, jcheshanmlahim-
iisens/ joca ryöwa-

!' ien kasin oli tullut?
,z ,w sanoi
"'

.iden teki hänen coh«
. ,e.Ni>n sanoi IE-

!! hänelle: Mene K
.myos^nyn.

!<>' Rucyus. ,
°? >ss^!,kljtäms>nu«Htr
'.«'l.»" a Jumala Toiwll-

,sä/caikcsi meidänjiäm että me sen
> ajan nähnet o-

r!,,>i<, smun suloinen >itliunils saarna-!sta me sinunpa
Wj vmmänäm/'m, Mun rackan
«Iksuxen Chli-
: Me rucoilem? >
!uns<!nomatoindn.

> Mos/ että me fi, <
.rinostas ftiftmme

z/j, ,>!«!«!! Ganlls wall'
,/,! via mä sinäM>

~ 'Mscautta wn-clnitidaii sydämen/!».m mngan ikä-t
"»»

,A >Wft Ppsyisim j<, f
.M" autuuden)'M, kasMstm/j,

ai!?aSmra«uni
das: Sllla jos et sin«lhandä tne niin ei h»n

' taida inhimillisen heic-
louden täddm pysyivät
nen olla/suo siis/iiseft/ että häntaidais
«alta fit<l iuin wanin-
golinen on/ ia seurata
Sinun Poieas/«.

liGalat. C. 5.
M3Ackatweljet/wa-!

Hengesa/
nijn ette lihan himotäytä: Sillä liha hi.
moidze Henge wastan/
jaHengi liha wastan.
Nämät owat wastan
toinen toistans/ nijn
ettet te tee/mitä te tah<
dotta. Mutta jos te
Hengeldä hallitan/nin
et teole lainalla. >

Mutta lihan työt o,
wat julkiset/ culn on
Huorus/salawuoteus/
ftastaisus/baureus/E°<
päjumalden palwelus/
nottus/ waino/ rijtä/
cateus/wlha/torat/eri«
puraisus/eriseura/pa»
hansuomus/murhajuo
pumus/ylönsöymys/
ja muut sencalmiset/
joista minä olen teille
ennengin sanonut / ja
wtela nytkin edellä ft,

«on
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noetta ne Mcasencal-
lusia tckewät / ei pidä
luamalä waldalunda
perimän »MuttaHe-
ngen hedelmä on: Mc
taus/110/Rauha/
Pitkämtelisys / Ystä'
wys/ Hyw»s/Vsto/
Htljaisus/Puhlaus/
Sencaltalsiawasianei
ole takia. Mutta M'
ca Christuren omat o»
wat/ ne
wat lihans/ himoins
ja haluins /cansa.
Ihmiftn lvnd. p.«e.

Ewng. P. Luc.l
Evang. «7.

D3A tapahtui/ että
Wchän mcntlerusa
lennta päin/ja mac-
lusti kesteldä Sama-!
rian ja Galilean. la,!
cuinchän tuli yhtcn ly-,
län/ cohtaisit
lymmenen SpitaUstaj
miestä jotcatambana!'
seisoit/ ja
«ens/ sanoden: lE-
su/racas Mestari/ar-
mada meidänpäallem.!
Iacosta hän ne näki/'
sanoi hän hellleMen- ,
gat / ja osotta<at tei-
tä» Papeille. lala-i
fabdui / että he mee-
nesäns tulit: Puhla-'ft.Nyny^heWlo.

coscahclnnätlN!
parattu oli/ >

lällens /'ia ciW
ti Jumalala sum.
anella/ jalangetti!,
woillenshanenjO,
tns juuren/M
da: Ia st oli

'ritanus.MuttalE
sanoi; Eikö fy«
nm puhdistettuun
sta yhdexnu «»<!>>'

iole muita pnlom.
Jumalala
mancuintäwä»
lainen?,la hän st
hänelle: Nouse ja?
!ne/sinun vscos ei >
,nun wapahtanul.

Rucous.
! «>ERI« Ium«l«t«i,
!<Vwali»enls« «!

,joca sinunsanai!'p
!hän Costes c°ut!
!ftjt« «Wosta !
lsPttalista «lmollst
!tanlit olet ja »M
cailis meidän tc
,sam«ut«t. Me«
lemma sinu»/ A
m«idnu sydämen?:
Henges eautta/»!!'
ttänsus sei,«!tt
nun hrwa työt
hotais/ WUM!«
nialan
m
lafinunlaue.utccrftllamielella su", ,WWmiilpllslch^



jaEpistolat, 6^»;
Cobnma. i

Jumala /

«,e aina jll pulp l
illi, Geuracun-!
imllasiSilla e<z
„! sinuta taida
~m olla. Sinun

),,!,C, 5. M6.
.iikat weliet/jos

l ,i,cHengesä eläm
nijn wacldacan
,HenZesä.Hltäm
, «unnlata pyy-

, wihoittain ja
ljlien toinen toi-
, Rackat weliet/

l«aan tulla/nyn
.i«Hengellis«to-
'«jetcat stncalmi

n Hengesö/
l» ioziäs/ ettes
kiusntals. Can-

!«toinen toisenne
>« / ja ntzn te

lain. tay-
Eilla jos jocu
>iens jotakin v'

joca ei culten»
itnn ole/ hän
c iozens. Mul-

li tckan lukin o-
°ns / ja sijtte

" M ainoastanswkerscata/ j«
'Man muusa:

Silla cungin pitao-
man euormanscanda
man.
loca sanalla neu-

wotanstjacacancaickt
hywä Me / ioca hän»
da neuwo. Hlkä t ery-
kö / ei Jumala anna
idzians ptlcatal Sillä
mitä ihminen lylwä/
sitä hän myös nijttä»
localihasanskylwä/
se lihastans turmellu-»
xen nijtta:Mutta jo->

l caHengesätylwä/ se
l Hengestä yancaickisen
elämän nljttä. Ia co«
sca me hywä teemme/

»inijn älkäm suuttucvt
Millä oicanans met<in
haamme nytts ilman
lackamat. Costa sijs
meillä tila on/nljn leh
tam iocadzelle hywä /

mutia entmmittenntjl
le / jolcameidäncansa
weltem vscosa owat.
Mielem mlxsM ».<<»-
Oihminmajattel/p.l°»
Evang.p.Matt

, Evang. Cap. i;.

lEsus Op/«
tuslapsillens:ei kengän
woi palwclla ealM
Herra: sillä taicka hän
tätä wiha/ja toista m
casta: Taicka hän ta,
hän suostu/ja toisen y-
löncadzo: Et te wot
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palwella Jumalala,a,
Mammonat.Sentäh-
den sanon minä Me:Hlket murhetlico tei° i
dan hengenne tähden/!
mita te syötta eli juot--
ta: Eikä teidän ruu-
mtnne tähden/ millä'
waatella te teidän wel,
hotta.Etköhengi enam,
bt ole culn ruoca! Ia
ruumis parembi cuin,

wanltnduia/eihekyl-!
wä/eikäntjtä/eluyös,
cocoa rtzhcn / Mtei-zdän Taiwalinen Isän,
ruocki heidän. Etmlö ,
te pallo enämbt ole j
tuinhelEli/custatet-!
siä woi surullanS lisä-«
le kynäran häne pttu-
dellens? Ia mitä te
surettawaattellMCa-
dzoeat cuckaisita kedol- i
la/cuinga he
wat/ei he työtä tee/eikä;
tehrä / lutlcngin sano <
minä teille/etteiSa- <
lomon caikes cunnla-'
sane ollut nijn waat-
tettu/cuinyrt heistä.,
loslumalanäinwaas
tettapeAon ruohon/jo! <
ca cänäpän seiso / ja!
huomentän/ eikö hän valio e° j
nämmin telban sitäz
tee/ tewähä vsceisel'!
Älkätsi,ssul»llistt.el-l

co/ sanoocu: M !
syömme/ tatchi-me juommal
millä me me«»

Sillä
naita Manat e
Teldän taiwssli
sän kyllä tM/l
cäickia näitä !«>

zewatt. Edzikät lInnalan waldc
da/ja hänen M
stauttans/jany!!,
kt nämät tellle A»
lan. HM senMsurecopäiwästä: GA.!
menisella välwisuru idzestäns, ,
tän culin päir
rlillens.

Rucous.
«v>E kiitämme!
taiwolmen Isä /,
kein sinun hynm
cois edestä/ettlli»
olet andanut im
j» Mun/ia«ick>l>
me meidän elo»
talvet» tarwidzen,!
rueoilemme sinu»i
siunaustai mei!l»«<>
»tta/ «aan ««/
meitä ahneudestnu'
sinua ainoata p«»
fim/ sinu» ««st,
sinun meitäm luol
j«turwaisnnen«»
jumalan palwckl
l« sillä wahtns'"
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»Monalla ,
lMi«/ waan sinun
«»< ia hywytees,

««mautta/ Atnen-

Paiwanä.
Jumala/au-

.«Mlwelifim/ia he-
ili midan mielemja
iimm sinulda aina
!,, ,l»»Nlln. Sinun
!»mlEsufen/«.

«iches.Cap.;'.
Rlockat weliet /

rucsllen /'

«<e minun
wl täyden wasyis/l
M minäteidän/ede- l
i»!är<!njocateidän!
»»»illnon. Sentah',
<» «warran mmä!>
«Imi/NeidänHEr-«
»Wlpilolen/ioca
'cknMalsäon/'
«'AwanLjamaasa
"l cndzutan/ että.

'»wnals tielle woi-
'>Aen cunnians<
-Oen jällen että«

c«ul°«
!,"'!i!Vaxltuli<ltta/li>
'Wueasuisvscon!
M teidän sydäml.!

»tt olisitlarac.«
"««utt<, lynlte, >

tytja perustetut. Etla
te ymmäräisittä calc.
kein pyhäin cansa/mi«tä leweys/pituus/hy«
wyys jacorkus olis.
Ia sen cautlaLhrW
xentackaudentundlsit»
ta/jocacaikentunde«
misen woltta/ että lt
ollftta colckinaisellaJumalan täybelltsy,
dellä täytetyt. Mutta
hänelle (jocacalckiy'
lönpaldisestwoltehtä/
catfen sengin ylidze
cuin me rucoilemma
laicka ymmärrämme:
Sen »oiman jällen
joca metsä walcutta)
olcon lunnia Seura<
cunnasa/joca onChrl«
stuxenlEsuxen/caikln
aigoin / tjancalcklseen
Ntjntza^caickiseen/A.
Woi mettä kophia/p.fsl
Ktjtet VlconlEs.p.<;a
Ewang. p. Lu,

cis Ev.Cap. 7.

lEsus yhte»
Caupungtn/jocaNaiit
cudzuttin / ja hänen
canstns mini paljo
hänen Opetuslapsi-
ans/jaylönpaliowä»
fee. Costa hänCaupu»
gin porttia lähestyi /
cadzo/cuollmvloscan
neltin/joca eliKitins
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ainoa posca/ ja se oltlöshel
lesti. Ia paljo Cau-mH
«inoa posca/ ja se olt
lesti. Ia paljo Cau- myös me,dnn wi«,

hänen cansans.Cosca A.
HErra sen nHtt/ ar-
mahti hän hänen pääl-
lens ia sanot hänelle:M itke. Ia menijä
ruocispiarin.lacan-
daiat insatit. I >,' hän
sanoi: Nuorucainen/
minä sanon sinulle:
Nouse ylös. lacuol-
lu nousi istualle/ja ru-
peis puhuman.la hänanootftnHitillens.lc!
pcko tult catkille/ j
luuniotdzitlumalata/sanooen: Suuri PrZ-
pheta on nosnut mei-

la on hauen Conssans
«dzinyt. Ia tämä sa-
nowa cuului hänestä'
«aike» ludean
nns/ ja catckein lähi-
maas'ndain.

Rucous.
«.Eira Jumala Tai.

lsa/ Io«>
siiu.i Psieas annstt!
ihmisen tulla / cuole-!
mallans meidän syli"
detni ed«st maxoo tele»!
män ia mettä
festc»olem»st auttamani
M rucollemma ftnua/ipidä meitcl aina siinätoiwos/ etten me sitä e-
pä,l!«/eltänilncuinmei
dä:>racas HErran lE-
susChristus/ftNallans/lLestm»»i«»ltU«li!lst^

!7.5.C«1»
c:c>U«ä«.

i-'mala/ «nn»
Canssalles
hererlelen sa«st«
wältllistt/ta smm
tallaS«nnnPo'tlls/l«,
BpAP. M

Il

fangl!t!!i:
raia/neuwontM
ta te sinä
johonte IUdMI
taninwaellaiM
sopi/

simisellä/ ja !«

loinen toistan/ l«
d s. AbkerolttOl,
pitämän HenZ!

rauhan
hautta. W!!ja yfi hengi/ »! e
"tettnolllla/teit
Izumisesan/ >)IM
Idaisten toiw°!> >H
' tut, M HE

l Vsco/ yri
Jumala l«M
dän pääll/n»e»l
teidän
MtttsälgW. «
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Mmurdt,an,.p.4i«l
!"!ll!!>Mn 1.h.M0.412 ,
tztt>iint<!hto C.,1. 44«,

Ktväng. >P.LIy!
«s Lb«ngel.C.i4. ,

Mlehen akan ta-Mpahdui/ettälE°
stslull yhden Phari-
stusten Päämiehen
hM.stn Sabbaihina
mol,/ ja wartiotdztthaniä.lacadzo/sijnä
M Vesitautinen ihmi.mhänenedesans.la
Ms sanoi latnoppe-
«ulllejaPhariseuxllle:
tzopico Sabaachina
Mnda;Nynhewal-
ltnil. Multahan ru-
p!lzhäneen/ja paran»

ja päästi m«<
n<M Ia hänsanol
lxile: longa nauta
!<! Aji puto caiwoon/

cohta Sab-
l>«Knzan paiwänä
hNdä ylösota? Ia ei
heolnnet händä tä«
l>>» »vastata.Nutta hänsanoiwie-
»UeWertauxen/co-sn>änymmarsi/cum'
l'.he walidzit yllm-
««lsiä istumita: Co,
Mjoldaculda häihin«Mn/nhnäläyltm
Ml istu/ettei jocu

le häncldä cuozuttmM
ntzntulesejoca setäsi»
nan ettähänen on »ub
zunut/ja sano sinulle;
Anna tälle sia/ jany»
sinä häplällä menetä»
lemmalstuman.Muttch
parammineoscascud»
Muolet/nynmenej»
istu alemmaiseen sian/

> etttä st joca sinuncub«
l nut on/ tuiis ja sanots
sinulle:Ystäwan/nou-

,fe ylömmä/silloin o»
sinulle eunnia nyldH/
jotca myös atrtoldze»
wat. Ellläjoca «dzens
ylönda/ hän äletan:
Ia joca alen,
da/se yletän.

RucHli«.
SN>E lu«tlem ssnim3vlHElra Jumala
Taiwalinen Is»/ pyhä»,

, Henses lautta meiis
halliVzeman/ ett»

me sinun Vtlsofts py-
en idzem ani

nais ylpeyten/waan cai<
test sydämesi euulifim ja

, wastan »ttaisim sinun
, Sanas/ ia Sabbathin

' oikein pyhitäifim/ ett^
° me sinunGanas cautt,
- pyditetyxi tul«simma/j«
> caiken meidän turwani

, iatoiwom sinunPoica»,lEMn Chlistuxen.paalle panisin,/ w
'« ain»« ou meidät
-Walchurscaudenjalum

Gg y stUM



stuxe» : Että me nijn,
eaikenmeidän elämän st ,nun SanaS jällen käy-
täisim/ja meitäm caickil
naisest pahennaxeft wil' ltäisim/ fiehenafti euinj
«e sinun armes eautta,
Chr.stuxes autnaxi M
Umma/ Amen.

Pätwanä.
Jumala/an-

sinun pyhä Hen-«es hallita meidän sy-
dämen/ sillä paidzl sitä l«n metaida sinullen >
nata. Sinä jec» elät ia,
hallldzetYnnäsilmnPoi',
<««/ ia »yhäll Hengen,
«ansa iiancaickiseest/'
ijancaickiseen/Amen.

li i. Cor. L. ~ ,

tytän Juma-
lalani aina teitän täh<!
tenne/ sen
«rmonedestä/cuinteil-,
lelEsuxenEhristuxenj
lauttaannettu
te oletla cailisa hänen'
cauttans lickart teh«<

! dyt/caikescaopisaja tu l
demists. Sillä saarna,
Christuresa/onteisäwä!tewäxt tullut/ntjn «el
teidän josacusa laibasai mitänpulu/ainoastasi
odottacatmeidän HEr
ranlEsurenChrlstu-
fen ilmoitusta. loca

myös teitä loppuna!
wahwista/
olisitta nuhtellomtt
meidän HErran IhChristuxenfji,
wänä.
St cmn tahto C!>.
Ean«iHElra»su.p.„i

Evang.Lapu

PharlsNl,
Mcunltt/ettälCft
oli Sadduceustmsm
lukinnut/coconnst hc
yhten.la yxi lain lj.

nelle/ kiusaten hän»
jasanoiMestari/
ca on suurintafky ll
sa? lEsus sanoi hi.
nelle: Raeasta ft
Herrasjumalatos/i
kesta stnunsydämeO/
jacalkestastnusielO'
catkesta sinun m!t!t'
stäs. Tämäon sm-
ja ensimäinen kaft.
Toinen «n tämän «l<
dalnen:Racastasi»lähimmäistäs nijnlst
edzesinuas.dlsakästyscalckllM
Prophelat rlppxwilt.
Cosca Phartst!,j:ll

!«ogos olit/kysyi HM
' lEsus st>noden:W>
meille näty ChriM
>lenengäPoicahal>°°-



jaEpistolat. 7«
He sanoit: Davidin.
M sanoi heille:Cuin
g«W David cudznhä
neHErraxiHengesä?
Lonoden: HErra sa,
«olminMH.Erralleni/
ijlii minun oikiallt
Meni / siehenasti
ssln minä panen sinun
Bhollises jalcais a-
Dlaudaxi. Jos sijs
ZWid cnyzu hänen
HLiraxi/cuingasthan
m hänen Poicqns>!
I» ei tainnut kengän
h»nda mitan wastata,,
I»ei yxikän rohgen»
Mtsen pairvän peräsi
hmlleenämbätäkysyä

Jumal!,Tai
/ me tunu,

<ima syndisixi meidän
»oiwllisili/ja me leidämW/!uuntal,toi/mut«
!»!lta tekemä olemmo
Wheicot/ liha la wen i»n meillä suurna estenö,
!»s«p«l)l,wil,oUm<nvelj
le!e ei «nna meidän my<
lslllaalllllans/Sentäh'leilrucoilemma mesi-
M/pyh«Hengeswuo<
ottaman meidän sydä>
M<«/ettämewal!wlll.'mseMuttllaturwaislMWn P,tcas IVsuxenMistuxentygo/ hänen
»»»»Ilnns ia culllemabms meitän lohdutatM/ dincn «uttans!>>nde!ll ondxi saamisen«pohtuwan vscoifim/>«tM mailmasl«m»i

lisest sinun tMosiälken
eläistm/ saisim möys si«
nun armostas ICsuxenChristuxen cautta au<
tualiftn lopun ja lsh/
dennvn/ Amen.

päiwäna.

<<HTna Jumala<uu«
loupiast/ meidän

rueour?/ ja ioille sinä anZ
nat mielen ja tchdo ru?
coilla/ anna moos hei?
dan saadamitä he sinul<
da rucoilewat. S>nun
Poieas lEsuxm Chri<
sturen/«.
Gplst.p.pawH

Ephe. Cap. 4.
M3Ack>itweljet/pan

ga canfate ennen wa-
elsitta/ joc» himoin
cautt» exyxis tdzens
turmele.Muttavdisia-
cat teitän teidän mie»
lennäHcnges/japufe-
cat päällen vsi Ihmi?
nen/jocalumalaniäi-
len luotu on/ totmelli-ses wanhurscaudes ja
pyhydes.

Sentähden pangat
poiswalhe/japuhucan
jycatnen, lähtmmät-
senscansatotutta-.Sil-läme olemma jäsenet

, kesienan/wihastucatja
ältätsyndtätehMA

G g iy tät



?s» Evnngeliumi^
Ht andaco Auringon»

teidän wi«<
han:Ältät andaco lait llaiallelia.locawara-isianuton/ällen sillen»
parasiaco / waan pa» <
«mmzn tchkan cnötä/ >
>a toimittacä tasillens !
iofaktn hywä/ että ha- lnellä olis tarwtdzewal'
!e Mamisi.
Munsi«llll.H°M.P.4«l
3vg°sHÄr.l.C. e.<46!
Olumalkenked. p.ssz

Evang.Cap. 9'
-

NNMlEsuschah-;
ten/menijällen,sylld'j
«n/ja tuli omaanCau
pungffns. Ia cadzo/
bf toit tzalwatun/jy'
ra macais »vuotella,
tzosca lEsus näki hei-
van vscons/sanoi hän
halwatulle: Polcan /

ele hywäs turwas/si-
pun syndis annetaan-

muutamat Ktrjanop-
zenuist sanoit teste-
näns: Tämä pilckalu
malat. Cosca lEsusnäit heidän ajatuMs/
sanoihämMixitea-
jattelette paha teidän
sydämjsän? Cumbi on
lewiämbi sanoa? Syn
Mannetanandeftsi»

nulletaick»<sanoi,:M
st ja käy? Mutta etl»teioqnpita,tietämän/
thmlstn, pojalla ole>»ii
mallan maasa synnli
anbexianda/sanolhD
halwatulle: House jo
om wuodes/ jamene
cottas. In hän nousi
ja meni cotiqns. I»
lsiscaCanssasennWihmtttelithejacunme!
tit Jumalala/ jocao,
li ihmisille andonnl
sencaltaistn walla».

iwHl-caiclintn lum,l«
ioc» sinun Poicai Dsuxen Cbristuxeneoull»
olet titä ihmi'
st»«uumin i« sielun Mlestuumnut/memck
lemma sinun s«onub
toindu laupiuttns/ettoi,
olisit meille armolinen/

, anderiandaisit meiM
'sVndim/jaslNunSml
««tta meidän »st»»
wabwistaisit; M!M
'myssmeitilpMlleHi'
'gelläi/etten mesyml"
'ja pahan elämän M
>denftirautte3iou»l»</

, waan «liisin, sinun «w
qosas/ja niin sch »>»'

' lifen eitä i>«nc»'ckW
langaistuxen w»'Il»«>M

-Amen. . .

! Päiwanäi ö»l! «K».



DMsrmolattauha/MecailistaricolistaHmstettaisin/ja caic-
G sytnmesi sinua lac<
Wt »«lwilisit. S«<
W Poi<a«/«.

I,Ephes. C«P. 5.
M?!ckat weliet/cad

että te wi«
W waellatte/ei nijn-
l»ln tyhmät / waan
chncum wljsat. Ia
hmgitcat teitän ajat-
us: Sillä aica on
Ph«. HM sentäHden
,ll» taitamattomat /

M taitamat / mlka
M<m tahto on.la
Wt juopuco wyna-
sto/, josta paha meno
lck.Waanolcattäy-
lltyt pyhällä Hengel-
lä/ ja puhucat tefie-»H»/Psalmeista/ ja
Mswirsistä/ jaHen
Msistä lauluista/wei
sWnjaftttainHEr
Me teidän sydäme-
D.Wtäina<l«älu-n«lata,a Isä jöcaid-
l«> edestä/ meidän
WralEsuxenChrt-KfenNimeenlla ol-
«< toinen totseune a-
lmmaiset JumalanIchola.
Vnlc»imieswz.p.l;,
0HE1.1.t.m1y1..p.<;6
lkVang.p.Matt.

Evang.Lap.«.

, aican/sa«
' W»ioi lEsus lu-
< dalasille lainan wer-
<tauxen: Taiwan wal?

dacunda on Cunin<
»vertainen/ ioca

jtekiheitä pojallenS. ja
.jlähetti palwelians cu»
,/ozuman cudzutuica hai

, htn/ja ei he tahtonet
, tulla. Taas hanlahet?
ti toiset palwcliat/ sa?
noden: Sanocat cut>«

Cadzo/ minä
malmisiin minun a»
trian /minun härkäni
ja syötttlant owatta-
petut /ja calcki owaj
walmistetut / tulcal
häihin. Mutta heca.
dzoitylön. Ia menit
pois/ yrt pellollens/
toinecaupallens. mut.
ta muut otit ky nni hä-
nen palwelians/japilc
fatsit heitä/ja tapoit,
CostaCuningasscilcu.
li/wlhastuihan/jalä«
heftisotawäkens/jahu
cutl ne murhätehet/ ja
heidän caupiigis poltt.
Silloin hän sanoipal

weljotllens: häät tosin
owatwalmisietut/mul
t« cudzututei ollet mah
d,llis«t.Meng«tslistti<
dsn haaroin/ iacaicli

> jotca te löydätte/ cudzu
!c«thH«hin. Iaweljansmenitteille/ »«

««isiteaiclicuinhelvy
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<tt/ pahat ja yywät/l
za haä huone täytet»"
iin wierahisia. Nijn'
Cuningas meni ladzo-1
»nan wierailans/cosca«
hän näki siellä yhden!
ihmisen / joca li ollut l
waatetettu hääwaat-r,
teillä. Ia hän sanoi jhänelle: Ystäwän/cuinl
gas tänne tulit/ jaei>
sinulla ole hääwaltei-'
ta? Nijn hänwaikent.,
Silloin sanoi Cunin- ,
gas palweljoillen.Si-
tycat hänen kätens ja
jalcans/ottacatiaheit
täkät händä plcoiseen
pimeyteen/ siellä pitn
oleman itcu jahammc,
fienkiristys.Sillämö'
da on cuozuttu/mutta
harwat owat walltut.

Rucous.
eVs)E littäm sinun«"«-HERr» Jumala
Faiwaiinenlsa/ sinunsuuren «mos ja laupM'
des tähden/ ettcks mei<
dänoltt andanut tulla
sinun iloism haihis/ ja
sinun pyhästä Sanastasosaiisen tehnyt / «aickl
myös meidän syndim
sinun cauttaan>
dexi anna: Mutt» et<
ta jocavHlwainen kiu<sans/pahennus ia wara»n suuri/ ia me olem-ma idzeftäm juuri hei/<ot/ nij» rucoilemmame sinu» «»«s armob

llstst sinun M«nHIS«s cautta meit< c»ll<li!l«ists pahudest «„,
ielisit: Nlutt» jos U
langem ja ne nmttchcuin sinun PoicosMsus Christus meich
Vsallem pukenut en, 1
,saastutam /

meit» armolistst MjHUcns/ anna mMn
tchda oilia eatumii«,«
parannus/ia piti! Wta wabas vscoj stmnlaupiudeS vcNe/eltlii
melja»!caicl!sest<M«
tuxi lulis/ Am«n.

Paiwanä.

Iu«»I»/G
fmun aimos m

lisä meitä ennittä/M
, sitMN tyvs metsät!!^
' titftn/sa me «iin m»
' dywin töihin stmli»!
ia malmit olismn»,
Sinun Poicas/«.

!Eplsi.P.Paml>
! Ephes. Cap 6,

> weliet/e!<
, "l>cat wäfe!vätHn
»rasa/jc, hänen M»
'wydenswoimasa.Pi>-
' kecat paalien luM»'lansotaastt/ että!!
<perltlencawal!taM
!< le careamisia woifilt»
°wastanseisoa,Si!la<!
'mellle ole sota liha<l-
,ltä werta wnstan/wl>>>

704 Cvangellumlt



»ojowastä/se on/ma!
BherrojawMäjotcc

mailmä
ltSwMdzewat/paho-
j»Hengiäwastan tai»
w«u alla. Sentahden
»«»cat Jumalan so-
l»»scet/että te moisitta
fchmapaiwanä wa-
siii seista jacaikis asio-
sspchwaisttolisitta.
Wn seisocät wyöte-

!,>t cupeista totuudet-
lo/jo wanhurscauden
Rlnlaraudalla puele-
w, Ia jalatwalmixi
letitetyt saarnaman
mhan/ Evangeliu»
W., Mutta caikis/
Matvstonlilpt/jol-
l» te wotta sammut-
!«!«tckisen fuman tu-
Dt nuolet. Ia otta-
«l päähänne terwey-
l!»muttalack<:jaHen
MMlecka / jocaon
Innalan Sana. Ia
lxiollcat aina cotkes
w»»ras/rucoilemtsella
Mnomistlla/Hegesä.
Wtz sielu k.H.m.p.412
MosHTrral.p.<46
ikwllNlchuM. P.I°h. Evan. C.4.
Mlehenalcan/ol»yxi Cuntn- >
M mies/ jongapot°
l» sairasti Capernau-
>»ie,Coscahän tuuli/.

Mtta lEsus oli tullut
ludeast/ Galilean /

ylmeni hän hänen ty«
-göns/ jarucoilihän-»
-oaalas tuleman j»
iparandaman hänen
-pottans/jola olicuo»
l,lemallans. Sanoi sijs
-lEsus hänelle: Ellet
° te näe tunnustähtiäja
. ihmeitä / niin ette
-Isco. Sanot Cuningan
-imies, hänelle:HErra/,
> tule alas ennen euin
- minun poican tuole/
i lEsus

, Mene / sinun poicas'
elä. lamies vstoisa-»
nan/jongalEsus sa-

noi hänelle / ja meni»
Ntjn hänen
säns cohtaisit hänen
palweljans hänen/il,
moitit hänelle / ja sa-
doit: Sinun poicas,
elä. Ntjn hän tutki
hetldä hctke jollahan ,

! parani. Ia he sanoit
, hänelle. Eilatnsedze-
,mennellä hetkellä y!ön
andoiwilutautihänen.

: Ntjn Isä ymmärsi sen
' sirthelkext/jolla lE-

> siis sanoihänelle: Ei-
nit potcae elä. Ia hän
vscoi/ja caiki hänen
huonens.

RucHus.
i,'M

Jumal»/
Ggv sinä

705jaEpistolat.



?ss ESnttgtliumti
sinä ioeo sinun P«ica«
cautta olet meille luwai
nut syndein/andexis»«>
misen/ wanliurseauden
ja iiäncalckisenelämän/
Me rucoilemma sinu»/
«täspyhllnHengkscaut
tamin walalstslt m«'
l>än sydämen/ että me
meidän iocllpaiwllisilla
rucouiiliä/ia eiinomat
taw caikis. meidän litu
sanMin/ häneidä apua

ta wahwan
vstli!»pssvxijris ja sanrihins/
<a«ctmaistt tarpet sai-fim/Amen.

Palwänä,

Jumala/ sinä
ol«,t mrilxln tm-

pam l» «pum/«uuleSeu
tatu,was lueous/iollns
hänen si.mldas caickm
ttio ito olet opettanut
lucoileman /,a «nna
Meille mitä n«sydäm«<
stäm/ sinuldi» «:>omme.
ch;inun rackan «.

Mplsi. v« pgwa^.
'.. Philip. <, p.l,

jMAckat weliet/mi-welzet/mi-tijtan minun
lumllatani/ nyn v
setncuin minä lcita
ajattelen ( ptä minä
«mfisa minii rueoup-
sini aina teen teioa»
«)cstän jarucollen ilol-
la) fttä te olettaEvan-
gellumist osallisesi tul-
W hamsft tNsiWst,

stä pälwcW ntzn H
hän asti. Sen M
totisest tiedän/ M st
<o,il» teisä on hyVi,
lyön alennut/ senchmyös lEsuxen Chr,,
stuxen pälwäu Hl päättä, nynculnmiNl

ou myös, eohlM,
senteistä eMstachl ajatella/etlämtnäM

teidän minun M
Nlm,cnh!eisanl/(jH
minä EvangelluM
puolesta wnstanja«h
wtscnn)nyncuin netin/
caiti/jotta minunl»»,
sani armosta psoWl
omt.

Slllälumala,on!»!<
nun todiäajan/ ell»
minä sydämen pch»,
stacaickiattitaW»
jarmotlen/etlä «!)«»
Rackaudey En»»'
!; i» ,a ' EnäMin
!)>,öOM/ calchnD
'-undemisesja yinmk-
l'!,fes> Atä, te,tt<!'
cellsitta mikä pG
c>l!s/i'. olisittastM
:i fellengan pahm»-
xepl/ Chllstiixen O
wänasti/taylttylG
hurscatden heoelmM
xe lautta«isäwatlumqlanlsW



ja Epistolat. ?s? j
UMiiMstah.p 4j«»t
i>>« «molinen m.p z? 3
Ewn.P.Ma«.«

Evang. Cap.'» ?

Mlehenatcnn/sa-rM.zoilEsus Ope-r
luilapsillens/ tämän f
Ntt«lj,en: Taiwan t
Voldacunda onCunln j
gch<m werrattu/joca,
ichoi lucua laske pal-l
ssellanscansa. ja cutn >
han rupcis lasieman/t
»li yxt hänen eteens/l
M oli hänelle welcan
lchenen lnhatta iciwt-l
M.laettei hänellä,
«IlntwKra maxaköstt
HErra hänen myytä/,
ja hZnen Ewändäns/,
MpseS/jacaickimttä,
h«nel!ä eli/ja «axetta.,
Vlijn st palnjelia lan-
glls maahan/ jarucvi-
!lhändä/sanoden:HEr
t»°le kärsiwäinen mi-
nun cansani/ ja minä
«»s«n cotcki sinulle,
3!i)n armahti HErra

' lMpalweliata/japää-
<!lhänen/ja andoihä»
nillewelan andext.
Hnsepalwelia me«
»lvlos/ja löysi yhden
tonsapalweliolstas jo-
«hänelle oli welca sa-
lOpenningitci. Ia hän
IMUi häneen/ ja otti
l/nen aulasta/ sano»

denl Mara welcas.
Ntjn hänen cansapal,
weltans langeis maa-
han/ja rucoili händi
sanödenz Olekärsimät» l
nen minun cansant/ia >

minä maran caickl si« l
Nulle. Multa ethän
tahtonut/ waan mens
jaheitti hänen tornizn/
siehenastt cutn hän we«
län marais. Eosta
muut hänen cansapal
welians sen,nZit/mi.'
tä tchttn/ murehdit he
sangen cowin/tulilj« !
tlmoittt
caiken mitä tehty M
Silloin cudM HErm
hänen eteens/ja fss°
noi hänelle; Sinäpä-
ha palwelia/ minä
annoin sinulle An«
dexi caiken welan/ el«
täs minua rucoM°
Eitö myös sinun pitä«
nyt armahtaman sinll

l cansi» pallMjatas/nij»
cuin minäkin sinn«
armahdin 3 Ia HänM
HErrans wihastui/ja
jaandol hänen Böwe«
teille/ sijhenasti cui»
hanMaxaiscaicktmtta

> hän oli hänelle
- Ntjn myös minun lat,

° walinen Isän teke teil»
> le/ jollet te enkin anna
Uydämestän anderi we«
'liens^tcotita.



Rucous. 5
/<7Aickiwaldiai ijaw'

Jumal»/'ms tunnustam että m« >
Mmma waiwaistt svm,
diset/iavstin sinua wa«,
Kan rickonet/mutta me
kiitäm sinua caikest M
dämest/ että sinä, o-'
!et meidän welcam,
meildä ottanut/ ia sen
sinun Poicas IMenChlistuxen meidän
lestam maM andanut,.,<
Me lucoilemma siis su,l
mm/ettäs meitä armo-,
lMuseospidWt/iavY,
HZn Hmaesmeiti M maUmlls
pioaisit / ia POan!
o>enge cautta melta ta/

<3 mailmas >'iin wallll-
ftsst/ettamestnlltahtos
perän e,ataidais>m/met<
dän lähimmälstam ra-

, «astaisim ia autalsim/
wlhan/plscaisudeniaeo-
seon pois panisin, etten
me sima widan keho»-
tais/ waan sinust aina
«lmillN cM> loydajsim/
lEsunnChriftuxen mei
dän HErran cautta.
2H> G.CoIMIN.

Päiwanä.
cisNdext anna OHTr-

Jumala / sinun
Canssas rieoxet jotca he
heiÄoudeftans tetznet
awat/ joistahe sinun hy-
wydes tabhen pyytHwät
väistttyxi tulla. Sinun
Poicas/tt. '<Lpist. p.pawalr

Philip.C. 5.

iM,Ackalweljet/sw!
minua/jo

cadzocat ntjtajM
nijn waelbawat/ cuin
te meidän idze naiilei,
Sillä monda waelix» s
mat/joistaminäjo»-»
sein olen teille ft>!«<
Nut/ja nytkin M

owat W«
Auxen ristin wiholllft/
ijoidenga loppu on c»>
!dotus/ja heidän w»l>i

on heidän lum»
lans/ jaheidän lu»A
ans joutu heilleHZplä-
ri/ jotca mailwalijil!
racastawat.MllttWei
dan meno on taiwohii!
josta me lunasiaD

! bErral«sustf.Chr!sin
sta odottama/M
meidän heiconruumln
kircasia/ että se hänen ,
circkan ruumins cob >

! lainen olis. Silla m'«
malla/jolla hän myös
wot catcki tdzellenö o-
lemmaiselt tehdä.
Minun rackat jaP«

nat weljeni/ minun <« ,
lonjaminunCrmiM
olcatnijnHErrastM '
nun rackani. Evoow
minäneuwon/jaSM'
tichest minä neunM
ettähe HErrasa >lfi<
mieliset olisit.la min»
rucotlen sinua minun,
ioimelltnen cumpani»



jä Eplssolat. 7°y
ole nylle awullinen/
«tca minun cansanl
Evangeltumis kilwoi-
lellet owat/ Elemetin
j«muiden minun aut-

, «ijanicansa/joiden ni
, mi elämän kirjas on.

WiHCrra»uta.P.4l«Jumi seiso lu. p. 4"
Ewan.p. n?att.

E»ang, Cap.!!.

Pharistuiet!pitämän neuwo/culn-!
!

' ftlmetstt.la
hänetögönsheidänö-j

, petuslapsens Herodi-!
, «nem cansa/sanoden:
! Mestari/me tiedämme,
i liuun totisexi/ /a sinä j
«Mt Jumalan tien >
KludeS et myös tottele'
letän silla ett sinäcadzoi ihmisten muoto. Sa-
no sijs meille/cuingas
luulet 3 Sopico Kelsa-
ei!Cosca lEsus ym-

l sonoihän:
«tullatutkiusalta mi-
nuolösottacatminul-leweromynti. Nijnhe
«nnoit hänelle werora-
W.Ia hän sanot heil-lelKenengä on tämä
lwa ja päälle kirjot-

,<««!Hes<mollKels<,°

'rtn.NHnban sanoi heil
le Andacat Keisarille
cUinKeiftrin owftt.la

, Jumalallecuinluma-
lan owat. Ia cosca heinämätcuultt/ihmette-
lit he/ja luowuithäne-i stä/ja vois menit.

<7>v>Lt>itämsinuaHee
linen Isä/ ettäs tähän

-astiolet meidän rouhas
>M andanut/ja mcita
,sodalda ia muucalaifimIjulmudesta isäliseft w«l<

l jellut: Meluco-lk sinua/
,«na meille wielältn are
mysetämeiinupelgosai
iasinumielesialteneläi
!fim/caltai!lamasyndiä/
jocaweren wuodatuxenja muihin laugaistunjn
suurin syy on: Hallidze
m waliwistameiLänEsi-
walvan/ ettei hän cuu<
liaisuttasinnun tygös/
estäls/ waan paremmin
eaieli asiat hywin ja si-
nun mieles Men toimi-
tais/ «<tä me suurem-
mallasiunauxelajaonela
heidän halliturens alla e-
läistm ia sinua laclomat
pubtaudesja wanhurscaudespalwelislm/Amen.

Pätwanä.
collcitg.

<>Caickiwaldias/ ijan-
Jumala/o-

le meille köyhille syndi,
sille laupiasjotta en mut
tacumrnligaistuxmaiu

sai-



5 lv EMnHeliumli,.
sainnet »lemma sxisim <
niin sinun lauem ic<,
eautta armon/ ia «n.
wngaistoxen. Sinun
P«icas/«. >-
Eplsi.p.pänw'

lt Colos >.

NZAckat weltet/ en<
lacannet t<l- <

dän eoefiän rucoile-i
mast ja anomasi että j
te hänen tahtons tun» ,
demtstlla täyteläisin/,
catcktnaises hengellt ,
ses wysauoes ja toi-,
mes. Että te otollisesi,
waellaisitta Klwaten,
cattlsa HErralle. la,
hedelmölozisitte catkl-,
la hywisä t°i!äj<»tas-<
watsitte Jumalantun!
bemises/jawahwiste-,
tuxt tulisitte uitella,
ivoimalla/hänencun,
nianS wälelvyven )äl°
ken caikes iärsimifte,
ja pltksmtelisyoes/ilö
lansa.lalljtäkätlsä/
joca meitä sowelichl
tehnyt on ,' osalltstrl
oleman pyhäin peri-
miseen walteudesi
G»iitpgösH.C.H.p.<<»
KijtetolcomlEs. V-sZo

<Lvang.p. Matti
Eaang. Cap. y.

näitä
lanssalle puhunutoli/

cadzo/nljn yli PG
mies tuli/ja curmor.
si hänbä / sanoden!
!HErro/nyt cuellml<
nun Tyttären/wW
tule ja panekäteshä.
nm päallens / nfthän tule elawär<.Hn
lEsus nousi ja seu>
raishändä/ jahW»
vpetilslapstns.l»!!!
dzo/Walmo/jl>cac,
li coritoistatymmeO»
ajastaica punaisi» N»
tta sairastanut/tm!hänen ta«,anans/M
peis hänen waa«
ltepesen: Etllahm
oli idzcllens sanoMl
Jos minä alnooW
rupeen hänen NM»
sens / nljn minä tulin
terweri. Ntzn IEs««käänsi hänens / n»!!
hänen/ja sanoi: LK
hywas turwes T««»'
ren sinun vstos on!!<
nunterwenltthnytH
Naimo tUlt sillä h<l<
lEsus lull PäämH

, sa hymisemän/ Dli
hän heille: Menz>'t
pois/etpijcaoiecue!'
!ut/ mutta hän w«",l
I« he nauroit han»»»
CoscaCanssa°!l«j°>'

'tu»les/menttzän/'ftM



M/ja hänen
läleens/ ja ptca nousi.
D se sanoma cuului
Ollen maahan.

Rucous.
ssAictiwaldiat iian-

M siWil Poicas caut
t«>l«tluwannut meille
fl,Oeln anderi saami-ien io nwun ijaneaicli-
ft«»iem«ta waftan:
Ne lucoilemma sinu»/
WhiVifta meitq pchäl<
«Hengelläs/ tttll we

Bc<llt»«ses vscalluxes
!«>ltta/»lati wahwistui-
jim/ ia sen t»iw»n lu>,
j«n» Maisiin / etten
m cuolis/ »aan m««,
lm«nen nuctmsim/ja
ftlin Poicas lEsuxenGtistuxen eautta/ wii«Misiiä päiwäna iiam
Misem elämän heratMm/A.

päiwana.

akratä/OHErr«lw
Vmla meldan
Mia mielen/ siehent«i!l hywn «lis etti me
ftm ?y!,ä tabtoos seuM« taid»isim/ja niin
Rte; ffitä seuralaistaWelmata ilos nautis
MZinun/ «

Eplst p. pavali
Cap. 4.

MAckat weliet en
tchdo teilhä»<«<>/n WzotcanncMl owat/ <m«

lmurehdts mijncutlz
nuut/ joilla ej tolwy

ole. Sillä jos me v<
scomma/ että lEsu^
oncuoHitjaylpsnoft
mt / nijn on lumal«myös ne/jotta nncku«
net owatlEsurecaut-
ca edesluopa hänen
cansanS. Sillä sen mesanomma teille nijn,'
cuin Herran, sanan/et
tä me joteaelämme j<^
jällen Mmme Herra
tulemiseen/ emme suin.
gan ennätä nijtä jotta
nuckunet omat: Sillä
HErra astu alas Tai'
wastsurella/humulaja
yltmäiseEngchn änel«
lä/iallimalan.Basu-
nalla/ja cuolletensilz
Christures ylösnouse»
wat. Gljtle me jotca,
elämmä jajälke jääm
me /zemmatan heidäncansans ylös pllwihin

-HErrawastätullhtn/
'ja nijn me aina HEr«

! rä cansa olemma. loh-
duMlNt sijs teitän ke«

, stenän näillä sanoilla.
>lsHlumala?ljtta,v.f<;

, Evang. C.24.
atcan/,sa«

> petuslapsillens: Co-
'sia te näetta ha»
-wituM laulMu»

711jaEpistolat.



71! Cvängeliunch '

xen / lostä sanottuon
D.iniel Prophetalda/
seisoman siznä pyhäs
sias / jocatämän lule
han ymwärtäkön.Si!
loin ne.luln ludeas
ow«t / paetcat wuo<
rille. Ia jotta caton
päällä owat/älkön a-
stueo alas ottaman
Mitan huonestans.la
joca pellolla on/ älkon
palaitco waaftettans
ottaman, Woi rastai-
ta ja immettawaisia >
Mnäpäiwinä.Rucoil,
cat/ettet teiganpacon
naeapahduis talwella
eikä Sabbathina:Sil-!
ja silloin pitä suuren >
watwan oleman//on-j
ga calfaimen ei ole ol°«
lut mailman algusta>
nijn t,ähan asti/ei
myös tule. Ia ellei ne
päiwätlyhitäis/nijnet'
yrlkenlihatulisaulua!
xt/ mutta walittuin l
tähden, ne päiwät ly-
Hetan. ,
Silloin jos jocu teil-,

le sanois:Caozo/tä- >
säonChristus/talckal
hiellä/ nijn ällätvsco»!
co: StlläwaärätEhri- <
stuxet / wäärät Pro, <
Mtatnoustwat/jate-,
tewät suurta ihmeitä!
ja merckeia/nljn että l
myös jos taldais ta-

> pahtua / walitu<lln
' exytettätfln.Cadzo/iul-

i nä olen teille ennenft
nonut:los, he sijs teil-
le sanomat :Cadjl>h«»
on eornies / nyn al-
fat mengöv!os:C»l>l»
hänCammaris/Wlvscoco: SilläniMi»

! pitkaisen tuli leimch
ta idästä/ja näky h»-
manländen/ nljn°«
myös ihmisen PojA
tulemus. Mult» euft
raato on/siehen C»!°
cotftn coconduwot,

Rllcous.
cw>E kijtäm <>«
!/<ltHTRra Iu«l»
Laiwalinen Ila cM
sydämesi/ ettäs mt»
SanascauttasijtaM
hingolisesta Pawm «<

hetnxeftä vl»« ottW"
ja sinun «mos o,!,»»
walkiutensalltanutMrucoilemmc. M»!
ettss armolistst »O
fiini wallmdes M
stt/ ia caikinlllstliem
tMffwar>«!.<sit/m«maltain siit»/MM
ole sinulle niin luffmättömät/ ette ne m>
non ylon«l»dzom M
Sanas/nijncmnW»
laff«t/««»nsen<M
sydämesi waftan °<«H
sen jällen meMIM
minkäytäm>«s«>>l!>»
ainoastans stnu M
ia sinun Poicas M
xenCMftuxcnaM
i«« sinun j«pyM
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geisNsaelämdallidz/
iioncaickiscst iiancaicki-
M Amen,

Colmm,
Paiwanä.
cc,!!eKa.

z/!,e,<! sinun pph»llä
HengeUas meidän sM,
mmi» ajat«:m/ ettck
m «in« loppua/ illsi?Mluomiotas lljatteli j
<iA/ja nl,l,tulillmhe<,
MtmainlltMmail,
««lumolisest elämän..G!nu>! Polcae/ ,c.

l!/!.3yes.«äapi. ,

picn aina!
Mn cdestän luma» <mlMfyttämän/niinl
niincohtiiltnenoiM. <litMn vston caswa >
W/ ia<Meintei'i
mrackauöes« lisäyn c

jocaista cohtan, sHn ecta me meitäm <
M Jumalan Seu° s
«unnis terstamme/tlnlän kärsimisestänia 3
Wan/caikes teidän i

>Al,v<,san ja walno-
M/cuin te kärsitte.'(
M« osottawat että «

Hwalaon oikein duo i,

«Waldncundaano- sWrt tuletta/jongac
Mntc myöskärsit-h"> Että se on oikeinjc

l Jumalan edes / nijta
taas waiwata/ jotcss
teitä waiwawal: Mut
ta teille/joea wanua»
tan/ anda lewon mei,
dän cansam. Costa
HErra lEsuS T<tt<wastilmandu/ hänen
woimans Engelttten
cansa/ja tulen leimau-
rella/jsca nyllecosca
jotta«Jumalala tun«
den«t/ ja nijlle jotta
ei meidän HErranlEsurenChrlstuxeEwan.
geliumitatottele.lot-
l« waiwa kärsimän pi
täijancaictisentadotui
xen / HErra caswosta
ja hänen cunnians wä
lewydestaicostahäntu
lewaonkirckasteltahä<
nen Pyhälns caysa /

ja thmelisexi tuleman
cnickein vscollisten can
sa/ sillä meidän todt»
stur^m/teidän tygöm

vsconet.
TeChrlstitntylos/v.^f

Evangel.Cap.ls.
WDOsca ihmisenPol

tule hän? cuni
niasans/ ja caicti py-
hätEngelithänen can-»sans. Silloin hän istu
cunians istuimella/ ja
hänen eteens costan
caMCanssat.lahan



sistans/ nijncuin v t-
wen croltta lambat
Vuohista,/ ja asetta
lambat oikialle puo.lel-
lens: Alutta wuohet
w> semallens, Silloin
sanoi Cuningas nylle
zotca hänen Malla
puolellansonmt pul-
lat minunlsäni siuna-
tut/ omtstacat se wal-
dacundq joca teille on
Valmistettu mailn>an
algusta. Silla minät-
folsinja teruokitte mi-
nun: Minä janoisin
jale juotitte! Gnun:
Minä olin oulo/ ja te

MnwastaCnninM
! jasanoiheille :ToWl sano minä teille: S«li
cuiu te otetta lchnll
yhdelle naista wähliN'mist minunwelijstmi/sen te teitte minun.

Silloin häy myitsano nW / jotta h»<
nen wasemallans e<
wat. Mengät polsml»

! nun tyköni te liroluj
yancaickisen tuleen//»»
«.awalmistettuonptr-
telelle/ za hänenEngl-

l leiltens: Silla M
! isoisin/ja et te mim

huonesenotitte minun: sin/ja et te minuajM
Minä olinAlasti/ jate zanet. Minä olin«M

Sat- jaet le minua Hum>rasna /ja opitte mi- sen ottanet: Alastoiil/»«a-. olin fangi- jaet te minua nmt»
M/ja te tulitta minun tanet: Mtna oltnstt»
tygöni, Silloin Mn-ras/jafanglna/Mif
hurscat händä wasta- minua oppinet» lllleln
w»t/jltsanowat: HEr- myös/nekin händHw
ra/ costa me näimme stawat/sanoden:W
finnntjowan/ ja ruo-ra/cosia me nmn««l
timme sinun: Taicka sinu isowan/ taicka >»<

janowan/ ja an,noim- nowan/taicka outl»>«/
me sinun juoda? Costa esi alastoinna/ eli stl«
M,nätm siuun outo/rasna/taicka fangin»/
na/ jahuonesen otim- jaen me sinua palnm'
me sinun? TaW ala» let ?. Nyn hän !»«<!»

stoi.,a/ja waatetim si« heltä/sanoben: Totislst
nun l Eli cosca me sanon minä teille:M
näimme sim», saira-ta el te tchnet M
jna taicka
Alimme sinun tygös; et te tehnetmiliulleV

714 Evangeliumit



OenM Mom mc-
nman yancatcklseen
MaanlMuftawan-
hwscot yancaicfiseen
Daan.

Ruoous.
<Miste/
elnwit-

cuolluitten dno-Wl,,merl«oil<msi>w»
lMsydHmeft/tttaeo»
Wnäoltt/tulewaLab«»ilfilwisä/suures woi<
M«i»tilnniai/ ,a oaic>
lipohät Engelit sinu.n«O< duomidzemss» j,
l«»«n ealcli Eanssat
Mtttes: Ettejoean«»sm »eriin ftls cuin
zin eliisäns ansainnut
»Mse°lishy«ael«
D.3ttäspMnHen-
limuttaannaisitmeil
limnW etten meolis
lmttomat/waan «ina
M ajotelifim: Wal-
Mmiarucoilisim/soe,
Ww juodeftm/ylös-
«Mm,'a maat» »«n,
««s«Ettamefencaut
»ttljätettäistm svndisKlmist/ottian paran-
»°«n herätettaffn j«
«ionein autuuden, j«
Wcoickise» eliman pe<
Mistm/Amen.

Päiwanä.
Kklralumalataiwa-Vlinen Isä/suo iawal
W etten metplimäin
»lein tanfq synnis
Wuii mutta niiden
Wffeneaniaijancalcki
!«»cuuni»n paasijim
«>MPoMs/,c.

Mplst. p. Petarj
l. Pet. 2. f.3MAckatweljet/tl«t«

iMkät se ensin/ että
wijmmeisinä päiwäna
tulemat pilckajat/jotca
oman himons Mm
waeldawat/ jasono,
wat l Cusa nyt on lu<
pssus hänen tulemise,

, sians? Sillä sijtä pai?
wästa cuin Isät.owalnuckunet/pysywätcat'

> ti nynculn ne luonnon
!algusiakin ollet owat,
Mutta ttetens ei he

> tahoo tietä/ että Tai?
t was muine oli/ja
'weoestä/ joca wedest»

> Jumalan sanon tt<mt>
! ta seiso. Cuttenginon
<siehenaican/se mail'
<ma ntzden cau«a/ we,
' denpaisumisella tur?
, meldu. Ntjn myös ne
t taiwat ja maat cuin
l nyt owat/hänen sanäS
-cautta säästetä»/tulen
'warafi Duomiopäi»
)wällä pidettä/ cosca
Jumalattomat chmtset
cadotetan. Muttatätä

pidä teildg salatta?
myn/minun rackani:
Yxi pätwä onHErran

r edes nijncuin tuhanen
' jastaica niinMin yxi«
jpäiwä.EiHErra wl«

> .wytä lupaustcms/mjN'
eul« Muutamat sen

715ja Epistolat.



716 Cvangeliumlt
tvijpywa» luulemat /

tvaan hän on meidäncansam karsiwäinen/
ja «l tahdo ettäjongun
pidäishuckuman/wan
että jocatnen tdzens
parannuren läännäis
Mutta HErranpäi-
wa on tulewa nyncuin
W»ras yöllä/ja silloin
taiwat suurellakijrulla
po!3 menewät/ mutta
Elcmäntit ptts pala-
wudesta sulaman ja!
maa/ ja rackennuxet/
totcahänesä owat pl-
ta palaman.Ettäeatc-!
ti nämätpilä catomii/
ntzn teidän tule silloinpyhisä menoisa jaIu«
malisudefa olja:Nrjn
että te odotatte ja tkä-
wöidzettelumalanpat
wän tulemista. Jona
taiwat/ tulesta cato«
»val/ja Elementit pa-
lawudesta sulawat.
Mutta me odotamme
vli» taiwaita/ javtta
maata/ hänen lupau-

jällen/joisawan-
hurstans asu.
CblistieundChli. p.434

sLrang.p. Matt.
Evang. Eap. 25.

pttä Tai'
«ul»wan waldacnnda
«lemankymmenen nei-
dzen «aldalnen l Jotta

' otit lampuns/M meni!ylkä wastan, M«t»
' wysi heistä oli lyhiyZ,
jawijsi tattawntci.Tyh
.nät otit lampuns/joe^
öliy myötäns. Mm
taitamat otit öliy «111-'
ans ynnä lampuin con
lsa.CostaylkäwMi/
! tulit he caicki vi^elkfi
jamacaijit.MutNM
liyönä tuli huuto H»«
dzo/,ylkä tule/lmngäl
hända wastan. W
nousit caicki mml
Netdzet/ M malmisi!!
lampuns. Ia Omi!
sanoit taitamille:An-
oacat meille teidän »><

lystan / sillä mell»,,
lampuin sammuivat,
nyn wastaisit taltowot

l sanoden:Ei suingon/
l ettei metldä ja «W
puutu/mutta meng«l
paramminnijdentW

, jotcamymät/jaosiacot
!ibzellen.Eosca hemenit

> ostaman/tuli yltä. I«
-jotta malmit M/

° ne menit tansans hal<
hin/ ja omi suliettin.
.Wimein tulit nelin t»!

set Neidzet/ jasanoit:
'HErra/HErra/m»meidän eteen. Muttt»
«hänmastais/jasml;
»Totisesi sanon min»
-teille:En tunne min»
n «itä. Walwowalslll'M»
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chäiwä Mhttke/jo- °s«s « bv««s omas
. ,!,m<sen!voica tule tunnvsftnun tulemista»n«iMt,en'po«<»luie. huomiolle/ etteu me si<nun tUlemmises «talla

macais/nmcuin ne tyb<
>»r« lEsu Christel m«t Neidzet waan pi
.MidinlacllsVltäm/ däisimmeidän lampum
j joco meidän Knul-palamas / mincuin ne

!-F »rmosia iaupiU! wiisat Netdzet «niles
!!«,olet kihlannut/ fij< lumalisubeswalwoisimicuins MeidänKhamia sinun eansosmenisimmempaälles otit/i»t«««lism HaHhuone-

>«i meidän edestä»» sen/ioca »u itancaickij
ilemon annoit. Menen ellmila autuus/

!Ml«m sinua sydimest niin sinun/ M Isän is
«meille arm»«/että pyhän Hengen min my«

5« «eidän lupauren/ os eaiclein Engelein ia
i»m sinulle meidän «iisasten Nbidzytten
O Costesam luw«< cansa/iiancaickisestiloil»alemma/ wahwana tzisim/Amen.

alinomaisten Pyhäpäiwäin
Epistolat jaEvangeliumit
Pähä Audreaxen pälwäns.

C°!leH,.
Dickiwaldias <l«N'M»e!,lumala/t°'
'^«inApostoleiscaut
' MnPsicas kvan,
"Min/ inailmas ili

Vanut olet/ anna
, «armns/että me

wahwa<
cysyiftmme/ jg senlftsaifimma meidänm aiidexj/ cuin he«simmn puolcstai
Wtanet owat. Sie

lEsuxen!!!>uxen meidän Her
» «utta Amen.

l>2lom. E. ,». j
!

, weljet/sl)-.

- wanhurscaxitulemwa/
,ja suun tunnustoxella

autuaxi tulemma.
-Ia Nanmatlu sano:
Ivcainencuinvscohä»
non päällnns/eihän
tulehapiän.Ei ole yh.
täneroitustaludalai.
senjaGrtkinwaltlla:

! Sillä yxl on caickein
'HErra/ricascalckein
cohlan/ jolca handa
,rucoilewal. Injocoi»
inen cnln HErran.Nt.

««



CvanglliuMii
Me auxens huuta/hän
tuleautuaxi/ Mutta
cuinga he sittä aurens
huuthwationga päälle
ethevseonettlaluln<!
ga he sen»scowat/jo-,
fiaeiheoletculletkmuti
ta euinga he eUulewat i
ilman sarnaita 3 la,
luinga he sarna»at/!
«llei heitä lähetetään
euinkirjoitettu on: O >
lnmga suloiset owatj
nijdenjalat/jotlarau°j
ha julistamat/ ntjden!
luin hywä julistamat.'
mnttaetheoletaickiEvangeltumtllekuuliai-
set Sillä Esaias sano:
HErräcuca »sco mei-
dänfaarnamMtjn tu
le sijs vsco saarnasta/
mutta saatnatuleln-
malan sanan cautta,
Multa minä stinon:
Eikö he sitä ole luul-
let 3 Heidän anens to-

sin on lähtenyt eaicken
mailmaan/ja heidänsanans matlmä ärtjn.

Waiiellum.finii/ p.4?»

Evanl.P.Nlat.
4.

aican/ka-
IEsuS Ga-

lilean, meren tykö-
, nä/ ja näti caxi we-
ltestä/Cimoninjoca

Pelarlfj//a

lAndreaxen hänen weli
j«ns/
jamereen: Sillä he l.»
lit calamiehet. lahÄ
sanoiheille:Seur«c«t
minua jamitta ttcn lei
bän ihmisten calamlt,
yirt. Nijn he jätit cch<
tawercot/ja seurM
handä: Ia cosca hm
sieldä edemmä M:/
näti hän toiset cartlvel
jeftä/latobuxeZeb!
xenpojä/jalohannere
haneweliens/wehez
sänsZtbedellxen ca«s«
parZdawäwerckota
Ia hän cudzui helH
NynhecslMjatltm-
hen/ja.lsäns/jas«l>i
raistt handä.

OHErralTsuChMsinä elämän
Poiea / io«a sinun Vn«s «alitta woit ««!

tehdä mitäi tal)>«t/nl,!!
cmnnWäwä on n
sinunHvetuslaVsM/

> että nijn pian
lit sinun Eanas:D«u.rattKtminuaminittM

'teitäihmisten MM' hifi/niin hevl»n«ml«lt
. caickiia seuraisit < »m-
Merncoilemma/ >^°

?ohä Henge« niin:iMl
- sta Meidän svbäw

. ta me vscos ainc M»
. SanaUeecuultali l!"»
I«<,liettutolisim,itt»n«

°man estet s«ur«i<«/Ml nljii syndeiii ant »!«»'

imW«»a>liM^>!M



Mn veliä sWm/A. np. Thomaxen k
Paiwana.

!,,,!!,cuin py!><l Andleu-»
' <m«in »aiwanH. i
!, Epyts. Cap.». '
MAckatweliet/etpäj
Ä«te sillen ole

PyHn kylenmtehet/
j« Zumalan perhe;
sr
!.. perustoxen päälle
Mut/ josalEsus
Wstus parasculma»
!wt on. longa päälle
Mralennus toinen
ttlftens ltttelän / ja
««swapyhariTempli-
liHErrasa, long.«

te myös rat«<
!«»/Jumalalle aluin-
ftli / Henges.

Evang/C«P,io.
MHomas.ri cah»«Voestatoistakymme
nest/jocacaxolsericu-
Mn/etolhit heidän
MsanS/cofealEsus
«xli. Ntjn mutt Ope>
»»slapset sanoit hänel-
li:Me näimme HEr°
W.Mutta hän sanoi
HMe: Ellen minä näe
h«lie läsisans naulain
«iie/ja pistä sormeani
mMn Mti/ja pN'

ne tättänt hänenkyl»
keenS/ ea mtnä vsco;
Ia cahdexan pmwän

perästä/ olit Opetus-
lapjct-Daas sillä/ jss
Thomas heidän ean-
sans.NtjnlEsustnli/
cutn owet suljetut olit/
<a seisot heidän kestel-
länS/ja sanoi:Rauha
olcontelle, Syttesa-
noihän Thsmaxelle;
Pistä sormes tänne/j»
eadzö minun käsiäni:
Ia oMna täne tätts/
ja pistä minunkylkeni/
jaäläoleepäuscoinen
waanvscowaine.Tho-
maswastais/ ja stinoi
hänelle:Minun bEr"

'ran ia minunlumalan.lEjUs sanoi hänelle t
Ettäs nait minun Thoe

, m»«/n>>n sinä vscoit/
, autuat owat ne jotta ei
nch°/jacuit?ginv!«wat

<:Etlali,m»l«Taiw»ylinen IftiocameitH
' waiwais,a,iynd!l>ä fil,u
lPoieascatitta autlanUt
- olet/me lucoilem sinu»/
, ole meille armolinen/ia
zauta/ettnlneMhHisitnepäuseoa/lataileftsyd»-
' mest meitam sinun S«<
° Naas ia lupauxiis Inott
-taifim: Ol<tsu Chnst«
t Jumalan Po,«a/joca et
tahtonut sitä epau,cöi>
fta 3homast« «nda oll»

. sencaltalses synms /

'»««n nutit händäar,
«MIW/ «nn« M«i»
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dattain sydämin
PylÄ Hmges etten me,
lnostas/waan
«ston coutta/sinun ar<
m»s i« lauoiudes
le ijancaickiseen autuw
den ftistm/ Amen. ,
P.Staffanmpäh

wanä.

<>HTRr« laupiasIw
niin po/

halla Hengellas py.bat
Maityrtt wahwiftlt/
«ttei he amoasians suul
lans tunnustanet/sinun
VoleaS lEsusta Ehll>
stufta meidän Wapad-
taiatam/ mutta myös
«erens vuodattamistl'lasenVahwiftit/melw
«oilemma sinua/että me
taidaistn noudatta hei-
dän eiicuwaans/ ja ei<
kiasvscoshamoucuole-man asti pysywalseit c<
lisim. SinunPoltit
EplM:k,rj«ltta/

6. ja 7.
joca

näns jawäkewytta/ja
teki ihmeitä ja suuria
tunnusiätiä Cansftnseas; Nijn nousit muu
tamatlibertinetnSy»
nagogasta/ ja Kyre-
neusten/jaAlerandri»
tin/jajotcaCictliasta
ja Asiastaolit/ja r»j'
telit Stephanin cansil,

Ia et he woinetOmysautta wastanch,/
jaHenge/jocapxl»!
Nynhesaäsitmt!-/
jotcasanott.Me°>W
ma hänen luullette
huwan pllcka st«,jc
Moststajalumaw
wastan. Nynhe yh
tlt Canssan ja >»,

himmal ja Kirjan,!-
penet/ ja me»!,j;
kijnnolttt hänen/<«
weit hänen Raadi»!,
teen. Ia asetit l»
rät todistajat sanmi!
Et tämä mies lV
puhumasi pilcka st»
ja tätä pyhä siaj«!,i-
kiawastan: Sillä»!!
olemina cuullet/ h»sanoman: ICsuO«>

, zarenus häwtttä!>'>
ja muß

säädyt/ jotcaMß
meille «mdoi. I«»
fi ne )otca R«a!>i<!

»stult/ cadzoic HÄ»
l pöällensja näitM

, caswonsnijncul!!G
> gelin «llspot. . '

! Costa he namät»
,llt (nimittäin cuiß<
,phanus

, st läpi heidän W'
,mens/jalirlstelitU

> bailans hänen P«f>lens. Mutta ettift
. ollläynänspylW
.'gt cadzahti hän«>'



ja Epistolat. ?«

ZMasm/janältlu-,
Blmlunntan/jaIEl
se«se!sowanluma» j
>«, «illalla lebellä/ja«
DlliCadzo/mlnänä-,
«, l»iwat awoi/ja ih»'
wism Pojan seisoman
Molla kädellä. Nijn
hl huusit täydellä cul°
<M/j<« tuttezltcol-
On«/ ja larcalsit
Myxlmleltsest häne
Mns/la ajoit ha-ckxloi Caupungtst/
»liÄtit. Ia tootsta-
»tMitwaltensnuo«sen jalcainjuu-
m, joca tudzulln6«uus. Ia he tiwt'
Stephanin jocaru
M/jÄsanoizHEr-
«Mu otta minun
hl»Mt.Äynhänpa°
chllvlllens/jahuu-
!ifmellaänellä:HEr«/N lue heillä tätä?»l>!z. Ia cuin hänwm sanonut oli/
W ban muckui.

Aangel.Cap. ij.

Ulchen aiean/sa-!«"not lEsus lu-«Me:Cadzo/mtnä.M teille Plophe,!
7»«Wijsat/jaKir.
"lpenes/janystä.
"mamm tapatte/!
'Onna«l<dz<u<,/ja«

lmmltamat ce plcxette
teidän Synagoglsan /

ja wainollaCaupun»
gistaCaupungihtn.Et»
tä teidän päälle» pii»
tulema caickiwanhur»
stasmerl/jolalvuoba»
tett» on maan päälle/
hamastwanhursca A»
belinwereslä/ntjnZa»
tchartanßarackianpo»
ijanweren asti Mg»
te lapotta Tempiin ja
Marin wathella.To-
tisesi sanon minä leil»
le: Caicki nsmät pitä >
tuleman tämän sugun
päälle.Jerusalem/Ii
rusalem/ sinä joli ta»

l pal Prophetat/ja kt«
wlllä surmat ne iolca

»sinun lygös lähätetyt
owat/ cuinga vselnminä tahdoin coota si»

-nun lapses/ nynculn
,Cana cocoa polcans
,stjpeineala/ ja el te '

> lahtontt l Cobzo / tei-
dän huoncn pitä teille
jäämän kylmille/ sillä
minä sanon lellit:,E<
te sulngan minua ta»
stedesnäe/ siehenasti
cuin sanotte: Ktjlelty
olconsejolatuleHEr
ra Nimen.

Rucous.
«VmalinkMfiniioc»
,ftt «nd«n«t fila pphck



Evangeliumi!
Sttffanusta/ ia muita,,
slniiMartyltitäs/heidän,
«levnstähd n piinata ja
walwat» /aiidain niin
ti täettei sinun walda<l
«Nldas oleMil mail-l
»nasta/ waan»on se toi-,
nen elämä : Me ruco»,,
lemma sinua/ että jos!
mewan sl»un Nimesj
jäliden »otatin ksriunan
r!tä/'i!N wahwista mei-!din sorttien pyhällä j
HengelW,että me pv-
snmiiit! olisim/ i» mei-
t<lm st! u! armLllas/ ja
n«M iiancaitistlla ta-l
neroilla londutt«isim/A^

> ,?ng. Pälwi>
coll.Nijiicuin Anprea-

xe::gi.:päiwänä.

weljct/)os
i,c tunnustamme

syndim/ mjn hän on
vsc.ol.'li>en ja IMsM.
joca meille symntunde<
fi anda/ ja
mutci caikestä wään)»
besiä.los me s«?wm«
m«: Ewdä me syndia
lchuct ole/ nyn lne
ttemme hänen waleh-
tcliaxt/jauhanen sa<
nano ole melst.

Minun lnpsucaisenl/
minä teille tir.

joitan/ ettet tc fyndiä
lekts.la josMU syn°!
dia tele/nyn meilif yn

,edeswastaj», IsaM
gönä/lEsusChnh,/ «

jocam<mhurscas>»/z
jhänon
!dän syndeimme eW ,j,

«Mj ,„
waali caiken malli»
edestä. Ia sijtäimsi ,!l
närämme/että mji,
nentlittnemme/M
hänen kästyns p»«,
mc.locasano:M
tunnenhätien/j«Ä!l, g
dä hänen läftyjÄ
hän on walehttlW <>,

,i häucs ole lol» N
Muttajoca häni>il«> I
nans pltä/totWn
Jumalan rackaulhi' tl,
nesatäydelinen:G le>
>ne> tiedämme ei» le
hänesä olemme. 'Z< ,«

sanoidzens hänttl><> >»

wans/hänen pltä»st lii
waeldaman/culn!»

waclsi.

rille: Slura wM l«
?>ijn Petari kää»l -

zenS/ia näki sen
tuslapenscurcuv»»!!
ta lEsuöracaltl/p V
l» lEsnren ?-'

jEhtolliscs maanH'!oli sanonut- M ,5

ft)la/ <«<a st en^.,



sinun petta l Costa
PiMi hänen näki/ sa-
noi hän lEsurellet
Mrr»/ mitästä tä-
Wn:lEsus sanoihä-
„!<!c! Jos minä tnh»

siehenasti
ckli»!n cuin minä
tulen/mitä/ sinun sie-
hen tule? Seura sinä
mu»-. Nljnweiiestcn
s<«s luultin/ ettet sen
bfttuslapsen pitänyt
Mleman. Mutta et
Wns hänelle sano-

Ei hän
Man/jos minä tah-
i°ll hänen siehenastt
l!l!l«n cuin minä tu-
>«/Aitä sini» siehen tm
!e: tämä Opetuslapsi
Wss naista/jaon nä
lmnrjoltanut/ ja me
liamme hm>en tods»
!lPins todexi.

Rucous.
Cbri>VMma,vca tahdot/l>'>uineu stjnF cud<Wists pysyis/johons/

»«eudlunutolet/ja
«wOlidam«n hänen»«»«is paista/ «ta«»alinen Isäs sen«lio yilstetyx» tulls/Neycoiiem sinun «<
«>ls>° aplh>s/cttä me!Mt«l!tosiältenellli,
«»MinMtahdistoM»wc<liftstkärsisin,/

tawahwlstetaifin/meyy-!
wan oman tunnon pi-
oclisim/ia «iancaiekisenMmän periä s»isim/ N
w lattomaln L<^

sten Pälwana.

P. StaffauinPHiwanck.
Ilmestys tlrmsxns

Cap. 14.
minälohannesWnäin/ja cabzoCa»

ridza seisoiZioninwuo
rella/ ja hänen can«
sans sata janeljä wij>
detläkymmendä tuhat'
ta joilla oli heidän I-
säns nimt kiriottettu
heidän odzisans. I»minä luulin anen tai-
wasta/nijncuin patjani
wetten anen/nijncuillsuuren pitläisen änen»
Ia se am/ jvnga minä
cuulin oli ntjncuin
öandelen soittajan jot«
calMänLanbeleitans
soittamat. laweisai-»
sit nijncuin vtta wirta
istmmen.edes/ ia nel-
län eläimen edes/ j<l
wanhinden. Ia ei yri«
kän woinut sitä »virta
oppia/podzinytäftta
ja neljä wydcttäfym»
menoä tuhatta/ jotca
mosta ostetut owat.nä-

H h Y Mt
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möt owat ne/jotta et!
waimotncansa ole saa-stutetut: Silla he owat,
neidzet/ja seurawatEa
ridzata euhunga han,
mene. Nämat owatih<!
mtsildä ostetut/luma-«
lalleja Caridzalle vtl°!
sexi joidensuusael ole»
petosta löytty: Sillä >
he owat ilman saastat->
sutta Jumalan istut- l
men edes.

<Evang.P.Matt.!
Evang.Cap.i.

aican/ il-,
«Mmestyi HErran
Engeli Josephille v<
nee/sanoden: Nouse
jaota lapsi Hittnens
tygös/ja pakene Egy-,
ptijn/ja ole siellä sie-
henasti cuin minä si-,
nulle sanon/M He-
rodes on edziwä lasta
hucuttaxene.Ntjnhan
nousi/ja otti lapsen
Hittnens yöllätygöns/
ja pakeni Egyly» ja
oli siellä Herodexen!
«uoleman asti. Etla.
täyteläisin cuin sanelu!
oli
caula/joca sanol:EgY°
ptist cudzuin minä Pot,
«anl.CosaH«lodeSnäll
lellyxl/ wihastul hän
sangenlowan/ ja lä«>

hetti tappaman iM
poicalapset
mls/ia laikisasä/ jetca caxtwuol!si,
olit t«ick<» nuorm.
mal/st» «MM,
cuin hän olt tarufiTietäilda tutki,!!,!,
Silloin ft täyte!!!,!
cuinleremialdaW.phetalda sanottu «cosca hän sanoi:Mmas on äntcuuluM
suurtwalitus/tttuj,
isoi Parcu / Rch!itkelapsians/jaetch
tonut händäns «n»,
lohouletta/tt«the«ll

Rucyus.
Jumal» t»l<

>Vw«lin»nlsä/fi!i,
«« Oanas c»ult« s!»»»'VoicailLsuxmWAx«n ilmoittanut o!»!/»!
n« n««/«uinga M

.Klla on »itl» tHM
HHn«nH»»di«nin</.!l
«a M velittä ja M
finuns«n«««astan<'l««is«llapahud«U«<

>!w»in«lla/MlU«oil««>finu»/est«ls»nl»lta<f!'!h«inihmist»nn,al)W
>liset«i«««is«t/»««».
'<«" s« "««"f'«uin h» Cb"<i«Ul°Seul««unnaU< ttftl!a<c»in>at/ htld«n B
!Pz<lllen«tuUa/ttt»U,
'lliolislaubaixltPß
'nun nwo« Sanas «'

»mMns«s«mltM
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jo»Nclis/l» Mtniin sinun«mölise apus ymman
Mm/»'a sinua iiäncllic-
MylistzisimiaNittäl'
fim/Amen.
p.pawalipäiwä.
MntUin P. Andreaan

Piiwana.
LplM. tirMa
Apost. tegoiö/ C«p. y

WUtta Saulus ai-!
opetuslapsia. Ia me> >
ntylimmäisen Papin,
tygö/ ja anoi HZneldä >
llrja DanmscunSy-l
«xgogaintygö/joshän!
jwgun miehistä
«aimoista sildätieldä,
löydäis/ nijn hän olis <
»lenytsidottunaleril-,
salemtjn. Mutta luin
hinmatcusti/ja Da°<mascna lähestyi/ lei»'
mahti walteusäkibzel«
la taiwaast ymbärins'
händä.la hänlangeis.
mahan/ja cuultänen.hanellens. sanoman. <
Eaul/ Saul/ mtxis,
vainot minua; Hän<
ftnoi:Cuca sinä olet!
HErrc»>Sin«ibEr-<
t«;MinäolenlEsus/<
jota sinä walnot/ työ- >
l»e on sinun potkitut- l
c«>nda wastan. Nijn,

hämmästyt,.

ja sanoi:HErra mitäs
minuatahdot tekemä»
HErra sanot hänelle:
Nouse: ja mene Cau<
pungin/ siellä sinulle
sanotan/ mitä sinun
p'ltä tekemän.
Mutta ne miehet/jot»

ca hänen seurasans o»
!it/ seisoit hämmästy-»
xis : Silla he cuulit
ainoastans hänen ä»
nens/ mutta ei he ke»
tan nähnet.
Ny» Saulus nousi
maasta/ jaet nähnyt
tetänawoimillasilmil'
lä: Mutta he talutit
händä kädestä/ jaweit
Damascuun. Ia hän
oli colme patwä näe»
töinnä/syömätäjaju»
mata.

Nyn »xi Opetus,
lapsi oli Damascus
Ananias nimelda/jol«
le HCrra sanoi näys/
Anania. Hänwasiats.-
HErra/täsa minäole.
HErra sanot hänelle:
Nouse/ jawene sille
ladulle/ joca vlklaxl
cudzutan/jakpfy I««oan huonesa sitä joca
Saulus Tarsilaisexl
cudzutan cadio/ hänrucolle. Jaha» »ätl
näysyden miehen/»t.
meldä Ananias/sisälle
tuleman ja paneman

H in lä-
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kätens hane päällens/
että hän sais nätyns
jällens.
Nyn Ananjas sanoi:HErra/ minä oien ml

lutmoneloa tästä mte,
hestä cuinga paljon
paha hän sinun pyhil-
les on-tehnyt Jeru-
falemls. Ia hänellä
on nytkin waloa ylim-
wätsildä Pftpeildaan
nettn/ täällä finni si-
to catcki ne/jotta si-
nun nimes rucoile-
wat. Nijn sanoiHEr
ra hänelle: Mene:
Sillä hän on minul-
le walittu ase / can-
daman minun Nime-
ni»acanain jaCunin
gatten ja Israelin la-Au eteen. Ia minä sans hänelle/cuinga pa
llö hane pitä kärsimän
Mtnu nimeni tähden.
Ia Ananias meni

sinne/ jatuli huonesen
japani kätens hänen
päällens/ja sanot:Ra
las welien Saul. Se
HErra lähetti minu/
joca sinulletiellä ilme
siyi/jotas »vaelsit/et-tä sinä saisit näkys jäl
lens/ja pyhällä Hen-
gellä täytetätsin. Ia
hänen silmestäns pu.
tiosit lohta nijncuin
suomuxet/ jahän sai

jallens nouji
jaandoihänenscast»,
Ia cuin hän otti ruo-
la/nynyanwchwisiul.
Ia Saulus oli muu-

tamat päiwätoptti!«'
lasten «,ansa Dama-
scus/ jasarnaiscohto
Synagogas Christu.
ren olewan Jumalan
Poian.Nllncaickljot-
cafen -.uulit/hämnw
st,,itja sanoit: Ell»,
tämä ole caickia «B 1
häwlttanyt Jerusale-
misi jotta sitä mm
rucoilittlatulimyöl
tänne nijtä sidottu-
na wiemän ylimmäi-
sille Papeille; Mutt»
Saulus tuli ainaj»'
lommaxi/jaajoilu-
»alaisia tacap?rin/jol-
caDamastusolit/M
stainettäscoliCtzristui
lostziHErraaut. P,4>«
lEsumeidin »">

Evang.P.Mat.
Evang. Cap. ly'

ZM)ehen aican M
«W»Ms Petari/j»
sanollEsurelle-CW
me luowuimma ccA
sta / ja seuramma si«
lnua/mltäsijsmetl!«!l

- sijca on? Nlju ftn»!
> lEsus hänelle: Totl-

, stst sanon minä tttlll/
, te jocca minua jeiittb
i ta stinl vd<« synVMll
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sts/ costa
«istu hänen Cunni-
«ns istuimella/ pttä
myös teidän istuman
lahdella toistakymme-
nchäistuimella/duomi
tencaxttoistakymmen-
di Israelin sucucun-
d».la jocainen cuin
luopui huonetstans /

loicka weljistäns taic-
l» Sisarlstans tatcka
Mäns/taichaHiti-Dns/taick,a E>nännä°

, stäns/taickalapfistans
lnmi Pellostans/ mi»
nun Nimeni tahdä.i/
hänen picä satakeriai-
ststsaamä/jatjamalc!
lisen elämän
wuttamöda ensimäistätchwymmeisexi/jawij!
Wijiä ensimäistt/i. !Rucous.
ssAlckiwaldlas iiaw!Hl-eaickinen Jumala,
Taiwalinenlsä/jocasu,
Warmostia laupiudest,
»iinihmelisestsi pyhän!
Vliwalin
ston kächidänyt olet ja
>«i>m°ia>la stnulleswali
tm aseen s» vscsliseen!tMusiaicm tehnyt ett»,M sinun mnnias on.
uiktlle mailmalle
lioilut: Ann» meillenar >
M/tttzmecartaisims
Mdi»,imu»lsana!lesiat
wiwelles euuliaisetvii r
MiaainasiNUaylWi-s
Miaklitäisim/SiMM

Ryntll.pälwänä.

iian>
Jumala/

joiM ainzcainen Pot-
ea tanävaiwHna 3«m<
viis sinun etees caniiet-
tin/an'i« meille stmm
keyhilleLavsilles/ettame

, puhdistetut caieistameil
d«n sl),lneista!y/ «in»
velkHmatia ilman <mh«
tetta ftnu »nha»! caswos
eteen tulisim.Smui/ic.
Nämät seumwai
set ftnat NrMcaMa-

, lachias Proph.E.z.
lahe-

minunEilge-
lini/jottaminun etee-
ni piß tien walmtsta-
>man. Ia hänen Tem,
jplrjns tule lohta se
bErra/jotaleedzttte/
,'jaltltonEngeil/jo.tate
Halaintte. Cadzo/ hän

HErraZe-chaoth.Muttäcucawoi
hänen tulemistns pät-
wä kärsiä? Ia cuca
woi seiso/ costa hän il-
mandu'Sillä hänon/
nijncuin Hopiasepän
tulija nijncmn Pesiän
saipua. Hän on istu-
ma/jasulawa/jaselit?
täwä hoplan/ hän on
puhbistawa/ ja hiut,
tawa ietpin pojat/nlj»
culnhopianjacullan'

H h G Stl«.
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Silloin ptta heidän»
tuoman HErralle ruo>
cauhria wanhurstaul
ees/jalubanjaleru»»
salemin ruoca uhrit!
pitä tyllä HErralle,
lelpaman/ nijncutn
muine» ja «ndl sinä >
wuofina. !
C»iaChlistisi.ilo.p.4«7^
?u«s N2tU5 in L. p<4<»4'
i3v«ngp. Lucas

Evang. l.

SHlehe aican/cuin >
puhdistus,

päiwäns olit täytetyt,
Moftxen lain jällen/
weit he hänen lerusa-l
lemtzn / selsam,xens
hänoä HErran eteen.
Nljncuin kirjoitettu,
onHErranlaislCaic-
kt miehen puoli/ joca
«nfin owl! ältins coh-
dun/pttäcudzuttama,
HErralle pyhält. Ia
vhraman/ntjneninsa,
nottuonHErranlais:
Pari Mettisiä/elicari
Kyhtylätsenpoica.
Ia cadzo/ ylt mies

oli lerusalemis/jon-
ga nimioli Simeon:
Tämä oli hurscas jo
jumalinen mies/odot-
tainlsraelin lohdutu-
sta: Ia pyhä Hengi
oli hänes. Ia hänelle
oli »vastaus annettu
pyhsldä H«ngeldä/tt.

t« hänen pitänyt en.
n«n cuoleinan / cui»hän näkis HEn«»
Chrtstuxen.lahäni,!.
liHengtncauttoTeni'
plin. Ialuu, wanhen,
mat lapsen lEsum
toitTemplyn/tehdäxii
hänen edcstäns laint«
wan )älken / otti hänhänen sulijns/lyttil»
mnlata ja sanoi:
c?Menyt HErra»«l<

rauhan mem,
min sanas jällen.
Silla minun silmi»!

ow«t nähnet sinun m
tuudes.

longa sini c«ikill«
C»nss!><lle walmistit.Walkeudexi / »aliftlmau väcanoita/ja finx»Canffas Israelin <W
niapl.

Rucyus.
c>Eßla Jumala 3«!<lsä / M
j°<« sinun Po<ca« ol«
tänne Wapahtaiofi!i<
hettänpt/ että hänM
eanainwalkeusjnlsm
lin cunnia o!is: W»l«!<se meidän sydämen/elt»
me hänes sinun arm»«
ja Isälisin tahtoi tUIV
disim/ia hänen perkele
tä/ sondia s»euolem«t«
wastan meidän apunß
»itiisim/ hänen «ul<
tans mvos wijmein ij«»
«ittiseen autuuden p
liftm/Amen.
P.Matthiaxen

Paiwanä.

Evangellumtt



coNeKa
Mmmn P. An»tta,

xengin Paiwsns.
EplsiHl. VrjHltta
Apost.tegols/^ap.,.,

Mlns päiwinä!
"«^nousiPetariÖpe,
luslastenseastj iasa-,
n«l: ( Ia juocko oli,
lähes caxilymnundä <
loista sata)Te miehet,
joweljet/ see kirjoitus s
piti täytettämän/jon,
gopyhäHengioltDa-,
vidin suun cautta lu-<
toresta enne sanonut:,
locantjden johdatta-'
jooli culn lEsuren l
«tlt ltjnni:Sillä hän z
«llmlibänlucuunluetl
lu/jaontämänwiranj
meidän cansam saa-
n»t. Ia hän on ansain i
nut pellon wäärydenj
polcart/jahirtlibzensl
jaon lefteldä tahtia j
pacahtunut/ettäcatc-,
« hänen sisällyrens lMoisitvlos.laseil-,
mlttttin <
I>uMmisasuwat/j
«ä se Mbo heidän,
Ne2ms iudzMn/,
HoleldÄM»/se W/<
weripeldo.GM se H«l

,

malus: Hänen lv'>
ldns ptts lylwiÄe M«

leman/ M sinä pidä
, alujanda oleman/ ja
hsnenPlspaudenspi»
tä toisen saaman. ny«
pltä nyt näistä miehi-
siä/jottamctdaltcan»
samme ollet owat /

(cailen sen ajan cuin
HErralEsus meidäncansamme vlos j<» si-
sällekäwi/ruwetenlo-
hannexenCastesta/ha-!
manfiehenpalwäna-
stl/jona hän meildä
ylös otettin) yft otel-.
taman hänen ylösnou
semisens todistojaxl/
ynnä meidän «ansam.
Iahe asetit caxiehdol-
le/Josephin jocamd-
zutttn/Barsabas/ja
lijalba nimeldä Ju-
stus; ja Matthian,
Ia he lmolltt/iaft.noit-.SinäHErra/
joca caickein sydämet
tiedät/osotacumman
sinä näistä ccchdesta
olet walinnut» Että
hantulisarwanperä»
tähän palweluxeen/ja
Apostolin wircac,m/jo«
staludasonpoiswil-
pistynnyt japois me<
nt siallens. IaheKi-
tit heiM arwan/ ja
arpalangelsMntthiä
päälle/ joca silleluet-
ttn yhden«oistakymm«
nm Apostolin stcaan.

Hh v LudD
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7ZS EvanMumit
CM" C«>ristus. p, 427
Chr!siu<luma!.P. p.4?<,

, EwanZ. p.Mat.i
Evang.Cap.n.
llloin wastais

Miuäkhtänsinualsä/
. taiwanjamaanHEr-
ra/ettäs olet kätkenyt

, namätwijlailbaja t«-
mellsil»a/ja olettlmvlt/
tanut pienille: TosinIsä/ nhn olj sinun hy
wä tsthtos. Calckt o-,
w«t minulle annetut >
minun Isäldani/ ja ei!lengän tunne Polca
mutta Isä eita Isääl
tunne yrifän/ mutta

>Poica/M'lie Mnäns!
5 pol.i t'chto sen ilmoita,

Tulcat caicki mi-
i nun tygoni / jotta
työlä ttetce ja ,olet

, ta r-.stautetut / ja
' minätchooutittäwir-

gotta. Hcticat minun
tken teidän päällcn/ j<°
oppicat minusta / cttc»
Min i olen siwiä ja nöy
räsi)d.'!ncsi/ja te löy-
dätte l>won tcloän sie,luillen: idillä nsiniintfeno^sowelms/jami-

, nun cuorman! onke-
Rueous.

l,
f-Vlinenls«/tt«sim,j

' sinun Poicas lEstNCbristnren caulta ,!<

lmoittanut olet/ me»
sinua/ Mmeitä sinu.l P>)!MG«<

nasa« loppu» asti/ ttw
m? ftura niiden wiis»!
stf» >a toimeliffen »'

hendaivaisiaesicuwam
ilmnsa: Waanettä M!
eaickinaisis wasto!lil»>
mists ia ahdistoxis/ cui»
sinun San»st«l>de!!W
dchi pääilem tulla t«lt»/
tulwalis st idzemsiche»
ohdutoxen l»Vtaisim,!ll

tä sinä olet meille lch
ielttaout ja andamtt »>

mmsuderl/ftnun P»i<»<!
lEsurcnChristuxeu/tch
»ot myös meitä vitää!«
psinas/ia suoda ijon<M
ltsen autuuden / Amw
Paasion atcahc»

Marian Pälwauä,
C2»eaa.

<VH3rr«luma!«/>'««sulasta ar»
stns annoit meille MM
d-.''isi«un vydan Wl)>«!
( j?ca sinusta iiancaW
listst Neidzen Mari»»
,'uumis siaitä/ja l,ä„c<!»
syntyä: Anna ra<!s ti»-

lsa armos/ett»
!«e tainc' laisen yyh«»
toin edestä ylistäisin, si>
nu',le kiitolliset/ ia Mi
nun pyhälle ta!,)Mi

, cuuliaiset- Glnlin w
la!:/ lc.

Nmnät siumvcai,
> , Proptz.Cap. 7. .



MtjinäPqiwinä pu,
M/M sanoi: Pyydä l
simllles mercki HEr- >
raloa sinun Jumalat-,
das/ tatcka alhalla sy-,
wyten/eliylyälle lor.,
noi: En ano/ja en tah- >
loHErrakiusata.Nyn!
hän sanoi :Euulcat stjs
ttlavidm huonc:Wä-
M se teille on/että te
ihmisia walloin teeciä/
Mtmmyösleetta mi-
nun Jumalalani ma-
ston. Sentähden anda
ldze HErra ttilie mer-
kin/iadzo/Neldzysijttä
j»synnyttäpo)an/ ftn
mmipitäcudzuttaman
Immanuel. Woit« ja
hmwjatahän syö/ tie-
läieils hyljätä paha/ja
wiita hywa.
HlEsuC.cmnlu.p.43<

casEvanZ.E.i.
Wlehen aican/ lä-

Gabriel
Engelilumalulbayh-
ben GalileanCaupun-
Nn/ ionyanimi oli
Nazareth/yhdel! Nelo-zen tygö/ ,oea oli fiy,
lottumtchclle janaani.
Mi oli loseM Savi
lnhuonWjjaMd'

zennimt oli Man»
laEngelttult hänen
tögöns/^asanot: Ter« ,
wearmoitettu/HErr» !
on sinun cansans siu-
nattu olet sinä Vai-
moin seas.
Muttacuin hän näft !

hänen/hämmasiyiHän,
hänen puhestans ja
ajatteli/millinen se
wetys oli. Ia Engeli
stnoi hänfllä: Hä pe!«
laMt.rta: Sllla?<nä j
löysit armon jumala ty
könä,ja>aezo sinäsiitao >

, cohdusizs/ jasynnytät -
Pojat,/ ja sinun»itä '

l cudzllman HZnen
menslEsus.Scnpicä

>, oleman suuren/ japt;a
> cudzullamanylimaistn lPoMi.IaHEn-al'.,'i
> mM anda I
vidin hamu >

, Istuimen / M
pita lacollu hus,!««l

> Cuningas ijainaickistst"
hänenWc»!' >'

dncunnMans el pidä!
loppua oleman. Rl!»
sanoiMaria Engeieil'!
leiCuinga lä,nälule/
silla en minä miehe si«>illnttän tiedä? En-!
gcli wastais/ san«il

, hänelle: Pyhä Hengi!
tule sinun päälles/!

, j<» sen ylimmäisen!

731jaEpistolat.



Cvangellumlt
woima warlo sinun
Sentahden myös
P»hä eutn sinustasyn-
dy/pltä cudzutamanJumalanPojaxi. Ia
cadzo Elisabeth sinun
langos/sitttmyös po>
jan hänen wanhallaljällänS/ja tämä on
tUudesCuucousi hänel-
le/joca sanotlinhedil-
wättömatl: Sillä ei
Jumalan edes ole yh-
tänasiata mahdotvin-
da. Ntjn sanoi Ma«
ria: Cadzo HErran
pijka/ tapahmcon mi-
nulle sinun sanas jäl-
len. Ia Engeli läri
hänen lylöäus.

Rucous. >
«V>E kiitam sinua'

Jumala'
Laiwatinen Is» sinun <
ftnomatoman armost
«deft<!/ ettäs meitck syw
distta mmstanut olet/ ia i
andanut sinun Poieos'
otta meidän tähtäme
miehuden päallens: Jor
lucoilemma sinua/mei-l
dän sydamita,', sinun py,»
hMHengMsniinwa»!
laiseman/,»m tällä hänen miehm»
dens ottamisella lohdm e
taisin» hänen pijnansj» n
cuolemans mu» mui-«
staisim i« hänen m«i<
vän HErranam ia
«insanan vidäistm/ja Iniin hänen. «uttatM

, jillncaiclisen autuM!
-p. PHMmD
" cobtn. Palwöna. >
n
, Nijncuin Andltlfl» ,

Päiwänä.

-set sanat owat kirjoin»
° tut WysaudenM' !
l jasa/Cap. l.
- wanhw

seisosuurch,
rohkeudella nytä m<

,stan/jolcahändäahl!<
stanet/ jahänen työni
hyljännet owat.C°s<« l
he sen näkemät ntjn ht
hammästywät sanzu
hirmuisesi sila ant»b
ta jotaei hetolwoml,!
Puhuwat toim» !
toiselleus ja c«tu>
w»t / ja huoeaw»! I
Henges ahdisturest-
Tämäonse/jongam
ennen pidimme filcl«<
naja nauruna: Me,
hullut pidämme hän<»!elämsns
hänen loppuns häpli<'
nä. Cuinga hän n«l!
on luettu Jumalan l«<
sten secaan/ ja häne»
perindöns pyhäin se<
caan.

täh. p. <!<
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Evangel. Cap. 14. >

Miehen aican/ft°,
«^»noilEsusOpe-,
MapMenS: Hltön!

! teidän sydämen wah-
««htuco/jostevscotte
Jumalan päälle/ntjn
vscocatmtnunginpää-
leni. Minun Isäni
hnones on monda asu»lnsia/josel ntzn olls

, nhn minäsanoisin teil-
le: Minä menenwal-
mistaman teille sia. Iamtckamlnä pois m««
nen »almlstaman teil-
le l!«/nyn minä tule»
lliitengtn jälllns/ ja
«tm teidän tygönl/
«ti cusa mlnä olen/M pltä myös teidän
«leman. Ia luhunga
niinä menen/te tiedät-
le/»atiente myös tie-
dätte. Sanoi Thomashänelle - HErra / en
«etiedä cuhungos me-
net/ cuingasta fijs me
tiedämme tien 3 lEsusstnoi hänelle: Minä
«len tle/totuus jaelä-
lnä. Ei kengän tule
Mn tygö/waan mi°l
«ilcauttani.iostetudi-,
ftt« mlnii/nyn te tosin <wyös tundlsitte minun i
Wniljanylletunnet-
tlhäneu//« « näitte

hänen. Ppllippus sa»
noi hänelle:HErra/o«
sotta meille Isa nijn
melybymme: lEsus
sanot hänlle: Minä o-
lencauwanatca teidän
t>)lönän/jaet sinä mi-
nua tunne l Philippe/
joca näke minun hän
näke myös Isän:
icuingas sijssanot3 o«
sot» meille Isä:Etkös

> vsco minua olewan
Isis/ja Isä minus?/
Ne sanat cuin mtnii

> teille puhun/enmlnH
idzesiäni puhu/mutta/
Isä/ joca minus on/
>tetetyöt:Vscocatmt«
>nua/«ttä minä olen
Isäs ja Isä minus:

'eltvscocat minua töl-»
stäkin cuin minä teen.

Totisest/totisest sanon.
minätellle/loeavsto.
minun päälleni/ ne!
työt iUin minä teen/

, hänon myös tekewä/
ja «vielä suurembto

! ta: sillä minä me«
nen Isänitygö/ja mi«
tätelsäldärucoll«tt«
minun Nimeni/ sen
minä teen/ että IsH
cunnloitetaisln Pojan
lautta. Mitä te anot.
te minun nimeeni se»minä «en.

Rucous.



EvattgelluwU
evv)E kiitäm sinua!3vlHEiralumu!atai
walinen Isä / ett» finn,
sinun Po,osas
Cbristlires/sinun armo-j!
Ilsen tahtoi ja
sydämes meidäntogomj!
niin selkiäsi meille ilmo-,

! jttanut olet/ja rucottem
ma sinua/ ettäs armoli-
sest meitä »inätunnw'
st«xls«uhwistaisit j»Pi >
diisit/ että me silla mei-j
t«m caickmaisis tillsa»
fis lohdmaisim/sencal<

' täisen toiwon «autta
ca«ckm«isen wastoinkäy^'
miftn woitaisimja wu-
mein ijanca«H«sen au-,

i tuuden Pmsiin/ Amen.

stn/an päiwänc».

<>HERralum«ta/w,
, slnml walltun ysta

wa« Johannes
lähettt sllun:allanV ja«
Castellans sinu P»>all«s,

Clmiimclle.
' tietä walmiftam»n/an'

«a meille armvs / että
m« hänen oristani tai-
daisimparata meidän e-!lamän/jawatzwaftmei-
tamfentyao pidä«sim/>
tuin han «Manut on.,
lEsurenChristmenntti.
dan HErran ecutta/'
joca eia/ :<, l
lTlämät scumwai'

!' set sälwt /tir,oiila E-'l saiasProph. C.40.
! MAohduttacat/loh-<minun <

Consani/sano teidän
Junttilan. Puhucot ft
loiscstlerusalemmcii-ift/ja saarnatcatAAnelle/että hänen ftt!>
imtsens on lopetettu;
sillä hänenrtcoxens on
annettu anderi /
hän on saanut carckr- !
täisesi HErran täl>l> !
stä/ealckein hänen s>M
oeins tähden.
Huutawaistn ani on

corwes/ walmisiM
HErran tietä/teW
w.saistt polgitterimn»
sa meidän lumalal-
lem. C.ucki laxot. ptl^
olgotctt«man/jac<!il

ki wuoret ja <,mtM
pitä olettaman Ia m
tä on tasoittamat/piii
t.isattaman/ ja M»
collÄtowat/pttäsiM
tämän: Mä HEm»
cunniailmoitetan/ j»
catcki ilha on ynnä m
kewa HErran suunfi
huw, r
Hni ftlw:s«rna. I»

hän sanoinuitäst mini!
vita saartamani caicki
lihaorheina/M cM
hänen hywydens nip,
luin kedon cuckaimn,
Helnacmwa/j!'. cuck!
nenlacastu:silläM
ra puhalsi s»hen. UCanssa onheinä/hei»
cuiwettu/j» lnckatne»

., W
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lockastu. Mutta mei-
dän lumalam sanapysy tjancaickisesi.
Nyt caicki Chriff.p.s29.

cas Ev.Lap. l. ,

Mnyttämisen alca
la»ttin/ja hän synny-
tl hänenkylalisens j« langons
cuullt/ ttH Herra oli
tchnyt suuren laupiu-
den hänen lansans/i»
loidzithe hänen can<
stns.
I, tstpahdui lähde-

rxndena päiwänä/etta
hetuitt lasta ymbarins
leickaman / jacudzuii
Isins nimeldä. Nhn
Mstiis hänen HitinS/
ias<,noiiets!t<gan/w>'li
hD pitä cudzuttamanlohlinnes.lahesano-
ithänelle: eiolefetän
lMnsuaus>'6/jolacu-
dzulnn siila nimellä.
Hnhc »Viittaisit hä-

ni-
«llähäntahdoi häne
cxdzim.la hän anoi
tn,!»a/jatirjoitti:lo
lMmes on hänen ni-
«ms, Ia jocainen ih-l»ltielisitä.Nlj!, cohta«ukcni hänen suunsja
«i lielens ja puhui
MiiilnmnlM.la

pelco tuli caickein hei»Vänkylalistens päälle.
lalaikisaludeanma<
kicanssas llmaunU
caicki nämat tegol.la

'caicki jotca tämän cun
lit/panit sen heidän sy-

- damihins /sanoden:
n Rtugäs luulet tästä
- lapsesta Ell-
ilä HErrankäsi oli ha»
? nen cansans.
t Ia hänen IsZns Za-
charias täytettin Py-

> hälläHengclle/jaennu
stt sanoden.
»IjtettyolconH

lsrmltnluma'
la: Sillä hän on ed-
zinyt jalunastanut ha.
nen Canssans.
Ia on meille corgot>

tanit autuuden snr>
wcn / Davidin hänen
palweljays huonesa.
Nyncuinhänonmlli

nm puhunut / häne»
pyhäin Prophetain
suun cautta.
Wapataxens meitä

meidän wihollisildssl'.',/
jacaickein lädest/jot:a
mettä wlhawat.,
laosotcaxenslaupil!

! ta meidän Isillem/j«
muistcxenshänen, py-
hä ltjttons.

! lasttäwala/ jeng!»
l hän wannoi Abraha-

i mille meidän Ilallem/
»meille «ndaxens.



Että me lunastetut/
»ntdan «vihollisten, ta
dest/ handa pelkämet
palwelisim / Pohydes
jahursiaudeshänene,
desäns catckena mei-
dän elinaicanam.
Ia sinä Poicainen

pltäcutzuttumäylim-
mäiftt, Prophetari:
Clllä sinun pitä käy-
män HErran caswon
edes/walmistamanhä
ntn teitäns.
Ia andaman autuu-

den tunnonhaneCays
salltf.s/heidan syndlns
anderi saamlsert.
Meibänlumalan sy-

dämelvsen laupiuden
cautta/ jolla meitä
on, eozinyt Coitco yl»

Valistaman nytä jot-
ta pimels ja euolsn
warjos istuwaevja o»
jenoamanmeidän jal-
<am rauhan teille.
Ia lapsi jo

wahwistui Henges M
asui eorwes/ sijhena»
sti että st tu-
lis/ jon« HZnen PitiIlraeli»C«nssan «teen
«ulema».

Rucous.
liitin, ssnuo»v«>HErra Jumal,

t»!wa!menls<l/eaick«ftMmlst/ sinunlumen

'armosedest/ettesaln»»i stans ole meille«ndanut
ffinunpyhHlalias.!«lj«
!ssoläs/w.aanmyo«mck
dän tygom lihettanttpyhi»l»hame«n/»i,t
tämenChristustastlniel
I»ns/ ja ilmoittam»»
hHnen e««tt»ns syndeiii
andenftamista/pohytti
ja «aul>«scautta:M«
lucoilema myösM»/Pyhällä bens«ll«w<i<
,dansyndnm<t«mwa!»!<
semanettzmesencaltoisen Pvbän I«hanne«nsaaman wah«allausc»!
la wast<m ottaifim! I»

' sinua»pyhydei ja «m
, hurseaudes «aitlenaO
«icanä p«ll«mttP«w

, llstm/ Amen.
> p. petarm jap.
Pavalin pätwänH.

NiineuinP.AndreolNK,i««na.
Opisto!. kirjM
Apost.tegois/Cap,ll,

ajalla ottiW«CuningasHm>
> des mnummtta S«»>
i?mnnnastaWnni/!»«!
»ataxens.lamestck
Jacobin lohamV»l weljen miecaLa, I<«

, cuinhännNstltlU'
»alaisille telpamn/
pyysi hän myös Pel»<
rita lasitta/ ja se»!!
matian leiwänpäim

znä. Costa hän «li h«'
> nen käsittänyt/ P««<

P

Vvangeliumtt
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hanhänenfmgimeen/
joondoi hänen neljän
sotomesten neljänne,
fen haleun wartioi»
l»/ ja ajatteli hänenPääsiäisen jällen «set
t« Canssan eteen. IaPuaripidättlntornis:
Mutta Seuracunda
molli lackamata hä-nen edestans Jumala»
t« culn Herodes tah°
«oi hänen edesotta/ma
M PelariMäyönä i
«hden sotamtehewa,
telia sidottuna taxilla,

ja warttot,
»lit°wenede«!/jawar<
tloidzlt tornia. ,
Ia cadzo HErran-

knge!! seisoi hänen ly'
lonans/ ja fickaus l
Mstlhuonesa/lyckäis
Pelarita kylkeen / he°,
M hänen/ jasanoi:Housenoptast. Ia lah«
l« putolsit hänen tä° <
Mns. Nyn Engelin
sonoi hänelle:Eonnu» j
st" ja kengitä sinus /,
jolMtetl nijn. la,
Wsanoiwielähänel-!
lei Pue idzes waatet-,
!>s/ ja seura minua. >
In hän meni ulos/ja <
smrais händä/eikäv-<ft«nut sitä todexi cuin <
Melildä tehtin/waZ l
m luuli näyn nake-Hwns. Ntjn he me><«llensimälsentatoi."

sen wattien läpldze /

ja tulit rautaiseen
porttjn/jocawieCa»
pungij/ ja se aukeni
heille iozestäns: He me
nitsiM ulos/layde»
yhtä cotuamyöden/ja
Engelt ercant lohtahänestä. Ia cuin Pe.
lori toindnl endisel.
lens sanot hän: .Nyt
minä totisesi lieden/että HEra on Enge«
lins lähettänyt / j«
minun Heroderen ta»
fistä päästänyt / nyn
myös caiten ludan
Canssan toiwosta.
Iloitean npt tah.P.ez,
Nicmutcan m««/p.««

i3wan.p.N7a«.
Evang. Cap. »6.

Wllloin tuli lE.
man

areen joca eudzutan
Phillppuxen/»jalM
Opeluslapstllens / ja
sanoi:lenengä sano.
watjhmtset minun ih»
wisen Pojan olewan!
Nyn he sanoit: Muu<
lamat JohannesLa»
stajan: Mutta muu»
lamat Hellan: Muu.
tamat taas lereml.
an talckajongun Pro»
phetaista. Sanol hän
heille: Mutta tenen»
gi le sanona minun

olewan



vlewän l WoMs St-
mon Petari/)a s,,noi:
Sinä oletClMstus elä'
wän JumalanPolca,
lalEsus wastaten sa-
noi hänelle: Autuas o-
!et sinä Slmonlsnan.
Poica: Sillä ettei lil/a
eikä weri ilmoittanut
stta sinulle/mutta mi-
nun Isän joca on tai-
was. Mutta minä my-
ös sanon »inulle: Si-
nä olet Petari/ja tä-
mänEallion päälle tah
dvnwlnä ra.eta mi-
nun Seuracunoanl/
ja hellvetinportit ei pi-
dä hända Voitta-
man. Jäminä annan
sinulle talwan Wal-
dacunnanawaimet/ja
calcki cum sinä maan
päällä sidot/pidä sido-
tut oleman Taiwats:
Ia caicki cuin sinä
päästät maanpäällä/
«e pitä myös oleman
«nDetyt taiwais.

c«>E tijtäm sinua,
Caickiw»!.-,

dias iiaiicaicklnen Ju-
mala ettäi meidän olet!
finun rackan Pokasi
tundon andanut tull»:<
I» rucliilemma sinua/,
«itä perkele caickialda,
meitäkiusa/tal,to peräti
Pois ängetä siimn tum
n«stas/m«<me!t<U«ijn!

Ebangellumtz
-,PybäUa HengiMs irp
. laiflsltja hnllidzit/ Mme stnun tunnosos pyl

olisim/ ja im-
coickist»
sll!slM/lE>'ul<N Chiijw

-«n meidän HEM
, cmtta/ Amen.

MananpMwä^
Vilitgtioms,

'Cull-aZ. Epistola j«
' (il3(lli«ic.nliNluinP»>
' stonaicoimakinMlV

rian PHiwnn».
' Evanlp.LuM

Ev >.!g. Cap.i.
W)ina Palmini/

Maria/z«meni tyrustt ylösmö
kitylijn/Judon Co»'
pungiin.la.tuliZach««
rian huonesen/ ja tw
wettiElisabeth<.lat<!<!
patzdui/ sitte cuin Ni>
sabeth cuuli Maaria»
termctyxen / hyppäii
lapsi henen cohduM
Ia Cltsabeth täyteni!!
PyhällaHengelläMll-
si suurella anella/ jo
sanoi: Siunattu ole!
sinä waimoin seas/j»
siunattu on sinun coh-
tns hedelmä. Ia ciist»se nunillle tule/ Ftt»
minun HErrani W
tule minun tygönt?
Sillä cadzo/siMlB
sinun tetwttnfes «ni



M minun Corwi-
hlni/hyppäis lapsi ilost
minun cHhduftni. In
«M,is olet sinst joca
uscott: Sillä ne tay
lttäncum sinulleowx

la
Mila sanot:'

sielun l/istä
minun

hengen iloidze Junia-
l»s» minun wapahta-
j«ftni.
Eilahan eadzoi ptj°

l,«s nöyryttä/ cadzo/tästedes pitä calckein
ftcmundain minua
«uluaxi cudzuman.Gillä hän on suuria
ihmeitä tehnyt minun
cohtani ja hänen Ni-
wens on pyhä.
Ia hänen lauplu-

lens pysy sugusta su-
«uhun/ nUlia jotca
händä pelkawat.
Hi» osottiwoiman/täsiwarrellans / ja ha°

Micorjat heidän sy-
dämens mielestä.Noimalistt on ha»lckstanut istuimeloa/
jocorgottinöyrät,

Isowat täytti hänhWydellä / ta rickal
lältityhjäli.
san corjais IsraelinhMnpalwcstanstnm-

slÄnomalaupiuttans,
Nijncuin hän on pu-

lj!<!?Ut meidäm isillem/

-Abrahamille/ ja ha-
i nen siemenellens yan»
, caickiscsi.
' Ia Maria oli hänm
tykönäns lähes colme

t Huumutta/ ja palais,
z ottane,

Aucous.
kijmm finua

! Jumala
, taiwail<len Is»/caickei!l
stnml hywai» teeois e<
destH / Hengeliften ja
ruumilisten/cuins meille
runsaft tehnyt olet? ia

sinua/ wan
> jele meiti ytpeydest. za

, suruttomast/ etten me
olis k!tttäM»ttoMllt/tIK
gNangus lyndljn/niin

>el',simsi!luarmospa<dji
> nineum P.Wdzi, marta
-sano/ettei wijlaui/woil
ma j« tlctalli taita nijt»,
auttacu<neislnu»pel>

' la/ anna jiis meille ar^
mos / että me aina si

! nun pelgafts »ysyifim/
ia sinun Sanalles cuu«

, liaiset olislm/ elta sinu»
fiunares pysyis meidän/

' tylön? ia me nijn !>nu«
' »rmos cauta <illnca!<k!st
autuutenpaWsim/A.

Jacobin päl^
»vana.

Cc>!lesr2.
NiincuinP.Aid««x«m

giil Paiwana.tLplst.PPawall
> >RoV,C>.P. 8.

' weljct/ me

/ jotca
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?4v Evangellnmit «

Jotta Jumalala ra«
«stawat/ «aicki tap»
palel parharNäändy
lvän/nylle jotcaaiwot»
luxen jällen cudzutut
«wal: Sillä jotca hän
o» «dcs eadzonut ne
hän on myösPoicans
luwancaltatsexl säätä-nyt/.että hän olisesi-,
«öinen monen weljen>
leskellä. Jotca hän on i
säätänyt/ ne hän on >
myös cudzunut/ ja
jotta hän cudzunut
on/ne hän on myös i
waanhurscaxi teh°<
nyt / ja jotca hän >
«vanhurscaxt teki/ ne!
hän on myös cunnia. z
llsert tehnu. Mltästä'
me sijs tähän sanom-!
ma: Jos Jumala on <
meidän edestä»»/ cuca«
woi meitä wastan olla'<
loca ei omacan Poi-!cans armahtanut/'waan andot hänen!calckein meidän ed«°l
stäm.Eilistähän my-<
is anna meille caickia
hänen cansans» Cu- !
catahto Jumalan wa-1
lituin päälle canda >:

Jumala tele wanhur'
scaxl.Cuca tahto
totta? Christus on
«uollut:lahänonmy,
ös ylös herätetty/ja <
en Jumalan otkialla,kädellä/ rulollemas

hywä meidän edestä». !

Cuca tahto meltäl».
malan »ackaudesta e.
roittaiWaiwaco/ell
ahdistus? Eli waln»i Elli nälkä? Eli alasto.
musl Eli hätä? Eli
miecka? Ntznculnlll»joitettu on.- Sinun

tähtes me cuollelelznjylipäiwä/me pldetin
lnijncuin teurastett«>
watlambat.Muttantzsäcaitlsa me woila»,
me hänen eauttans/
joea meitä onracast».
nut. Slllä minäolen
wahwa sijtä/ettei cu«<
lema etkä elämä/ei Cn<
gelit/ eikä «siwallat/«!
wäkewydet/ etkän»ty<>
set taicka
eicorteuseikäsywyys/ -

eli jocu muu luondo»
cappale taida melti
Jumalan rackaudest»
eroitta/ joca onlE<suxes Christures mel« ?
bän HErrasam.
Evang.p. Matt.

Evang. Eap. 20. i,

ZMlehen oican tii< j°
,,f

Zebedeuren Polcoi» >«

Mlpolklnens/cumor» !
sija anoi jotainhänel»
dä.la hän sanot hi< ~,

nelle.- Mitäs tahdot?
Sanoi hän hänelle:st' I
no / että nämät l«fi



la Epistolat. ?4,
!„lm potcani istuisit/

sinun oiktalla kä-
l,lläe/ ja toinen wa.
scnimallas sinun wal-
Munnasas.NijnlE-

,s wastaten sanoi: et«
llledämltättanotta
Ulttaco juodasenCal»
Wjonga minun Pitä
Dman! Ia castettaMcastella/jollaml-
nilcastetan, He sanoit
t«!nellc>Mewoimma.
M sanoi heille.- mi-
imCalckent tosin te
uetta/ja sillä castella/,
B« minä castetonle
«stetan: Mutta istua
«!nun oiktallakädellä-!
Mickawasemmalla/,
«l «le minun andamt ,
Mni/mutta joillese z
W wlmistettu minun iWdäni. l

Rucyus. l
akttalumal»taiw»<,ylinen IsH/l«c« et «-

uhtonut sinun «ino» >

»Poicaas/ waan an< l
« hinen ensist ristin y
Aemanala/ ja sijttä c
>)«»«» sanomattoman e
?«!hlist<tyt nain hinen"Oleitans seuraisit/ia t
Mn ealdaiserens tM k!l Mutta etten meri.
'!»!«»astein taomift»«««Ulfi,/ lueuollem."wine siis sinun sano- p

>i°ind<laupiutas/et<t<

Hellas «»hwiftaisit/caic»
. kinaista »astoinlänmb
, sta wahwalla vscolla«voittaman/ ja phdm
turwalisentoiwoncautt
ta sinun tulewaMcun,
nia« / iiancaiclista au»
Mutta atna odotttn
man/ Amen.
Pchän Bertulin

Päivänä.
colleKa ja er-»c!u«le«
Niincuin Vyhan Aw

dr«attnginPäi»inH.
Eplst. on nijncmn P«
Thomarengtn pälw.

iLvany.p. Luc^
Evang. 6ap.«.

alcan lult
lWcheldän wällllens
rijta/ luca heisiä suu«
rin pitt oleman. Nyn>
hän sanoi heille: Ma«
ilmaltselCunlngatwal
ltdzewat/lawaldamie
het cudzutan armo lllsi»
nhn/waan joca teistä
suurin on/se olcon ny»
cuin nuorin: lajoccl
ylimmäinen on/ se oi«
connynculn palwell«l.
Sillä cumbt suurembi
on l Se joca «trtoidze/
taickasejocapalwele?
Eilösejoca «rloidze!
Mutta minä olen tet«
bänlestelläne ntjncuin
palwella.Muttaleolel
ta ne/jotca minunkiil''
'auMni minun can»



74« Evanqeliumit
sani pysytte: Ia minä <
sääden teille wäldacun!
nan / nijncuin minun!
Isani sääsi minulle;,
että teidän pitä
män ja juoman minu,(
pöydälläni / winun,
Waldacunnasan'i/ja!,
tstuman istuimella/
dumidzeman cari toi-,,
stakymmendälsraelin,
sucucunda. ,

luMalatai-,
M/MO su

nun Murecttndlls »let
hscoMll» pawzljoilla'
lohjoiitanut/ tvtca sinu >
Guuäsop«ttawsst/ia i!)>,
misiUesmnn tunbos ,!',
moittamat/Ml» että
sinun relgvsas waelda
tLitllwot/ ia lEftren lChrisiur? <autt« amu»
xitulew«t. M« rueot-,
lcmma sinua / h«!Mze,
laiHl' stntalta!!la pab ,
welMMsPpdalUHen-,
gtlläs / heidän wileatls <
«ina wlliöft ttkems!, /!
ettette »hnfulen/ vl-
»syden ia muun pahanj
wymnc»uttu Perkele!.d 5 Pettt>;)ll ja wuasans
hitari ja tulls/,
että Mun Wawucuw >
das «natsijsin/ ja >
w«cutifl?tt«isln/ Am,
p. Matcheuxen«

Paiwana. >
coiica, ja LlZlzug;,:.'
MnlninP.AndreaM

«M W»M. !'

ilEph«,.ö,4.
!M3,Ackat wiljet/ j«

meiHi
on Armo annettu/

lahjan nb
>tä Mfen/stntatzdehö,
jnutcorteiiteen/jam
jfangiudenfangiriwi<-
nyt/ja ihmisillelahi«i<
«ndanut. Mutta s>
cuinhänylösastui/l,
»le milän muu/ cu<»,
että hän ennen tarm
ales nsiul/alimmaift
maan paickoihin?D
alcsastlinuton/hänl»

se Ma caickcln tal»
ssenpaolle astui/ <ll?
häncatcki

! Hän on vannM nm
cam«t?ipLstoleilci/n!!«
tamatProphctalltD
tamat EvanZelisie! >

xt/muutamat Palw
ntrljäÖpettatxi.ssli»
pyhän lsirganty'
hanaitut olisit / jonz»
cautta Chrisiuxen >w
mis rafetup! ;ultsE>>
hcnosiicuinlne c«>i
yhdcncaltc,is«n «p

Pozan
täyoMsexi michexi,
l« täydcllists Chn!
xen lian mitäs on

Eva,,a. ?.



M Men atcail/kä-W,ol
chlze/janaktyhden lh
Hn istuw,<n culllhu,.
i!is/ Mat-
lheus. Ia hänsano»
lMelleiSeuraminuu.
Mnhännönsijastu-
,tzzhända. Ia tapah
M/ettälEsusaitri
.szi hänen hnonesans
l«»io/nijntulimon°
wpMcamjasyndl,
sn/j>>acnotdzitlEsu
DjohanenOpetusla-
s«cansa/sostaPha>
Oyct sen näit/sanoit,
hi!Uim opetuslnpsil
>e»i:Nltxit>,oanMe-
ftilnsyöPubltcaneln
j«sWlsten cansalCo-
>«Ksussencuuli/sa,
mihänheille: Ei
«l!«r!vidze paranda-
kWaansmrat.waZ',
'«Wt paramin / j«'
Mnt se; laupiutt<r
«m tahoon /

Silla en minä,
Ät wanhurscssita

mutta «in-
D parannoxen.

>Uirn Jumalatai^'-Minen Isä/ joca»
,"!»Ea»llns coutta MW»ll!ncund«scudlu.

losa wndem,
'»! >»ami!!en/l» «aie

M lU<ViI«M,

ma sinua / meidän sy<
dandam Pyhällä Hen<gilläs walaiseman/ewi»memitlelläm/nijnculn
Malth«us/si.»unäu»äs

, /syndlä car<-
, taisin,/ sinu,» armoihis

' tulwaisim/ ia ilanttic-
»ilstil autuuden/ lEsu?
x«l» Coxistuten meioail

, 4>Erran cautia peris
, ,a'.ftm/Amcn.
P.NllchcknpM

wanct.

, caickiw«!i
«">-a«/ joca li!iU»kä<jlltamssttämus wisnnde-

> sas / olet sinnn pyhät
t Engelis asettanut mali»I tutta ystäwitäs iMeaie
tistn autuuden Puol«<-

Anna O
' talwalmen Isä / sinun
armas/ «ta me heidäit

. PalwelnxenS e,.utta tai-
taisin! meidän wihoUi-sen / Pahan hengen/
,hänen ia zuonens j»
Mhudens eans / mie-
hulliscst woitta. Sinun
l«ckan/:c.'

neo A!?o>«. yanen Il-
mestys Mrjasans/

Cap. ,».

suuri M la-

)i!ich«el)ahänen En-
gelinssodeltDraktncä
sa/jaDtaklsodei/jah»
nes E«gelins.la ei he
w°icanet/eikä heidän si
ansenZmdllöyttytai-
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se wanha mato / joca
Perkelerl jaSatanari,
cubzutan/ olt vloshel-
tetty: Joca coco ma°,
ilman pyrin wiettele/
jahänen Engelins olit,
wyös hänen cansans
sinne heitetyt.

Jäminä cuulin suu
t«n snen «aiwasasano
»on: Nyt on autuus/
jawotmaja walda-
«unda/ja «M met'
dän lumalam/jahä«
nen Chrtstuxens/ettäjeonvloshettettyjoca
meidän «ehetmme
päälle yötä ja päiwä
Jumalan edee candot.
Ia he oivat hänen
Cartdzan weren laut-
ta «voittanet/ jahänen
lodttultns sanan lah-
den / »a ei he heidän
hingens luoleman asti
racastanet. Sentähde
te laiwal ilollcat/ja
jolca ntzlä asulta,wol
waZ ja mer? asuwille:
sillä Perkele astu alas
teidän tygönne/pitätn
suurta wlha / tieten
hänelläns wähan aiea
olewan.
OH<r.lum<mn.p.«»
Vlunstel.k.H.j«/p.41,
Nrman k<!tonkn?.v.sl>>
Mvang.pMa«.

Evang. sap.l«

tuli! ö e
nWpetuslapsetlz.
suren tygö / sanolc», z
»,uca on suurln G i
wan Waldacuun««! <

ja lEsus cudzul l,< l
göns lapsen / asnil °

sen heidän keskelle»;, >
ja sanol: Totisesta >
nä sanon teille: M j
ltkäänny ja tule up '
cuin lapset/nijn «« l
tule taiwan WM«- >

tundaan. Iyea td«nl!
alanda nijntuin tawl l
lapsi se on suurina
wan Waldacuumi, l
Ia joca holho yhl„!
sen tällaisenlapsen!»! >

nun Nimeni/hän h«i< <

ho minun. Mutta<!<!
ta pohendo yhtenxK
stä pientmist/ jotc«> s
scowal minun pi«!»
lent/parambi häm !

ollS/että myllynkö '

rlMstetaisin hänet'
laans/ ja vpoteM» <

sin meren sywyteen. :

Wol mailmalle
hennuren lähden/s'
pahennus cummir
tule. Wol cuitei'
s«H ihmistä,/ M-
cautta pahennus t«!<

l Mutta ios siniikätli/
! taicka jalcas pah«!>« j
sinun/.ntjn lelcioj! ,
pois / ja hettä pei< ,
N»l°'i<. MMbi , !



onouwa, '
~» mennä ro °

Mckona/cuin sinul-
la M caixi kättä/ja
Gl)alca/Mhe<tetäl
<ln iMcaickisen tulee.
Ia jos sinun sil-
«äe pahenda sinun /

puhcaise se vlos /

ja heitä pois tykös,
Parambt on sinun e-
lämääi» menenä silmä
Mlla/luinsinlillao-
,l!s c«ri silmä/ja heite-
täisin heitvetln tuleen,

tzo ylön yhtäkan näi-
stä picntmmist/Mä mi
n« ft!!on teille: heidän
Engelins t«w«s/!iä-
lMätainaWlnunlss
nlcaswKn/joca on tm
nials. Siliä
Poicatuli autucritt-
llmnsitaeuinfadon-
nxt olt. >

RucHus.
M)E tt>täm sinua!Jumalaloiwttoel! Isa/ sr,,un
wrmattomun arm«s
I» laupiudes eXstH / et-
t«s «I«t asettanutEagejjs meitä watti-s

/ ja Perlelenl
»MHa juoni t>aw«rie',
ItNM/ja rucoilcmma,
>l.u»,waiaisem«nMel-
lon sydämen Pyhällä
He> gMS että me <i 'Dx pelgosas pysyistm/'
INMsMMMIeMsnc-l,

lois / waan calckinaisls
«hdiftuxts meitäm lod<
3uta>slm/ että sinun v»,
het Engelii warttoidze«
wat meitä<« meidän o
mMa nin meidän pirit
tältzät/ettävertele eitä
maiima mettä wahinao

, itta t«ida/että
synvein nden snminemiiancMinen elämä on
meille Cvtistuxei, caut<
ta luwatm / mahdais
imyös »nidän luomin
ia c«icki mitä meillä
o« / lwun pyhäin En-
qsiittes eamtamojellut
ja wansllltt olla/ A.

P.ludanvulwänä.,
Nimenin P, Andrzaf

lengin Wiwänä

p. <;».

,EVan. p. MM,
Ev.ng. C>ip. ">.

«tcmui»
caxitolsiaknmmendä'/
M sanoi; alfat mengö
lpacangin teille / M
!Samalitain«n Cssll"
,pungeihtn altat men.
,gö: Multa mengät
paraimnln cadolettum
lammasten lygc>l>rae
lm huoncsta. Myn
mengat jasaarnatcat/
sanobe:Talw«nWal-
Ii dacun«
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dacunda oli lähe.,
siynyt. KipMä teh-täl Spi->
talisia pichdlstacat/ >
cuolleita herättäkät /,
perkeleitä vlos ajacat. l
lahiaxt te saitte/ nijn
myös laiharl andacat.
Ei teidän pM culda/

«ikähopiata/etkätpaste
pltämäm teidän wyöl'!>
Un/ M Ewas säc-fiamatcalla/eikäcah-!!
ta hametta/eikä kengiä/!,
«ikäsauwa: sillä työ-,
mies on rnocans
salnut. Waan cuhun».
gaikänäns Canpun-,
gyn l talcka tylän le,
menette nijn
«uca sinä on otollinen/'
ja olcat siellä siehenasti
lUln te lähdette
Mutta cosca te huo-,

ckscnmenette/nijnter-
wettäkätsitä/ja sano-!
«at: rauha oleon tälle
huonolle. Ia jos st,
huone on otollinen/,
nijn tulcan teidän
han hänelle: jollei hän
ole otollinen/ nijn tei-
dänrauhan teille pala-
ja. Iacusa ei kengän,

rupe teitä wastan/etkä,
«uule teidän sanojan/!
nijn mengät vlos nij« >
sta huoneista/
M Caupungista / ja,
pudistacat toinutktn,
teidän jotzolstan. To,

tisest sanon minäteUhuokembiptts oleinsSödoman,'aG°M,
ran maalle Duon,,»,
paiwänä/ iMz MCaupimgille.

Rlicyus.
t?«Erlalumalat«iA!ylinen Isn/ioc«,iNi
jsinun Po«c«i lEm,
!Cbnstuxc!lcautta«O
>lt ilmoittanut ole!/ n«!tUc«ilemma stnuo/EIna Py!)« ui!!-
däu sydilmihim/ «<j
l,»n meisä ,il,a« ~

Christzlism l«HM«
<umsitän>ast«NM»>j
molisest warlelis/ W«
wlftals myvi! ja Ichw
taiimtitä «ictlnchiwastolittiymists / «m
jin«l! Ganns lllhw
meidän päälleni tM
taita/ että me turw
lisest sinun atmso<!»s«,
naas meitämturmW
iaselaPerkelenettiMilUanpalmoenyloM
z»!sim.S«NUnPo!«</».
Pyhäin Mielie»,

Paiwänä.
c>H3rra Caicki!»M

Jumala/m w
coilemma sinua «Ull-
man meille »rmös/!tl»
sinun byhäls niuW
mettä parambaan «!»'

maänk«dotia!s/i«e!l»
niineuin m« heilß
muistoans pidämme
manbnilM mpös »!<«
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Utölsö heitästm

~, Sinunracl»n/etc.
Ep,st.p. Johan.Hllmesiyo K. C.7
Mjnä Paiwtnä/

nunä loisen
EnZ.linAuringon cot<
<os«>)löstulcwan/iol-
laoli elämän Jumalan
fttttl. Ia hän huusi
sni-rella anella nljlle
»eljÄe Engeiille/ jol-
lenmaata ja merta oli
llwitltu wabingoitta/
jasiuisi:alfat maata/
M n?n-ca/ eikä puita
wohlngoittnco/siihen-
«stl cutn me merki-
tzc«me meidän In»!
w>,lnmme palweliat
heil>.m odzisans.
Ii mma.culilin että

imrkittym bttu oli sata
ji, ne>)ä wljdettäkym-
medätllhatla/iotcacai
tein Israelin lasten su-
lucilmsta merkityt 011l
Ilizanfticncunnasta/

?ymmendä
tulMta werkttyt.
Roocnin ftcucun-
l!«si»/ coxitolsm tym-
mi oa'tuhatta merkltyt.
Gadm sucucuuasta/

lariioisia kymmenoä
l!ch<>lm merlllyt.
.'sserm sucuulnasta/

«rtoista tymmendä
lilalta m«rkltyr.

sncucuil-

nastamendä tuhatta melityk
Manassen suculun»

nasta/ caxitaistakym-
mcdä tuhatta merkitys

' Simeonin sulucun«< ,
l nasta/caxitotsta lym» !
mebätuhmta merkityt» '
iewin suculunnasta/

l caritoisia kymmend»
tuhatta merhtit.
Isascharin l«cucun«

nasta caxitoista kyni-
meuda tuhatta mekityt,
Zabulonin sucue.un-

nasta eaxitoista kym»
> meoa tuhatta merkttyt»

losephinsucvcunna» zsta/c»«litoista fy? men«!dä tuhatta merkityt.
! Benlamin sucucun» !
sta/caxiotlsta kymmen» !
da tuhatta merkityt.
Sen Mken näin mi>« 1

nä/jacadzo/sizurijouc- !
l

tainut/caickista paca» i
ruoista/ /a sucneun,
nista ja Canssastaja

l kielistä/ stisewan istui»
menebes/MCandzan
ides/waikcllla walnlla
p.ictccu ja pnlmulhn»
oan fäsifans.lo he Hu»
stt surellaänellä/st.nö,
oen.Autuus olcon sill«
)oca istuimella iliu/mei
Me. Ia laickl Enge» z
lit sttftit Istuinoa '
lijt ym^



Vtxinqeliumit
ymbanos/ ).. w»n-
htmbita ymbärins/ ja
neljäeläindä/ jalan
geisitcastootllens istut-
men eteen/M ««marsit
Jumalala sanode:A-
men. Siunaus / ja
Wysaus/jafytos/ ja
lunnia / jawäkewys/
jawoima/ olldn mei°

lumalallem/ya-
ncaickisest/ Ämcn.
HErra cuca sun
Christemailm.wa.p.f2i

«Evang.p.Matt.

DMljhcuaican/eo-
näki

C«nssan/ astui hän n-
lös wuorelle/ ja cuin
hän oli istunut/ tulit
hänen Opetuslapsns
hänen tygöus. Ntjn
hän awaw suuns/opeti
li heitä/ja
Ot owathengelisttwai
»vaiset.- silla heidän en
tatwan Naldacunda.
Autuat owat murhe!»
ltset: silla he saawaat,
lohdutuxen. Autuato
vat siwläl:sillä Hesaa-!
»vat maanperiä. Au-'
tuatowatjotcalsvwat
jamnowat wanhursca-
utta: sillä heralvitan.
Autuat owat läuptat:
silla he sawat laupiu-.

om Auttmc owatfch
tat'svdamcst: Whisaowat nähdä Imz-
lan.AutuätowmiM

t han tekiät: sillä ne BJumalan poijr» ich
, zutaman.Autuat«!
, joica wanhutstWli,
' tähden wnnotan-M
heidän on taiwanM.
daeunda.
tate/coscaihmiselfil'

. cawatjäwainowol!!!.
i ta/ta puhuwatM-
naista pahutta ttil»

, wastan / walchdellen
minun tähden. I!«l!<
cat jariemuitcat: M
teidänpalckan on sm!

l taiwns Sillä näinhe
nwinolsit PropheM
ljotca teidän edellanolii

Rucyus.

-ylinen Isä/ sini,«<«smu > ainocoistn P Mi
'IE/ufenCdristuxeMllftn opttnx n «un»/
oiliat autuuden"M'!i<
«app<ll«taimoli>eftm>!
leilmeittanutolet:M
fuc««lemma finu»/m<
laise meidsn s„d»Nl!
Podälln Hens<Uä«/llt»

taikell» «hkuulell»
meitam nijsä harioiittxfim/täMltn mailma" ?»'

. huttu tarsiwälisest W
sisim/ ja wiimein finu»
tykonäs t«!wa« sum«
lpalcanlästtäisim/DM»
,me>ll« luo/ laupice^



jaEpistM. ?4y
älnUinenHErra/slNlfnlackanPoieaFlEsuren
Vnstuxen meidän.^er,-
mn ia Pyhän Hengen
ftnsaelijahMdzeimw
«ickisest/ Amen.
RucHus päivänä

/?««!«HErra luma<

c»fi/j« synnin, mm cd?-.
s!i tunnustllw/

' mille «imolistst ann«!'
ftsefä synnit ete
tl myös rauhan, Sinun
rackonPocas lEiuxen
C«!sturen/ etc.

Lpist p. Jacob
Apojt. C-P.5. l

MAckatweljet/tun-
totncnj

toisillen teidän rico-
fem/ja rucoilcat toi-

, nen toisemme edestä/
että te terwet olisittai!'MWanhurscanßl,f
cous woi valjo/ eojca
se totinen on. Elias o-

' lithmtnen nysä haluisa
Oiicapää/ cuin mekin/

> hän rucoili ettei Pttä<
nylsttaman/jaejsata-
nutcan maan päälle
loimena wuolena ja
cuutena cuucautena.
I» hän taas rucstli/
j«tHiwasandotsateen/
j«maa caswot hedel-män,, !

l Mockat welj'Ni/ jos
l >ocu ttlstä sxylS totu-

iocustnpals.ut-
,tais/setietfan/ettajo-
,ca jyimeisen exyxistä
!pa!«utt<l/se on w>>pah-
,!MM!t sielun cuolema-
'siVja peittä syndein
paljouden.

!, !''v<U!g/Hc,p. il.

NVnotlEsus Ope-
' tuslapsillen: culla tei-
stä on ystawä/ ia mene
puoli yöstä hamn ty«
>göns/jasano hielle:
ystawan/ jalnas mi-
nulle colme leipä: sillä
'minun ystäwan/ tuli

> maftasi minun tygöni/
ja ei minulla ole mitä
minä panen hänen
eteens. Ia hän wnsta
huoncstans:älä minua
waiwa/owi on josul-
jettu/ja minun lopl>
ntminunlansanlma-
cawat/jaenmtnäwoi

' nosta sinulleandaman.
Minä ftnon teille: el-
lei hän nouse ja anna
'hänelle/ että hän on

! hänenystäwäns/ nljn
, hän cuitenqin hänen

tähden nou
'se/ jaanda hänelle ntjn

, mondacuinhäntalwi-
dze. lirj Nyn



75«? Evongeliumll
Nljn minä myös sano

teille: anocal
le annetan / edzikätnyn telöydätte/colcu-
tacat uijn teille awa°
tan? sillä jocainencutn,
«no/se sa: ja jocacdzi/,se löytä; ja jyca col- ,
lutta / sille awataiv
Cuca teistä on se Isä?
»oldapotca ano leipä/,
«indaco hän hänelle li'
»ven 3 eli jos hän ano
cala/andaco hän hä-
nelle lärmcn i eli jos
han ano muuna an-
daco hän hänelleScor
pionin! Joete/jotca
pahat olma/taidatte
hywiä lahioja onda
teidän lapsillcn/paljo,
«nnmmitt teidän tai-!
walinen Isän /anda,
pyhän Hengen sitä <!- izlowaisille, ,

6°l!eN«.

edei calcleln
d«metw«plsewat/jacaic
kein omatund» «varise/,
«rmatzda finuas eaic-,
tein paille / enin sondi/ <«ns catuwat::ia paraw'
nä laicli heidän haa-«ans:ettl nijncuin he!
vwat caictiln synnetzm,
»vialliset./ «ttei vxilän j
Vlis moos sinun armo»
stas osatöin. Sin.«,,

set sau»l/Krjoltta P,,
ler.ProphL.,,4.

NMOI HErrn wii,
i<ZWoän pahat ttM
ownt stn lylla anft!n>
nct/mutt.» aula cul«
tengin sinun nlm«§
tähden: silla mM
cowacorwmsudem o»
suurl/ culn me «lciy-
ma oltt sinua «vaston
sinä olet Israelin tm»
wa/ja auttaja hädas.
Mixls olet nyncuin
muucalainen maaft/
ja nijncuin wleras/
joca sijhen ainoastani
yöty! Miris olet nijn
cuin Sangart / M
on pelcurl? ja ntjn«
cutn wäkäwä/ jocael
aulta taida? Slnl
olet cultengln meidän,
seasam HErra/jaine
ntmitetansinuuniml
las/älä meitä lM

EvMg. Cap. 18. >

AMlehen aican'st-
lEsusheille

wertauren/ että atn«
tule rucoilla eikäwi'
syä/zasanoltyxitM
mari ole yhdes Cnu»
pnngis/ joeaet pel'
jannytlumalata/eB
häwmyt ih>Nistä,Ä!>l!
oli myös yrj iesti ji,!<
nä Caupungls / ,ioc«
tuli hänen t»)ZonS/st<
nodeu: auta minua
rtzta welteldäni.. Z«



ja Cpissolat. , ?z»
e) han tahtonutcan,
Mutta wymein sanoi
han iozellens: waica
en mtns Jumalala
velka engä häpe ihm-
M/cultengin fttä tä-
mä lesti watwa minua
tchdöminähändäaut-
<»/ettet hän tulis ja
nurisis minua.

N?n HErra sanoi:
tuulcat mitä tämä
ivääräDuomari sano;!

Etköstä Jumalan pl-
oäts hänen walittul-
tans auttaiWn/ jotca,

. yötä ja päiwä hända
huutaw« / pjdäists
hänen sitä kärsimän?

> Minä sanon teille/hän
> auttä heitä ptan.Cui?
»tengincösca ihmisen
Poica on tulcwa/löy-

! tänckö hän vsco maan
lpääldä.

Uatechismus,
MMCatetMM AtechismuS'tHMWon cocoChri-

opin

tulyhykatsm pecappa-
lechin kysymisten ja
Mstausten eansin
Culnga monda Cap»a<

lttt«
saonl Cuust.

I. Jumalankymme-
nen Käskysanat.

ll.Vstolz,tunnllstos.
lll,Mmeidän N»'

«us. ,
vi. Cästey Sacra-

menti. '
V,Rippi eli Syn. l

nin päästö. ?
Vi.AltarinSalrametl'

Cuinga ne «utzutan.
GristeitsenoptnPää-
loppalex). n

chisinuson?
! Mitlga t<lbden e

Sentähden että ny-
oncooltu se coco

ChrlMnen oppi/Pro
phetäln ja ?jpostolit«

.cen firjoturista.
Cuca exfimainen Chrl<

sttlisen opin PHäcspF
pale on?

Jumala kymmenettä
täsiysanat.

Luesne?
Minä olen HErrN ff

nun lumalas z
linun pidä plta-

wteraita Iu«
maloita/minun ebeA
nt. etc.
Ringa tähden Catechil,

K«fi«
sanoista?Sentähdenettänetl?

moittawalSynnit/ja ,
liilij ftatio



?n Eattchlsmus l.
santtawallhmlsesyN'
nm tundoon/ ja jos
Cvangellum pltä jon-
gun Hedelmän mcisq
tekemän/nijn pitä iä-
ti ensistä cdespanda-
wan/ jasen rauta joh-
hnt ttamä synnin lun
doc»!.
Mikä Jumalan laslyt

«wat?
l>< tä>N)t owNt

Jumalan ic tl/jaettu
tymnenenkajkySaa-
n n.
Cuca ne knssyt on «n»

vanut?
Idze Jumala

ftawlas,

Oinain Wuorella.
CM ?

fymmede-
naPciuvänä litte cuin
s>,st »linöanssavlgo,-
läxtEgopcin maalo».
Ken? Mitta Jumala n«

aM!»l?
Mo, , >, uit',

CuingajamMmlpd»!
i»l»inneo!!and>. nt?
Pm «e,!)y!man/T,,

len ltimailxeli/j! B> s,i
N nänen ns»
Min Aumala naiden

mercke nc^saannvi
Että hän im canft

Osotaisi lain tvoiman
ja wrgnn/ni,

että hän tl-,- oit s'n>!
Nit/ja pMhft Ihmisen

' omasa tunnost/ W,
! cuin Pttkämcn : I,

- ntjmuin Tuli pal«I»
ihnwsen Eynd vnes»,
Mihin»» ne kasto» M

, litjoitettut?
, CahttnMvMTW
. !UN.
CucaneonkftjM»!

t loze Jumalacoich,
waldtas/ oman Ew

t mcnft sans".
i Mitä ne llwisttTaOlmerktztwät?

Ne mcrfltzewatN
„ nistn Sydämen l«,

wuden/ Jumalana
- styä wastan : EitM
fmettäfästy S«!
pttä cina wahawWpysiimän.
Cuinya monen HsW

° eli 3aUiM/kassys«<
, nas jattay?
- Cahteen.

Mfi niin?
Sentähoea ettäl»-

Mala on ne l<-zc )ac«-
nut e,'hteen.T<lul,U

IMin«itahd?h<lnne»l
! ttn Luu-un lirioitt,!

Senlähueil ,etta!«
lhmisilo»

yhtäläisen culi.tM
sisällisen ja vleoiw

Jumalala )a lähi-mmistä wc»st,'n,
CUAOO mend.i faffy«

'i enfimä'stsa TaulusU
Colme.

> I.Etj sinunpioä pw
t «iän wleraita luW<



Cachechismus 75;
< lolta edesäni. Mitä nämat Kasfyt oe
IN. EN sinun plda tur Vtttawace
hon lausuman/ sinun Neojottnvnt cumga
KERras lumalas pua «casta.

weldan iahcmai,
I,',Muista ettäs pyst"m/ja hända »vastan

' iil,'t lepop'iwän. meitam
M 11l namat Mssyt «< 1. 2>Hky.

petawat? Cucaensimailien stassy
> Ne osott «vat/ cuin- on?
g« meidän pitä raca- Minä olenHErra si-
siaman Jumalala/ ja nunlumalaS.EH sinu
hania oikein palwele- pidä pitämän wierai»
m«n. ta Imnaloita minun

o»? Hman cnnsaluma-
iCunntoitasinunlela tahto meitq csta /

sa« ja Hicis / ettäs 0° Epäjumalan palwe,
M pitkäyälline maan luxesta /ja tahto että
paalia. meidän pttä handä al-
Zl,Esssinup<daTap.

pemon.
UI.Elj sinun pidä

Huorin teckemän.
IV. Ey sinun pidä

Varastaman.
V.Etjsinupidä wää

l» todistusta sanoman
sinun lählmälstäs wa-
stan.

nonta palwelema»/
pelkamän ja raasta,
man^
Cuinaa P.kutherus tl-
m«nKäsky" vgostol-

mitta.
Meidän ptta pelkä»

inan ja racastaman
)umalata ylinen caic»
lein Capplildel, / ha-

VI, C« sinun
pWämä» lähimäises N7mmw« Osa t»>Huonetta.
Vll. En sinun pidä

himoltzeman sinun la-
hlmäisesEmända/pal-
welia/Palcaptjcatatc-
taCarja/ elimltäkän
«>in hänan omansa

ssKäsloia on?
Cc>xl: Esipuht/ ja

Käst».
CmastEftrueon?
Esipuhe tämän j<l

aickein muitten Ka»
kyin väälle on tämä s



??4 Catechismus.
Mmä ylen sinmiHEr-
las lumalas.
Mitä Jumala «aidensanqm cansa tahto?

Näiden <,ansa hän
eroitta itzens c<«tista
luondo Cappaleista/
jsi tvärlstä IlUnatoistq
ja anda tietä että hän
on st ainoa totinen
Jumala/ jota meidän
pttä palweleman / ja

, paitzt händä/cij oleyh-
täfän muttalilmalati»Cuea«nslm«ln«»kasly

«n? ,Eij sinun pidä pita-
wan musta lumalM
minun edesäni.

stUlca n, wicrat Im,
malat «M?

M cuin Ihminen itze,
vlss ajattele/Ntjtäpcil-
tveleja rucotle/ nijdenpäällenuscaldajatur- ,
wa, ,
Mitä Jumala t»s«

ssysäwaatiz
PbtäwnhwauscohZ- l

nen pääliens.
WtalumalaMkie^
EpausconjacaickiE-l

pqjumalan palwellu-'
xet. . >

Cuea teille:, KäfH on? >
Ey sinun pidä tur-5han lausuman si - <

- malas^nimc: W,
eij HErrn ptdä hi^l

,bn nuhtelemat/ >,!,!
hänen nimens tmh»!

, laulu.
, Mits Jumala t»i,'

, Mstyn cansa tah»°,,
Tämän cstnft h«

-cahio asetta j« W
' meidän Kielem/ctt»
mesitäwärin tay»
M sen cansa I»,

'matan Pyhä M
turmele.
Cuillga Pyda lutlM

tinzllN K»!7yn v!P«tllimttta?
Mndäu pica peN

män ja xacastal»
Jumalat»/ cuem m
hänen Mmens caull»
kiroile cli wäärin wN
no/engämyösscnc<!«!
taNoidu/walchtelelli
fetän pelä: Muttss»,
ta me caikisahäbifämMtuftisalni!'
täauxemhudam/ruÄlem/lntäm ja»lisiäni,
CuinZa monda Os«

täiäKllsspston?
Caxi/Stjnä ensimil,

sesä Jumalaficldä/ei-
tnn',eidZn pidähän»
nimens turhan maini<
tzeman. Totisesta h»«Nhka/ että hän lch«
rangaista/nytä jott«
hänen Nimens. lurlM
lnainitzewNt.
MikcllUlyalssNimio»!



-,,,.,,/, „ Catechismns. , 2sf
Ivze Jumala laickt,l

Wldtas hänen olemt-
seftns ja tchoosans/
Mwöys caickisehy-

culn hänestä mai- >
Mn/ja tule hänen!
lunnlaxens.
Ms»Jumalanturbon m<tinit«ul ,
Cosca sitä pllcatan/!
!Mrttssn/hanenP,sa-
««nswääiu,<zpetetan
sc» «uita Noidutan/
lväärin Wannolau/
Mlhetellan/Kirolllan
jzmyös ialllistl jaol-
ti»t Walat särjttän.

M!t« Zumal«täs«i Mslpswss»ti?
Että me hädäsä ja

«ikesatuscasa silä
rem huubam iulämme
jftcunnioitamme.

Cuc»eo'n?sssKssj?»VNl^
Muist.l ettäs pyhität!

tcpopäiwäin
Miti Jumala tämänKasty!lc»nsatl!hto3
TIMZn canstl hän

tllhtohlhälläpiläsaal"
«a lmran/ja Inma-l«u Palweli!x"n /ja
M«i mettähänen P.
stnnnsa «m!«m«n..

Cuiuga P, Lucherustä?m»n Msty» oig«s
toimilta?

Meidän pitä pel<
kaman ja racastauian
Jumalala/ etten me
Saarna ja Jumalan
Sana ylencndzo/mut»
ta sen cunntasa pidäm-
me/mtelelam sila cuu-
lemme ja opemme.
Wikö Leipopc!l«ä on?
On se stitzemas Pai-

wawcj?osa/jolMpäi«
wän paalien me pi-emme meltam Mail-
malisisia/ toista/ja cö-
con tulemme cuule»
man Jumalansana.

iCuc» ltl»!»aiwsn yK
l MHnyt? '

Idzze Jumala
' waldza? joeasano: Cu,
sipMwävilöslNlMtyö?
lä ttk?m<>ii /
»ähM on sijmn HEr»
!'<lS lumMs ltso'

IMili st cudMa»LM-
Vsiw.ri?

, Srntäbden ettn Iu«
wala lewätteli hänen«

, Patwäu
pZälläja pyhitti ftNij
sillecuin euuden pai»!

, wän sisällä oli luonu»
ja Maan j»

mtta nysa on. l



756 Catechismus.
Cutt.oa'c»on'ämä oike-

inPyhitetä» l
Co>l»° humalan P.

sona puhwst opetetnn
jownstau oletan/ sen
Mcn elämäkäytetan/
jo coickt mailmaliset
Tyotja Astaret taca-
pelin pannan.
CuilMseMmellan?
Costa >en puiwan

Tnota tchdäni
jah rmöiuKrkosatäy
dän/ "vnnal«N sana ju
G »aina ylenccwzotan

Mtti Ilimala tusiKa-
stysäwaattk ,

Tä',:än han
fcstc/ danen Sannns
wisusttcuulla/ kättv ja
sen >a!k< elämäntäyttä:
Mitä bäntäsä lieldä?

Cnicki Mnilmalilet
T>,öt/,ja hänen P. sa-
nansyleinadzen.

Cuca Nllies käsky o»?l
Cui,niott>!sinunlsä« >

jo.?tttts/ ettäs olisit,
,

Nit«lum<>!a tämän kä 1
styncansa tahto?Täinän cansn hän

tahto ylhällä pitä j.,
holhoa meidän Wan>
hembttam / etten me h
heitäyldncadzo/muttas
pidämehettä cunniaft
>jaoleme hellle
Luinga P. Lutderus tä-mä.,,Ka<7ynftiit»? t>

!- Meidän pitä pG
män ja racastaiiK»

- Humalato/ nijn etlo,
me meidänwanhembl>'cam/ Esiwaldam j<

ylöncadzo/ ,
«ihotta: Mull» f

' pidämme heitä cunni<
asa/ palwelemM cm>

,!däm hsitä silmäinelei
Mingä tähden tllM Vi
, nm 3c>ulu «ujetanO

st« käskystä?
' Sentähoen että/nft'
culn me jällen lum»°
lun/ Isäloä ja ättildi

suurtinmolz hywät Työt Mml:
, Nynpitä m>?ös me!>
. «än jalken I <mM
laille suurimman eu»
nian tekemän.
Minna monda Osa tD
Caxi,, Ön tasiy «< zcä meidän pkä cunnl<

oittamä Isä taM:.
On lupaus että ntjlm
pitä mtneftvmän j»
oleman pttkätjälltstt
maanpätlä/jotcaheil» .
unni>!sa pitämät.

Cuingas ncEanat W
mällit l .

EttäheloänpitaraiK
has jalewos elämän j«
sama hywastisiunaure.
Cuea meidän Isämj»

aitimowat?
i. Meidän luonolW

wanhemmat l« iotl»



Wanh>'wbain -

N,<!t.l.Esiwallc>n- z.
Scho l

ulumestnrit. s. Perhen"
Isändä jaEman°ä.6. >
E,,ickiwanhatlh<uisct.l
Vili «n eunnioita Isä!ja äiti»?
gntuca että he owat

Jumalan lahlatja sey>
eoesia Jumalala krjtä/i
heidän eocstänsrucoillas,
j« heillesuultalset olla,«
Uitll Jumala täsä Kä-ssys waott ?

Eunniat»/ noyryttä,
ja cuultaisutta wan-!
hemblta »vastan. ,Mitä hän kieldi? ,
Vlenccchetlta M can-,

zlima Wanhembita,
!V»st"N.
Cma wi»,c< K«sll)on?
l>^!,<uftcoatllpl<!!ä. .'

Rita Jumala tämän <
Mstyn eanft tadto? ,
Tämän kastyn cansa
Jumalatahtow'rMa
meidän Ruunilm ja
Hcngem/ ettei yxikan I
pidä meille wahingo- >
ta tekemän Ruumin e-!
ItHcngen puolesta.
GanosP. Luteruxen »l-
--»oi teimiius lämän

lälly» päälle?
Meioän plta p«M-

män ja racastaman
Jumalala/ nyn etten -

lähimäistäm/
Nuumtn M Hengen

Agä mttäkän wääryt-
<ä handaw stan ttket
Mutta, «lta me hand»
,'utammrjnholhömja

hqdäsä warjele
Cuc« meidän lähimäb

semon! .Se cttln meidän ä-
pume tartvitze/)oca se
dnystäwaeliwihnmies
tl!ttu eli tunbemotom.
M>t» tasa ta»paMlse!t

«ansa yinmälretan?
Eywaiwolnvlconai-

nen Miestappo/ jo«t
käden eansa tapahtu/
mutm myös sisällinen
lOlatapayluMhanj»
winoncansa.
Cuinga MieMppo tä-

tapavtu ?

i.Ullonaisenlyön.i.
Wthäjlnvatnö cansa.sana cansssi,
4.wihaisenkäyttamlsen
c-nft.
Mitä humala MKio

stysä waati?
Rackautla/ sowindo/
ja >niäw»ttä lähimäist
Mitä hän täsä kielo»?

Ätuch.»/ me»scappo/
NMä/Wil,!, >' mainos

luca cudes My on?
Ey sinun ptoä Huo«
int femän.

Mitälumala tämänk<b
ston «nft tahto?

Tama
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Mitä Jumala tämän
KaWn cansa» tahtol

Tamn cansa Jumala
tshto ylhällä pilZ ja
»varjella Awiosiäfiyn,
sädyn. !
Culnan P. Luthttus tä<
m»nKaston »lgostoi'

mitta?
.

,
Meidän pila pelm»

wänjaracastawanlu,
malata/ntjnettä me,
olema pulM ja ciilv
nialisetaiatoxisajatöi
sä/ ja idznukin hänen
Awiopuoltsatans raca
sia jacunniasa pitä.
Mitä tas» Huoiuden

«ansaymmälretanl
- Eij waiwotn vlco-
naista Huorutta/ joca
lyön cansa tapachtu/
niutta sisälistt
pahat himot jahalut.

C«mgaHuorusta<
pochtu?

l. Vlconaiftn työn
cansa. 2. Pahan hi-
mon jahalun cansa.
z.Saastaileupuhenja
laulun cansa. 4. Ha-
pMsen fayttämiscls
NU'.su.
Mttä Jumala tasä

stosä w»«til
Pyhyna j« puhtaut-

ta awtoxlssa/ puheita
ja tpisa.
Mitädsntäsäkieldä?
Saastaisuta M catc-

kiuaista haureutta y-
löi, syömistä jajuontt-.
M.

Cuc» Se>tzim«sU
fto on;

Eij siniln pidä Nft
rastmnan.
MttH Jumala täch

Kaston canfa tsshW
Tämän tansa W

tahto warjella meil«»Calun/lWamjM
h«m.
Sanos P. LuthelW

«lgostHimitus tämj»
Knstvn Pialle!

Meidän ptta peA
män ja tacasiamm
Jumalala/ nijn cm
we meidän lähimD
däm hänen Rahani/
ecka hänen Caluns»
polska/eli jollacilll«
wärydellä ja petefel!»
tygsm täytä mum
että me autame/
holhomeja warjelM
händä/ elta han C«>
lunsa saisi pitä.
Mitä t»sä warcaM,

eansapmmarMnl
Ey waiwoin j>li!l

Warkans/ coscajm
soisen Calun w<?rM
smutta myös laickinal»

' set petoret.
Cuinga «arcauito

pahtu?
l i. Costa jocu tolse»
oman sala pois ott».
l. Costa jocu M
toiselta jotakin wäf<-
walla ja wärydellä.;.
Costa hän toisen oman

«I'
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»chella ja pet°M«'
«lnnssaalta. 4.Cosco
j«u otta eorcarahan>
jo suuren caswon.
M« JumalatW

»anti?
Munitta/ että me

wocudest meidän hiel
lam jss wäelläm elä-

j» autamettäid-
zecukin saisi omans
pl<ä> ,

.MMntMlielba?
Caicklnaistt wäary-

»el jawäliwal
lot.

3uc»
«n?

.Ecj sinunplda waä-
lä wdlstosta sanoman
sinun lähimaistasma-
fian.
Vlitä tämän
Käsltzi, cansa t«ht»?Tämän cansa luma

!c>tahto wariella mei-
dän Cunniä jahywän
sanoman lyalhetta j«
Mrintänbältäwast« i
Gonos P. Lutheruxen
UgoS toimitus taman

Ksty!> Mlk!
Meidän pitä peM-,

wän ja meastamä Iu
InMa/nyn etten me
wolheltele meidän lä°
hllnälscn päälle/engq
hanbä panettelle / eli
st«a paha Sanoma
tohänepaällens.Mut
toiyastama hänen ebe-

stäns / hywln häne»
stä puhu/ja caicki par»
hain pam läännäm.
Mä täsä wärän T«bi
distufm cansa ymmar^

Man?
Caicki määrät can,

det walhet/panetoxet
japahat sanomat/la«'
himäisen päälle.

! Mitä Wäärä 3odi-stuson?
l Costa jocu lähimäi.stns päällen wäarin
«,anda määrin todistaja walhetfele / händä
panettele /ja ha-nenhywän sanomanS
turmele.
M» Jumala M M

ssnswaati?
Tolutta/ että, me

totta puhumme/ lä-
himalstn edestwastam
me/ja caicki parhain
päin fannämme.
Mitä bäntäsäkielhä!Walhet/waäretcan

deet/panctoret/ pahat
soinnit.

10. Rä^.CucnYhdexeSKassy «„
Eij sinun ?wa p»y<

himan sinun lähimäi-
sts Huonetta.
Mitä Jumala tämatj

Kysspn cansa tahtoiTämän cansa luma
l latahto wartclla mei->

l dön Huonem/ Cotom
MCartanom/Talom/
-MaanjoManHcre^



?6o
Mita P. LulherustaM

Käswstä sano ?
.

M.wun pua pelkq.
män ja racastaman.Jumalala/nynettän,
me meidän lähimäisen
perimisen jälken seis?/
elipydä sim
allamiongW mutoisi,
wcrionalla/mjncnin,
se oitiuden cansata-
p chtuisi / mutta mci-,
danpttäautamanhän
da/ että hän satsi o-
manft filnl picä. ,
Mitäeroitusyntclmän
j»Se!tz>.ma< en Kästyn

MM?
Scitzemas Kässy tiel

dä Varastamasta tm°
sen oma: Mutta tämä
kieloa himoitzemasta
sitä,

, .MitlHuonencansa la-
si yPmärretän?

Mewan iahtmäisen
perimys/Coto jaCar
tano / hänen Taloins/
Maans ja Mande-
rens.
Cui m se Himo ia pyy-

tämys tapachtu?
Costa me Himoitze-

we jasetfome meidän
lähimäisen Codon ja
Cartanon/TaloinPel'
lon/Nijtun/Metzän/
Calaweden jälfän ja
pydämmä meidän al-
lam.
Mitä Jumala tasa K»

skys»i«a«t!l ,

! Han käst«/että ml
bän pitä antaman ml
dan iahimäistam/elti
hän satsipitä j» nauli-
ta hän< n onwns.
Mitä hä« täsi k»M

Hän keildä pyyiam,
stä meidän lähimätsen
Eoto/Cartanola/mo»
ta ja mon^erpt".

CucaKonlinciicsMtz»n?
Ehfsinunpldahlm»,

itzeman/ sinun lähi-
jmäisesEmändatä/p»>
weltata / PalcaMa/
luchtss/Cnria/talck
muuta/ cuin hänen o>
mansa on.
Mitn Jumalan tiM
Klssyn cansa tadttl '
Tämän cansn hm

tahto warjella meidM
Watmom/iapsem/ptl
hemluchtam jae»»
riam.
Cuinga P. Luthsruich

m»n Kässyn selitty
Meidän vitZ p«lta>

mänjaracafiamanlu
malata/nijn etten ine
wedhä / eikä haukuttt»
le metdän lählmmA
seldäm hänen No!»

, mons eliPalcoltstanf.
Mutta paremin Mt»'
me että he mahttwot
olla alalans/ jatchl»

«mitä heowat wew
,päät.



luina» nämat <«ti wiil
nitisti Kästy eroiteta»

Loinen toiseftans?Nämät caxi Käsi»
»sottawat Synnin ja
«ickln pihudenAlgun
nimiitäin Perisynnin
Uiiuta ne muut Ka-
siyt osottawÄt ne He-
delinät/jottn Perisyn-
nistä Vlgofiäywät/
cm on
pilw'i!us/määrät ma
W lum,ilansana„P
l°M'°zoM!!s/ Murh'
Huorus / Warcaus /

Mrä Todistus / j«
muut sencaloailetsyn-
nit.

Mltn Jumala <W
,

l
Elta enidän pltä hol
homq jaauttama me»
hän iähimmäistäm /

Mu että hän häne wai
eli Puolijans/

ftisi pitä ja nautit ,
MilMtDkic!»»?
Ha„ ficldä himyltze-

nwsia johaucuttclima
<!<> toisen miehän per-
hettä/ luckta ja C>>

' M!ta Aumala
VäistäKllMstq s«l.o?Niuä HErra sinun

lum«las/ olen Kij-
Mslumola/joca ed-
jisiclen Isäin psshctt
legot lasten päälle col-
nnndeln ja mljän-

seenPolw«»l / ioc>,<»
tr-inusi wihawnt, Ia
teen laupiuoen monet»
le tuhanelle / jotta
minua racastawnt ja
pitämät minimKäsky-
ni,
Laitaco jocunämntKäs

ssytptä?
Ey/sillä mäluma.

lan tutt waatt yhden
täydellisen cultaisuden
s-kä sisällisen/että vl,
onoisen/ IH-'
ninen on Perisynnin
ccmtta nijn turmeldu/
ettei hän taida sitä
tehdä.
Tattaco jocu tulls Äw
tu««iLain töiden c»uta?

EU.
Cuingastaldminentaft

t» tulla Autuaxi?
Vhden oitlnn j,» wah

wan Vston cautta.
MihinscksinLakiyntor/

Pellinen?
i. laki ilmoitta mei-

dän syndtme.
l.lphdattamettChri

stuxvn lygö. '

, Ksottamitä mei»
dän pltä tekemän / ja
mitä wältämän.
Vscon Tunnu-

stos.
CIM toinen CKrlstMen
openPjacappaleonl
Vston Tunnustos.

lues se.
Minä vston Imna«
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lan päälle Isän caicki-
waldian Taiwan ja
Maa» luojan.
Ia minä vston lE-

suren/ccc.
Vlingä tshden «ston
tuililustol c«Vt« seura
Kiisio sanain jällen?.
Sentähden ctca M

skysilnsslopettawclttun
d«r.«!t meidän syntm°
me: "Mutta Vston
Tunuustos osotta /

IUiNW MIdNN. p<t>^
fynnlsiä tule,
man.
Cuca senon «con pan-

nut ?

NcidänHErranlE-suren Christnrcn
stölit.
Cuinga monen osanne

j.ietan?
Colmcen.

Ensimämen o» Isä-
stä Jumalasta j»Niet-/
dän luomisesta
Toinen on Pojasta/

meidän HERRastalEsur-
esia jaiunastoj.'«sta..

on Pyhä-
staHeng stä/aj meidän
pyhlttqmlftstä.
Cuinza mondg Cappae

lettasimäon?Caritoistaknmmenda.
Cuccaneowqt?

vston Iu-
Paalle/

JM caicklwalöla,
3mw«u ja UM
luojan, «tc.
OanosmSumm, O

n«n Vsc»n «PplliW

Winavstonlsänln>
malan päälle/ M
minun on luonut.
Mi,nä vfcon Ii»

lan Pojan lEsM
,päälle« joca minun lu-
nastanut on.
Mmä vscyn Pydm

Hengen päälle / »»lii
minun on pyhlttänul.
Mit<ln«m«toft»llW<

paltt meille bpitto»
«at?

He opettamat luW
lcna oikein tundemN
ja hänen pällens vsc«>
man.
Cuinga «onda «n N

malata l
Mi ainoa lunM
Mitalumala vn l -

Jumala on yxi Hen<
gelinen olemus/In»'
caickinen/ns/'TotinenWijM
Hywa ja laupias /

Isä/ Polca ja Pch
Hengi/ catckein LO
palbcn luja/ja ylhill,
lä pitäjä.
Cuinga MVNdaVersm!

»nlum«ludej? .
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CatechisiMs. ?6z
Mmc: Isa/Potca/
j«Pyhä Hengi

Mli Isa on?
Isä on ensimainen

Persona lumaludesa/
lm on tzancaicklsestasynnyttänyt yäneliens!
Pc»j»n/ja ynnä
j,,„/j3 pyhän Hengen,
«msl!/ caicki Cappalet
«n luonut/ja nelvlelä,
Maina ylhättä pila.

M« Voic» «n? ,
Wca ontoinenPer-'

ftm lumaludesa/ Isa
jiä Mcaicktsesta syn-!

joca sittt otti!
Ihiulstnluonnon pääi >
lens/ Neitzestä Mari- >
iOmeidän tahlem. <
N!ki Vyh» Hengi «n?

Pyhä Hengi oncol-!
msPersona Inma-
lxdesa/ joca Isqstä ja'
Pojasta / stnomatco-
nMsswuooolK-.vl-gos
löypl. !
l. Vscon Tap i

p.Äe.
tuca on ensimänen v '

M, C«ppal«on? !

Minä vseo!»luma-<
lon päälle/Ijan caic°j
Waldian/ Taiwania <man luojan.
eiingaPyhc» Lutherui'tMnCaMlenvl,,

.

M loimilta:

Mmi vscon että
Jumala on minun
caickem muioen
tmncansa luonm/an-
«dannt minulle L»uu«
uiin M Selim/ Sil-
mät/Lorwac ja:nicki
nuiutläsenct/Tttdon/
Toimen jaVmmarry-
re»/ m nämät cÄckt
iWlänyt wolMssspl'
ta/ Anda myös mi-
nulle runsast joca pät-
wä Rawinnon ja
Werhon / Codon ja
Huonet/ Waimonja
iapstl/Pellot / Zar-
)an ja calckia myös
muita mitä MinäRu-
min rawtnopi tarwi-»
tzen/wielasitta/suaje-
le ja warjele minua/
caicki myös wahingot
tuscat ja pnhudec /

pääldänl estci ja torju.
Ia caictl nämäc tele
hän paldzi minun an»
siottairiojasta sulasta
armostans/ j« Isä»
lisestä hywybestäns:
loinen caickem edestä
minun tule hända M
lenZ Kijtä ylistä j«
cmmioittahändäcuulss
japalwella: on
ottnentosi.
jUlxistensim»il«nP«j
s»li«cudi><tai,l!^l?

i.Hä«
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i. Hänen Poicnns

HErrc:
tautisesta synnytänyt,!
l.luomistn tähden,
Meidän
hän on omistanut hä-
nen lnpstxens. , >

VliftdancudzMancaw
w°ldigx>?

Se n tähden että hä-nellä on catcki «voima
ja waloa'/ Taiwasa
ja maasa / joco
en caickl luonut
hiästä.»vnso Mvxinäni luo>

nut?
Ey/sillä että luomi°

neontocolumaluden/
Isän/Pojan MP.Hen-
pentua ia teko.
Mrilssvrinänstudzm!tanLuojaxi?

Senlähd?n/e«tä hän
onsocolumaludenAl-
cu/jolda cackt
luodut.

2. Cap^/
pale,

CucatoinenVleonCap-
Vale on ?

Minä vscon lEsil-,pen Christuxen/ hänen>
ainoan
l«/ meidän Herran/lc.''
Sanos vybön kuteru,!
xm uziiostolmitus ta>'män CopPalm pHue?
Minäps<on/ «ttälE-

! sus Christus on tolim»
Jumala/Isästäem,

/ sigi„,,i/
M myös totinen HOminen/NeidzestäK.
Etasta synoynyt/ «,

HErran/j««
jminuu Cadotctun j»
/Duomitun Ihmlsl»
stt/cuolem-.stajaK.

! keleWallan aldawW
> hii/eiCullal/elt h°Ml
nutta hänen p»HÄ«
ja Milla werellänsj!
wiattolnalla Pijn«>,

l lans jaCuolemallani!
Että minä hänen p
mansa oltstn jahäm

nenallans eläisim/>«handö yancatckift
Wanhurscaudesa <«
WigattomuoesajaH
hydesapalwelisinnij!!'
euin hän myös onCml
luista «lösnosnut/el«
ja hallidze ijancatckW

>Se on toltnmtosi,

'CuinaoZumalanW«aanstcudzutanl
i CuozutanhanlK

sus/ sen tähbeis el!«
zhän on Napahtaß
meitä Synnistä j«
!Cuo!em«sta.

! 2. Christus sentnh'
d«n «ttä hän «>>l



CattchtfmUs. ?6f
Amlalda / Hoi-
Mefi Papixi. z.
IWalenaindariPo-
j»fi, HEr-
WM sentähden/ et-
Mn on Meitä tuonut
Ilmastanut.
z.Vscdtt Cap^

pale.
MColnillsuscotlCaPi

paleon?
Io:a sicist Pyhästä

Hmesiä syndyt nei°
ttjiä Mariasta.
M HElraChristus oN

j>»iiyt>asyndynyt?
Hcin vn siglnnt Ha-5

znrelhin Cnupungtsa/
«M Betlehemis on
sMnytKeisarin Äu-
gosluxeu aicana.
Mgi tähden / hän «n
lullut nyt
Nleilan tähtem/ että
h,Mmettälunastiijan'
Mftsta cuoiemnsia,
luinga nwnda luondoi
«»Chrtstuxeft! ,

lmnaluden,
Wnw/ jonga hän on
swul hänen Taiwa-,
>l!«lsaloänsa:l<,,

luondo/ jon-
ohan otti Netozesta!wrinsta. ,
Lnxlteo ne Luonet yh<

l>st«YtChl!stU«s»?Vwsti nljn mm ue

ifänans erijä tolneN
toisestansa/sillä ne d,
wat «hbesä Personnsa
Chttstuxesa/ia<enPer-
sonaltsen nhtcuden täh»
den/onlHMltnen lu»
ondosaanut/ caickerl
wöiman Talwasa ja
Maasaz
Mila se Personalineli

yhtlhs on l
. gn cchden luono»
yhbistys Christuxesn»

p>,le.
>CucaNMsVsconCW

pale on?
Ptjnattln Ponttus

'Pilatuxenalla/RlsiiN'
j« H uvattin.
MbitämäCaPpaleM
ra cvhta sitä, ««lm<ma

, vscon HEIs
l«n Chllstuxen sva»

, dymäst»?
Sentähden/että caic,

/imeidän utndemsel»
so hänen PiMsans M
Cuolemaftns. 2.Sen«
tähden/että co o HEr-
ran Christuxen olemus

Mailmasa/ cy ole
ollut muu cuin kärsi
myös.
Mmgcltäichen HErrra'C3ristus on kärsinyt

> P«juan jaCliolemanl

! Meidän tähden/ sen
pMe / Mä hänmettä
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meitä lunasts.lli ijan
caicklsta cuolemastaja!
cadotuxesta.
Mingä täodtn han on

Haudattu~S«n cansahantah!
bot osoita / että hän!.
lHllststaolt cuollut. l.!
Tahdot myös sen castt!
ta pyhittä meil>än hau!
taw/etta se pittmeil-!
le olema» yxi laposta.!
Ong», HEcran Chrtstu.xen Ruumis turmelhui

Haudaft?Elj/ Etllä eil se 01-!
lutjongunpalja» Ih<
«lseußuutuie/mutta
lumalanPojanRuu»
mis / joca oli ilman,
synnittä. <
Mil» st V«!tiui!pil«.,

t«« on ollut?
Hän ollyxiWaloa-

tnies/ eli maanbEr-
ra ylidzenludeä ma«/
j<» on ollut
na: Jäsen cansatei-
tä anneta»/ ettäHEr»ra Chrlftus on ylen-
«imetlu Paeanoillc /

ntjncuin hän ibze oli
«nnlEanut.

pale.
Cucr Wiidei vfconCap

rnleon?
Alasisiill Hclwettin/ >

lolmandtnn paiwana
ylösnousi Cltolluista.'

,! astunut HclMln;
Eil vlikän Ihn!ll!!«>sim t.,ida ymm>nt,!/

me vscom.z,
i tunnustamme / cll»
icoco (ihristus on K!ken hänen hi,,,
'stnsHclwettinai
nut/ Perselen
poisotlauut jo ,>

"cin eaickeln

oen Ihmisten
kyni sulkenut.
CoscaHTrra ThliftlVkslluosi ssuoluftl

solnmnvenapmw»
nä/jällen häneichoi,'
tanstsens.
OnZo HHn c»eo t«!»«
P«!w»HaUd«ft !!,«»<

nut?
Eij/ SlllZ

snä paiwana/ n wis
täln tangapi: lan!>nl<
na/ caxi httke el
Slundt 01l HoMsa'
Toisna päiwanä'»!»
mittain lauwandom/
joca oli luudaK>slm
Sabachi/ ma«,!
coco paiwän. M'«<
.olmnndenä
oli hän Haudaso
nuntai huomen,
ia nyn onChrlsioeÄ!'
manden pänvä
Mnosnut.



losnosnut? j

Mihin meille
»n »losnousemi l
senSeans»?Imncksstckistn wan-!

Jumalan!
Milä/uynmyösmn!
Wlllllumlu y ösuou
Wlsnl/ että uljnlMil

fn on ylöeno>nul /

M» »itä Myoö mcl-

,i päiwänä.

valevscon C»P<
»ale on?

!>!'s!istmTa<wasen
M Isän JumalanMliwaleian olkialla

W»l» Christn< on a<
:yl°sT«w»s«l>?
> meni alhalds.
e puin/ eaickein

tfttuMslclxl nahben
i! l pilwloltthänen
M.n Eilmäinsäeoe»
M, M »n VlpsastU'

»ut
s?!e!Hl» tummenen
limin pcrestä/jälfen

»,'loenousemi-

h«n on
mennet?

sinne cu°
on izancatcllst.

,sta ollut / janiMutli
>P. Pawall sano:hä,,
'ion menyt ylitzeneaic»
,!ketn Tauvasten / että

caictt läyllälsil
Eph. 4. S« vn eltä
,han ioc»palca<alässä

Cus« ChristUs nyt onl

allaKäd.llä.
»Aili Jumalan»lli«

Ha,l on?
Ey se olljocu wltzt

!pa»cta / mutta st on
Jumalan catckiwal-
oi,,n sanomatotn wo«-
ma ja wält/iolla hän
'cattti CappaKt Tat«
wasajaMaasa hal«
lltze j» ylhällä pttä"/
/a se oltta Kasi on iv»
ca palcasa / setä tai»

, wlisa ttäMaasa.
Mlkäftn ,n istua Is«!l

Jumalan oiliall»
K»dM?

bn olla ynnä Isa»
Jumalancansa/ yh«

' ocncaldaistsa Herrau»
desa Mojestetls Woi,
mas i« Cunnies /ja
yhdencaldotsella
malla hallita eaickt/

, sekä Taiwan että ma.l
, ynnä hänen TalwM»
>ei, Isäns cansa.
CunaaLuonon puolesta
Cdriftus vn »los eorgoe
lettu Isin Jumalan oi<

l„ll« Kädelle?
Mmi.
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Ihmiltsen luonon puo
lest > Ma lumaluden
luonon puolesta/hän

on Hancatckisesta ollut
Isän olfiall,, Kätellä
ja ftntähden ey tai-
ta
H«,o b«n Taiwasen a>
stumisoiscansa/meidän

telollm p«ra'tpoi<>
mennyt?

Ey/ sillä hän on
Meidäntykönäm joca°
päiwä/Mc.ll.nanlöp!
puun asti / näkemät-!
tömällä muodolla hä-
nen lupaurens jäl-,
f''". !
KlitH hywi h«tt ön,
m. ille saatt«'Ut/l,»^en
Taiwasen nstumjsens

, tans» ?

Han on wiei,yt caic-.
li Wchollset ftmgirt /,
«teine tald., meille,
lvnhingota tehdä/ j«i
anda meille catcki hy<!
wätlah/ut/jaonwal-!,
mlst.inut meille sian!
'3ai«""la,
7-. Vscon Cap^,

,p . ,
Cuca S itzemcks Vscon!

Sietoa on tulema 1
- i

witä ia Clwluitt
Costa HErra Cbristuso» tulema?!

WijlmlsnaDuomis!
Päiwänä.CuingahänenM

tultWN?

> Näkywätsella nw
i dolla suure a CuniW>sa / Majcstetistj,
tHErrauoesa / hunz
lcatckeinEngelitlen«
.

Custa hän on tulmi
>hwon nlös
!Mitäbänen fillbm»,!!

telemsii?
Duöixiczeman sili

,Elawitä että Cnolli,
tn, -

Cut« neEläwatom!!
Ne silloin ek'

wat Maan päällä/
costa HErra Chnft
tll!<>.

MitHNldenca-ft
tähden?

Ne sillom picä miil»
tettamni yhden <ch>l!

Silmän r«<
päyres.
Cuca ne

! juNii
ran Christuxen lue-
zmista/owat poisM-
,kunet ja HauooisaM
law't.

! M,ti niiden cans»
t<hd«in?

Ne sillosi CuoluW
ylös herätetä».
Cucafillojn »itä DN

Mlbiemän?
/ Chrtstus Jumala»
Mi« loppu t«!!ä.'<M

miolla pila

D

768 C"tchsml!s



! CateHismus . ?6y
pila käymen yancknic-
lisen Elämän/ mutta i

Jumalattomat hel»
ivetttnja yancockisen
Lodotuxen. , ,

r.Vjcy Cappssle
Cappalen on. >

Minä vscon pyhä»
Hengen päälle.
«5,!<M P<sutl).ianiän
h«p!,'l!!?«lgoSto!Mitta?
Nmä vscon ja tunnu
sis,n/ettcn minä oman
lildon cautta / engä
Mlllla wäellänltaida/
lEsuxcn Chrlstuxen
minmiHErmni pääl-
le »sto/ eli hänen tl,-
Msa tulla / mutta se
Mä Hengi/»n mi-
nunsijhen Evangeliu-
nin cautta ci!tz«nut/
hänen iahjoillaus y-
Yl°s wallstaniit /ja sij-
»H wlnua wielä nyt
lis pltä ja wnhwista/
»hncutn hän myös co
«LhlilitcunnanMail,
m« lygöns cutzu/co-
«»/ylös walista/vv-hittä/ja lEsuxenChrisluxen tygö wetä/ j
jloikuevsiosylöspl-
tä/cusa Seurakun-
nas hän minun jacau>
teln mui>en vscowai- <
sienEynnltjocapäiwä!
«MoKsesta andextan j

je sinä wijmeisna'
ftlwän», hän minun«

)N MliiitlymtsttCuol-
lijistaylös herältä/ja
nyn minulle ja coic<
ktlle muille Christinv-
scowalsill/sen tMcaic»
kisen Elämän anda:
Se on toinen tosi.
Mitä-Pyh» Hengi on?
On colmas Perjona

lumaludcsa.
Mirhan cudzutail

Hengin?
Sentähdcn että hait

on yxi HenZelinen ole«
nms,
Wngi Mden hän

lMicutzutanl
Sentähden elta hä»on Pyyn/ ja myös

meicä pyhittä.
M!läPvbän Hengttl

Wircaonl
Että hän meitä Pyhit

tä/Opetta/lohduttaja
oiltan Vston mcji»
Wnhwista.
tO.Vscs<tappal<
Cuingll YhvlM VicoilCappaleo»?
Minävstonyhenshrl
stilistnSenracunnä py
häinlhmlsteyhteyren.

semacohtasenCahdexannen Cappa>l
lenjaltenpnl!äsi«

"Hengestä?
Sentahoe/että se Chrl-
stilincSeuracundatä»
sä Mallmasll/cootan
pyhälda Heng<ldäE»
vangeliumin sarnä j«
Sacramenteiniauttss.

K t Mlt«



??« satechlsinuS,
WMhWMnenSw,

«eunoa on l
VncocoChllsttcunba

Maanpäällä/ jonga'
P> Hengi cudzu/cocoo/
ylöswalaise/pyhittäja

felytonäoikeasabsco-
sa/ nijncuin P.iuthe-rus stn vlgosioimitta.
OnZoennmbi cuin nxiChlsstilinlN Seulaa»!,-

da? Ey.
tzuslls«Eeura«unb<i,n!

Ey st ole sidottu)o»
hongunwitzinpaickan/
wutta st on hajotettu
Vmbarl catcken Mail»
man:lacus>»ilänins
Jumala»PyhäSana
oikein saarnacan jaft»
lramentil Christuxen
sävyn jällen vlgoe ja-
etan janautttan/sijnä
on jumalanseuracuda
Minzä tähden ftcudzmt«nVvlMlEijSentähden ettäse oi, itzestäns Pyhä/
mutta st luetan pyhäxi
vscsncaUtta HErran
Chriftujcen päalle/loca
hänen pyhällä werel.
lans »n sen puhdista-
nut ja pyhittänyt.
Mix» se cutzutan Cbli- lstilijexi?

Oeutähden ettasept'
lähänenS ChristuM
«lla/joca sen Pää on.
Minz» tähdensi ««tzu, <
ttnMWn Ihmisten

Sentähben etlah
ow<lt lalcki H«n«l>«
lah,«yhlilsct/nW,
siyhaPawallsamH
RuumiS/yxiHeG,
HEtra/yxivsio/tz«
ste/yxilumala/jW
kcinmetdänlsäih,!
t o.Dscon <!«

iCucaKymmenes^,
, C«pp»le on!

Minä vscon <LM
l inandcxt ftamisn,,

, MilitimzsburaM
, d«xötä <3ape»i«tt» !i,!

, ChlisicliftstsS«U!D
n«ftalSllläeltäSM

andext ftamtsue/<
Seuracunnan «rl»
mainen lcchja/ jeoz
Jumala «rmoD
hänelle anda.
Mitkä Synnit «ilsi»dttlannetan?

Catcki Synnin s»
perls,,nd!/että stl»!Ihmln<ntl>zete«f!/

' Äenellc n«ilnmt«ll!
l CMllle Chrijllli!,!
IhwMe/ jotta M

l »f<»
wal ja tetewät «>li«
Synnin caluNNfch
parannoxen.
3nm««ne «ndenoii!!'
lumutan sullj»«

mostaChtiftuxentähli
ti. vsconCap
Cuca vlitoistlllvmeÄ



Cattchismus. ,
. ?/l

'Mimvsconßuunun'
M nousemisen,
N,<«täs«Ruumintansa

ymmällttän?
Täsn ymmarretan!

Nicklnlhmistenßuu.
uii/jötca Cudllel owat
jnjolcaHaudoisamlli
cMI/hywät ja pahat.

tl« Cuvllct Pitä V'
Wtlättämsue

Nct»n HErraChrt'fliis Msus Jumalan
Vcila,,
WilNNeCuolluttPitä

, Mnonstman?
Ne wanhurscal pitä

ylösnouseman kirkci-
siltm Ruumin cansa
ftncoickisen Elämän/
niutta ne lumalatto.
»al cauhianRuumin
«chtzancaickistnCub
!tM<!N.
t2. V. Cappale.
lucaK«xll>,istatnmme<
?)a,!a vs< on ijancaic»

l!lstn
M t»mä C<M«t«on»iimiftxi vltonLunnustuxc< ?

Emtätzden etläyan.
ttllctlnen Elämä on v»
<on loppu.
Nil« iMiezicliltt» Elä,

mä on?
t>» yxi sauomatoln

hnmaickinen 110 ja
Hirmu Jumalantykö°
«v cusa me saamme>«hsä Jumalan Cas.
""M MEalwön.

Mix. se cmMan uniical
, lisexi?Sentähden ettei M

ole hhtäiän loppu mut-,
taphsypiijäcatckisesta.

Kenelle se»nnetan l
Caickitle nMe i°tc«

Vscöwat.
Isä meidän R«.

«. cous.
i3uc« C«lmasCvristiWoPinPäcappaleon?
Isa mewäußucouS»

Luesjei
Isä meidän joca olel

Taiwatft/ etc.
Minää lähden Ru«us

evhta seura vstontuift
nustosta?

Sentähden että Ru-
uen Hedelmä.

, Mikäßucouiont
3iucous onlnmalan

nimen auxihuutamue/
jollame/jumalalda cat-
ft tarpet anome.
Eulnq»Ml>ndaca?Pat»tl

<«°n Rucouxesa l
Caxt.,.JumalanM«

, men auxihuutawus l»
Kijtos jaulistös.
Ketä meidän pitäNucois

lemant
Jumalala cnickiwal-

, diasta/ meidän HEriä
lEsuxenEhnstuxelsä.

>C«in«« meidänritäßu-
, loilemank

Yhdesäoitmsavscosä/
. lEsure,iChrist,nimen.
Wiku meitä waali R»

co,l»lu««l
Kl ii l. lu<,
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i. JumalanKäsky. 2.
Hänen lupauxens.
;. Mei»ä»o,na tarpe!

CucaparasRucouren !
muotoon:

Isa metyan Nucuos.,
Sillä että meidän'

HErra Christus sen
vnidtze op.ttanlit/ ja,
on nyn:uinyxi summaa
tatckein muiden rucou-
sten päälle.
Cuinga monen Osan st

Mta»?

Cuteamowatl
i. Eftpuhc. 2.Sei°

tzemen Rucousm eli
«no >usta. ziPääM

CueaEftfuheVNl
mcldähjoca o-

Cutca ne S«iy«manßu-
cousta owat?

«. Pyyicetcy o»eon si«
,mnNl!ue«.
l. lähestyen, sinunwaldacund.,s/etc.
Cuca pcNtös on?

SlUa että sinulla on
Wnloacunda/ Noima
jaCunnicl/yäcatcktsesta
ny» y<n«lckiiehen/Ä

Ejiplche.
Cuca >iillpue on?
Isalmwanjocaolet

Taiwalsa
Cuinga P.Lutherui sen

ulg»slotmltta?
Esipuyclla/

tahto lumula meitä
luojua wchwast M-!

, «an/ma hän on r
olkia Isämja«l

hänen lapsens/ «jl
me sitä rshkia«l>
wahwssn turwau c«»
händäeucSiltsim/ch>
cuinme naem lM
WaiihembildanS »»

peit ms anoman.
Cuca tasa Isän ch,H

VmMl«»n 3.Sencansa,»^»
!rttän Pyhä ColwlM
suslsä/Polta!p„H

me 3
molan «utzuM nck

dnnlsäxem?
' Sen liallstnra»
den/ ja sussientäh-Ä
Min hänellä SN MÄ^
tygöwme.

, Cmns«s nsmat Gi<V
(j«cao!etTaiw«>l!/«

ymmärrät!
Että hcm on <«<>

patcas läsnä/ nl>
tuscam/ÄZmeidän RucouMll,

taita meitä
, on utjn paljo san««»,olsämelbä»/iol<'l
, let joca paicasa li»!
näet ja teidät mett l,mscam jo cuulet»»!
oänRutöuxem.

t. Rucous.^
> Cuc»enftmatt>i Ii»<«l

PlMetu
!M«es.
> S«noiP.kutter«l«lM-,,l>ojt«!Mil>!ssenpM



Nimi «n <
W idzesiäns POZ/
l,,«lla me ruccilemma l
M Rucouresa/että'
Myös meisäja mei-slNtykönam tulisi py>

, /
ftim» >a tdsca st t«'

Costa Jumalan ft»a
«uhtastopttetan/jame
in Mn Eunnialisest
Mcuin Jumalan la°!
ie» tul»/ ylämän tay-
»e/ Siehen meitä
«»to/ O hywa Isiv
<uinasutTaiwas:Mm
NM toisin opetta
j»<!a/ cuin Jumalan

ft»a neuwo/hän ha-
vise meidän stasam3umalanNimen:Sij°

«inenlss.
Pl!g« Jumalan Nimi
fit««l!stlln turn>ell»n?
Co<ca hänen pyhä sä-
»ons wärin opeletan
»pahoin eletän.
li.HucHus.kxc» toinen Rucoui «n

Wstulcon sinun wnl-
Wundcis,
YlingaP.tuth. tömzn
Mcouxen selltlä?I»m<,lanWatd»cun
älyllä tule ilman mel-

l»n« rucoilemma <ä«!l M«ouxesa/ että se
Myös meidän tvgöme
tulisi.

CU!, iacoscafötapahtu?
Cosca meldänTaiwa,

luien Isam/anda meil-
le P.Hengens/etta me
hänen arlyons cautta/

sanans/
nynettä me tasa Ma»
llmal/Pyhästi ia
maliststa/jasijtte/ tn«

! i>an
Eläisimme.
Uilck Wllldacunda/Mymmsnctnn?
Pxt HengclinenWal-

dacunda/jongoluma'
laHMdzctäsäMail.
mas/ Epangellmnin
saarnan ia Sanamen
teincautta/jacutzutan

, armonWaldacunnali.
Mltzm:t»!aMcou.resssnöme?
Että Jumala hänM

i armons waldacunnan
Mbartceicken Mail-
man lewlttäls Evan-
lgelmmin saarnan caut
ta jameitä pyhällä hen
gclläns haWztö/ 'ttä

>me hänen Sanansv»
scoisi nme ja senMen
eläisimme.

' z.Rucous.
Cueacolmasßucous«N
Olcon sinun tahtos/

°ntznMaasi» luin Tai»
' wasa.
' SanosP,?utl,«u«nvl
'gystoimitos tämän Ru<
l couxenMUek

Ktttz lu^
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"lumcilanhywä tahto
kyllä /ilman
meidänRucouretam/
mutta merucollema lä
säßucouxesettäsemy
ös tapahtuisi met-
sä jameidän seasamme.
Cuinga ia «oseafttaiplichtn?
Cosca Jumala estä

metdän iihalisen tah»
tö/ja coicki pahat neu-!
wot/japerfeknaiwoi!
luxet särke ja tyhiäxi!
leke/jotta eij salli/että!
melumalanNimePy
hltiälsim/jaettei hänen
Wfildacundans/mei»
dä» tygön» tnlisi:Sttä
Min cosca hän tljntttä
jawahwista meitä ha-
pen pyhän Sanans
jaVscon loppun asti.
Tällämuoto hänen M
hä j» armolineu tah-
tous tapochtu.
Niln Jumalan tahto

tM ymmarletin!
Eij tasa ymmärretä

Jumalan salaista tah-
to mutta se jongahän
meille on ilmoittanut
hänen pnhäsä Sana-sansa.
Vtika Jumala tabtoo^lEttä me seura m hank
pyhä Sanans/Vscom
Evangeliumin/ ja sen
cautla autuaat tuleme.
kmca timan lumaftntahdon tahtowat estä?P«l«l</ tsmäMall-

»maja llietoanoMll>
>H«M,
' Cu«n««« niMcit S«>«<
! (lUtt! Tai»i,sa)Wl

m«rräl!
Että...e ptea aft«

läsä Maaft/ mllhooi.
'sime tehdä IuMlo»
tahdon / nyncuinEn-
igetitsen tttcwätToi-

- waft.
. Cuin,a Enaelit ttlmij
.! Jumalan tahoon?

He selsowat ainalu»
'lmalan edes/hänbä p»l
!welewat/hänekist>M
tekäwät/fijttawHtjO
ylisiäwat hanbä.

« 4.
Cucantl,z«RucousM

' Anna mnlli länäfi!
'wän meidän jöc«pHi<
' mainen lelpäm.
«Sanos pysin luthettz
- ,t» «la°sto<mito« t»

mi«Ruc«u,en piille?
, Jumala tosin pch«>>
lenginlhmtsillen «M
jocapäiwäisen leimn/

' ilmq meidänrucoiM»MuttameanomeM
!t Rucouxeft / ettW
' annais meidän seniMmärtä/ettäfeleipa/jll
!?la me raw!lanj on h»'

annettu:lam"metijtoxen canftsta
ottaisiAc j«

'> nautitztsime.nM!t<lioca»«iwHineillli'
> pa on?

- lolapätwäinen!<O



Cattchlsmuß
5 «ll(sano P.!uch.)caic,

h mitäRumin rawin-,
< z«fi»a tarpext tule/,

«uin on/ruoca/juoma/
, H«tteet/Coto jaCär»'mo/Peldo/Carja ja
,

,T>>l°i Rchss)a
hywä pilolisa/cuimisiti

, l«pstt/vscolinenPerhe<
ja sowelias E'

z> Dalda/cohtultnenihai
liluxen meuo/tarpeli-

»- nenllma/Rmcha/Ttt
»> Nys/hywat TiMat/

»< Luiintillset menot/hy
j» wät Kylänmiehet/Ia

muita sencaldalstca.
Mzi täbd«n HT««Uristu<,nt<lm»nßu,'

»! «»Mss e«nnut taslclla
ii 3s» meldinR«c»uM
ii> Että hän meitä ope-

illisi/enästjaerinomai
H/Algusajalopusa/

t» «»»manHengelistätar
'!, M«/ja siltä Nnmtll-
,, M tarpeita
" Mg«t«h»«n m« Iu«
l"< MMH, an»me niitä?
«l Sentähben ettei ne
w <«le meidän «»astiw «ckstam / mutta Iu-
M «Mda/Meidän T«l
'<°< »»liselda Isältäm/jo.
j»< ««rmostans» nem§il
m 110 anda.sm Ni« m« ftnome: A»n«

j« mille/ja «i minulle? lOlllä ey m/tdan pidä!
lii mcoileman ain«ast

, Me ltzellem Rumili <

sia tarpeita/mutta my
ö< muille caickille yh«
ttn / joleaolemelu»
malan iapstt. ,
Mitä<e sana sTäni»»!-

wan) »petta?
Se sana ktelda ylen;

paldlsta murhetta huo«
miststa pätwästä pttä»
mästä/neuwo jaman»
etla meidän
män meidän murhe»
jumala palle/javsco?
man/että hän t«hte)
jataika meitä ruocklG
niin huomen cuin tänä
paiwanä.
Mingi tahhenme anö,

lmeiocapalwäistakeip»;,
Sentähoru ettei met«

dänpidäisanomäsur»
mrickauta/mutta thty.
mänsijhenmitälum»

, la jocapäiwä andapl.
Milimlcudzummesttl

mtidllnLelwftem?Sentähden että m«
sttä tarwidzemme / j»
coscä Jumala meille
senandapi/nijntulese
meidän omaxem.

f. Ruoous.Cu«3 wilbesßue«us on?
Iaanna meille mei»

dan Syndtm andexi/
»ijncuin me anamM
meidän welqollstem.
CulngaP.Luth.tzmiil
RucMlvls»«»imitakMeßucoilemmetäsH
että ««<dä»Talw»lt<

Kl iltz , nm
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M« Isam/etjcadzois z
metdänSyndeim päin <
ja nyden lahden/ hyl-«
jais meidän Rucou-
rem: Silla että/en me
ole sitä inahdoliset )ö-'
ta me nttotlem / eh
myös ole sitä
net: WMta että
laicfi meille armostäs,
annats:Sill»mcSyu
dlä tcgem jocapäiwä/
ja eij muuta nnsaidze
cuinrangalstustnznyn
me
tahdon, Sybamestäm
andeft anda / ja tehdä
heille hUvaVjötca mci-
ta wastä
Cuinga»mo!!da C«vp<u

fttta tnsa Rucouxes
on? Ca,<i.'

Ensimäists nze Ru°
toileMie,m«ldan syn-
htmandexl. Toissme
lupamme/että me tah-
hom myös anda uijlle
andext/ jotta meitä
wastan owat rickonet.

me sanoma: Ä»,
N« meidän Condim

andm?
Sillä euä me olem-

macaiO Syndiset/ja
tarwidzem syndti: an-
dexi saamista/ ja,sen-
tehden mcRucotlem-
ma/ «y ainoastamei-
dän idze edessam/Mlit-
ta/calckein edestä/jason ome yhdestä suuM

o Isa anna metW
Syndinsanderi. <?

MitzmetllsälumW
ieilupamwc! >

'Ejlämetahi,och«

mitä he owat wH
wastan rlcknnet. ,

zaidammaco m,«aM
ta / Syndln andlxi sM
lmiscnftneallft/ttllimt

mlzille »ndtfi S>»!>,jl!
«nname? ,

,Elj/Sillä ettäW
mala meille anöc^iw
ha-Sannit snlaMch

, mosta ilman mM
! ansiotam iMut^M
lupamme -InmdlH

. olla kytoltstt stn cl!l«
-stä/ ja anda meG
mhjmäistlnricox«lH
öexe.

' Taitaco iocu oikienW
' coilla tät» Ru«öW/
! ei, anna mck

le llnd>x, ?

, Elj/Sillä hän «!<

i k iozcns wasian/cttl!
. Jumala annais h««
cmnhän myösc!>l«i<
do lählmäjsellens o»'

- da andexl.
' 6. Rucous.

Cucacuudes Rucel,!
on?

- Ia M johdatan»!'
'ta ktusauxen.
Mit<l P. ?utk.

' cou?cfta sano?Eylumalatcchl»
s"



1»/ Muta me rucoi-
lem täsä/että Imua»
l» tchdets neitäwnr-
Ma / ettei Perkele /

Uoilmajc» meidän o-
W iiham/meitä wiet-
Mtasaataismeitäe»
fäuscon/epälllyxeenia
muihin suurin Syn- >
lyn/jajosmestnean'
stfmjatan/ että me
i»i>mein mahdaifim
liize wottta/ japääl«<
le päästä." '

/

M» kiusaus on? !
Kiusms oii jeca toi- l
liO,
Pinna moninainen
' kiusani on?
Lahtolainen. >
bywä Piha.

Mi hywi liusaui onN
CoscaluMläcoctte-

II jakiusa meitä cui.»»,
zl wchspat me olem <»scosa ja rucourcsa.
W«p»ha kiusani on?
HoscaPerkele tlusa ja

Wtä meitäwietella ja i
W»Syndin/jawij-i
«lii, yancaickisen Ca- l
tttuxen: Ia
Nila haukutele pahoil,
l» Eslmerkeilänsä/Co-«
«uten/Haureuten/V'>»!!ji3miscn ja juomisi/
j»meidän, oma liham
wlispchMa himoilla
johaluilla.
Viti s« Sana/lohbab

t«/ merliMi

Se merlitze nijn p l«
jo culn salli/ ja cosc»
ne sanomme/äläjoh-

' ocita meitä kiusauxen/
onnijnpalion/äläsal»
!t meitä kiusata / ett»
kinsauxeldaylidzenwoi
tetta.
MitllmeanometDM

eouxeft?
EltämeidänTaiw»-

lincn Isämmeltä war
1«!is ja holh^is/etten
Me kiusauxen alla wä-
syisi/eikäyltdzenwol-
cetaisi. ' ' ' ' " "

Cu'ngametaid»mesti<ls» kiusausta waftan?
Jumalan Sanalla/

ojtialla vscolla jawah»
wan R" ouxen cansa.

7. Rucous.
Cu«»ftttzemHsßl:cou< oN
Mutta päästä mettä

pahasta. '
Cumga P. Luth,t«m««

Ru<ouxenul«ostoi«
Mitta? ',.

l Mc Viucoilem tas«
Rucouxes/ntjncutnyh
besSumas/ettäwel,
dänracas Tatwalineli
Isam wapahtM»mi-
tä caicklsta pahoista/
sefäMumin/Sielun/Tawaräsi ia Lunnia»
puolesta: I, että hä»
wljmein / costa Cuole»
manhetli lähesty an«
naisi meille/A>'tuan!««
laman/hywän lopun/

Ktv j«



??8 Catechismus.
M mettä HZnen salastahyw»destänsa/tästä sur/
wasenoltaisi.
MingätahbenChristns!

uxen«izm«sixi?
Sentähdenettäcosca

lye olema caickt t.arpet
rucoillet/nyn metvan
pttä wtzmein rucoile-
man/ että Jumala
päästäisi meitä cajkc?
fta pahststa/Dielunja
ruumin maarasta.
Mikä se paha on jota w«

stan m» Kucoileme?
Perkele/Syndijaftn

«inrangmstus. ,
Mitä me nZitä wnftan

lucoileme?
Että Jumala meitä

luarjelis PirKlesta/eft
tei hän meiVan wahM'
gota telisi/ ettei Syn-
dt saisi walba meidän
ytidzem/ja wymcin/ et«
tä Jumala meitäwar-
jcksiPerkelenpal)ude°
siä/synnistä ia. synnin
wngaistuxesta/jahlan'
saimststä CuolemGa

Päätös.M<tä päätös on ?

SN ett.i sinulla oz,
waldacu>!da / woima
ja cunnia/ yancatcki-
sesta nijn ijancaickisten
Anc.,,
PZit» N« sanot op«tt^

' ' W«t3 '

Ne osottawat st»syyn/ mtngä tähde»
,lme anoma luNalM
sHengeltsta ja ruun,!-
Wa tarpeita / nimit,
'.täin stntähden ettähä'neliä oi? waldacuiW
woimaja cunnia.
Cuinga P»M Luthiiuisen Sanan (Amen)

gostsimitta?
Minun pitä olemon

wissi sen Mälle/ ett»
mndan rucouxem e»
meidän Taiwalistllel Isälle' oftWt, ja H5neldä clzultut. OM
han fäMyt
meidän näin rucotW
ja luw»i.!nut mel!»
tuulla. Ämen/?lm>l

totisesi/'totisesi/
, namätpitö näln t<!''
, pahtuman.
> Msten Sacra-

menli.
' EucaNeliäiTbriMsen «ptn PäacapM

> , le pn? ~

Nlttttt.
lues se:

Näillä sanoillaM
, stus Lasten Sacw
, mentin Seuracnnß
, pidettä lääsi.
, Mengät, vlos l«lc<
kcen Mailmssn/ j«l»>

? arnatkat Evangelim



. Calechismus.., , ?7?
«Mllcluodmllello-,
c<i»seo ja castctan /st
luleAutuaxi/jocatnac!
eivsco/stCadotttäetc.Mitä Sacramention?

On Jumalanarmon
wercki/ jolla hän wah»
loista Evangeliumin
lupai!fet/ja todista hä-
nen «rmostonS «eitä
wostan.WnaamondaonV»«n

Kesta mentmSacra-
mentil

Caxi: Caste/jaHEr-
l«n Ehtolinen.

Miks C«si? on? ,
Caste on vden Testn.

nsstinsacramenti/iosa
ihmittevastaudestasyn
«y/wedeslajaHegcsta.
Cuinga mond<t cappa,

. ltttaCasteS ln?
Carl: A>cs«/in'luma°<«n Sana )oca Castes
dii,
CiittCastenonsäMyt?
Mcioän HErraChn-

sius, Costa? >

Jällen hänen ylös
neuscmisens cuolluist»,
Ktt» hän on k«sle«p<

Casi»?
C«ickiaC«nsoja/jot'

ea Evangeliumln ma-
ston ottamat M paran-
noxen/ tekewat.
Wri coickiPitä Casiett«m«n!Elliä että caicktowm
Lyndlstt/ synnisä si-
zinet ja synVynet/ja o-

—,—'.,,.„''
"

,wnt luoNdstanatoihan
lapset.
Mltahyw» Cosie M«t^

can saatt» ?

, Casiesaatta (sanopa
hä Luchlrns) Spndettt
andexi saamisen/ wa^

> pahta cnolemasta ja
pcrtelesta/jaanvaijan
caickisenElämän laic«
ttlle nljlle/ jotta vsco«

ltbat/mltälumalan sa-
na meille '

Cuca se Sanaon?
° loc«Vscoj«castetä/

se tule nutunxl.
Clilnga k«sie waicutta

' syndeinandexissmisen?
l Jumala castesta and»
> Synnit andeft.

. Cuinya Caste wapnhl»
cnolemasta ja hetwetifta
iihnsilis meitä on wa

° pchtanucPerkelestäja
Z cuolemcista; Muttaca»
jstenSacrametisä meil-:

? te omlstetan Christuftn
-Msio/jajohdatttäpel-<

kclen waldacuunasias jumalanwilldacundan
Wcfi taita nijn

suret työt mallan sattal
! Wesi tosi» (sano P.
Ulith,) eij sitä itzestänS
tee/muttalumalansa

joca wedcn cansil
.jatyfönä cin/ ja vsto/,

>stan otta/ »sco jaftn
päälle hänensa luot-
aa :Stllä Ncsi.

ilman



ilm,!nlumaln sanalla
«N o!e muu cutn Wesi/
ja en Caste: Mutta
cojca
stetyrt Weden cansa
nhn on se Caste/se on/
arwon )ä elämän Wc.
sija Vden syndymisen
peso Pyhäsä oenZesä/
no, Tittiren tygö. z.j
luguS t Hänen
pludens lautta/ hän
meidän «utuaxi teki/
ztzdmsynbynlisen peson
japyhänHengen wdi-
stuxen cautca/ jonga
hän meidän päällem
lEsuren,, ChristMu lmeidän wapahtajam
tantta tunsastwuödat-
taiwt on/ että me hä-
tien armöseauttalvatt
hurstaxitullfim/jatjan
catcktsen Eleman pert-
llftxi. löiwon. jälken.
Tämä ontotinen tosi.
Niti traste merlitzei
Se merfitze ectä st

sä wielaon/ jocapäi-
wäisen catumuren ja,
paranneen tantta/!
syndein ja pahain hi»
motn cansa/pitä vpo»,
teltaman/ Ia cuole.
letlainan/Ia taas
capäiwä ylösnousema
Wderi)hmistri/ joca
pvhydes/Wanhursti,-'

l uoe? / ja puhtt u?es/
' ijancalckisesta elämin
l pttä Jumalan edes/
'NynemnP.Pawallso.
> no Romanin tygi.6
iugus; me ölem Chn>

>stuxen cansa haudam/
> Casten' cautta Cu°l«
mahan/ että nyncM

on CuolluW
cunninn cautl»

pitä myös meidän Mi
saElämäsa wacldamli.
Mitä se wanl,«' AdM

.
, Mllltdze? .

Sen lansa hän D
'!,artä/caickensenp»<
tzuden/jönga me olem»
perinet/ja on metoan
väallem tullut Adamin
Synnin lautta.»
Cuinpa st upoteta» Ii

Cuoletetan?
locapäiwälsen sy«<

KinlatutnuxenjaG»'
mänparannuretans',
Miks vst Ihminen»»!

On ftioca on sa»B
eWhänHengen )?.««!<
-davdesä Elämäsi.

' Rippi cli SM»ll Päästö.
, Cuc«WijdesChristiW
,> opin pnacappalt onl
/Rippi eli Synni»
päästö

luesneSanat:
Minä annan teV

TaiwanWaldcunna»
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Catechlsmus.
W,U!NN/ mltä ikä°<
näns te Maan päälle
sldotta/sen Pltä ole-
man sidotun Taiwasa:
Jo mitä tkänäns tl.
Mätta Maanpää!-!
>ä sen pitä oleman päär
sielyn Taiwasa. Otta-z
M pyhä hengi/joille tel
Eynnttandex annatte/ >
iiijlle ne owat andcxi
«nnctUt Ia joille te!
«e pidätte/tMe ne
!«!t pidetyt.
U,läß'vbl,ttlGyNNin

päästö «n!
Rippi öli/eosta Ju-
mala i>:e/elihänenSa
nons palwelja hänen
Wyns Mten anda
nWe Synnit andext/
jetca lunnustawat ja
muw't heidän Eyn-
dins/jaSynninande-
tlsimmtscn vstowat.
lllimga m»ndaEapp«F

lett»Ripifs on? l
L.>xi. ,

knsimätnett/ että me
txnustammeitänSyn,
tlm, Toinen/ että me
«nomc ftnnlstä päästö.,
tuinqa moninainen syn

nin tunnustos «n?
». Lostst me Tunnu- >

sioin meidän Syndim <
Ilunalan ede>ä. i,Co- l
scomeTunnustamrip- >
plWnebesa.

Cutca Synnit meidän
?t» Tunnustaman
Rippi Isän edest 3
Ne cuin me tunneme

Meidän Sydammisa-
me/ jotta «hdtstawat
ja waiwawat m.idän
lomatundom.
,

Cutca Synnit meidätt
pita Tunnustaman lu<i malan et»es«?j Caicki Synnit.
Lmnaä fin» Tunnustat
! Rippi Isan «dls?

Waitvmnen
«vlsyndinen Tunnu»
sian minun Jumalan
edes ivtcazMi caickcin

, Eyndein/ja erlnom«i«
sesta tunnustan ":ina

heidän edesan/että mi-
nä olen yft Palcoli-
nen ett. Mutterienpa»
hembi) en ole palwel»
lut minun Isändant
vscoliststa. Elliä en
minä ole tehnyt/ Mitä
Isanoä ja Emandcl
owat minu tastenyt/mt
nä olen «vihoittanuthet
ta/ja sattanuthcitaTo->
ruman jaKiroileman.
Minä olen ollut laisia
ja hidas/ja tehnyt wa-
hingoea. Minä olen
myös ollut rietas Pu»
helsajaTölsä/ryvellyc
ja Torunut minun
Wermistenl Cansa.



yMäcaickia minäca,
dun/ja rucoilen armoli
,'a/minä tahdo» mie-,
lellänldzeni parata. <
Sngo Sa«lnamllhe!l«,

woima s»lm<t am ,
l>«i anba l ,

Etj heilläse woima ole / mullah»eioä» HErra Chw,
stus heille sen Käskyni
ja WoimOn on ända-
nut/ Cusa han sano :

JoilleteSynntt ande-
xi annatte nylle neo-
ivat aNdeft annetut.
IMnpplelllM

nin Tun.'<u>tos.
AHlna waiwainen

lhmine/joca synnis M siin-
nyt että syndynytole/
ja wielä siltäkin caicke
«a minu elinaicanÄni
sy»»isiä elämätä pitä»
nyt olen / tunnustin!
««lckesta sydämestänist
»un edesäs / O caickl-
waldias tjancoickinen
1Ium«la/minunracae
laiwalinen Isän/ettenMinä ole sinua raca-
ftanut ylrdzeN cclickw
lappalita/engämtnu
lahimäistän nijncuin
idzlänt. Minä olen/sen pahembi/monella
muoto rickonnt sinua
jasinunpyhiä tästysa-
»««swastan/stkäaja,

tuxillq sanoittaja M
Ilä: Ia tiedän ibzeni sentähden ansainnen hcl>wclln ja ijancalclisen
cadotuxen/ jos sinunpt»äls minua nyn du,
midzeman/ cutu sinunlcowa otteudes wncill

minun syndinl w
lsatnnet owac. Mml,
uyt sinäracas laiwn-
linen Isä olet lmuan.
nut/ eltäs tahdot m«
mon ja laupluden tch

' dä laickcinwaiwaifttil
,syndisten cansa/jom
"heicäns parandaw»!/
M wahwas vscos si-

, n«n käsittämättömän
laupiudes tygö p«ke«
ncwat/nWe tahdot si°

' »ä armoltnen olla/ch
ta kuinga he sinuaw«>

i ston rickone! owal//<>
<t ikanans ena heidöi!
syndiäns soima. Lcj<
hen minä waiwaim!!
syndmen idzeni luoton
»a rucoilen tumA
stst/ että sinä sen si-
nun lupauxeeMen/
olisit «inulle armoli'

, nm ja laupias/jac«ic
> ki minun syndtlw an»
~dext anbaisit/ sinun

' pyhän Ntmes ktztop
i A ja cunniaxt.

, Caicklwaldias tj<w
caickinen lumala/H»<»nm sunrmjalasttw

mät!"



Witoman laupiuoens
«Hhdenandacon meille
coicki methän syndim
«nden/)« suoton meil
le arm»jans porata
imidänsyndistä elämä
täm/mahlvistacon mei-
hin uscdm / ja saat-
tacon hänen cansans
Mcaicklsenelämään/
Ä>nen. '

wieiä toinen:
MAnpias Jumala

taiwalinen I°si/ jongu laupiudella
elyhtän loppua ole/
sMiocaoletfärsiwai-

pittamiellnen /
jocmcki pahat legot/
riioret ja lunnit suu»«st nrmost andext an
mt, Me o,lemma/ senVchembi / tehnet syn-
Wnieidänlsämcan-
ft me olemma mää-
rin tehnee/ollet jmna-
ftttomat j>« sinun mie-
lis rickonet. Sinulle,
»lnoalle olemina mc
s>Mä tehnet/ )N sinun
ldesas pohom tehnet:
mlt» alä muistele mei

endjsiäpahojate/
uj«m / sillä me olem-
ma sangenwiheljaist-
l> Mtimet.Aitta met-
lälinualameieänma-
pcht,,jam / sinun ni-
Mcunn jän tähden/

!,wapahi>a >n»lcä jaan>
na meille caictt mei»
oän fyndim anderi/ ja
anna meille sinun py-
hän HengeS armo/pa«

! rata meidän syndista
elämatäm/ Sinim
PottaslEsuMCHrtl stuxen meidän HEr-

' ram cautta/ Amen.
TWn NivMäsano- .

«n:
Jumala olcon sinulle

> armollinen/ ja wah»
mistacon sinun vftos.

, Ia salwcanwi«lä:

'minun andefl anda»
!mtsen on Jumalan ssn
ocri andaminen l

Wastaus.
' Vscon hywä Herra.
,RippWsan«canw«l»:

, Nijncuin sinäVftot
, nijn sinun tapahtu:>«
. minä meidän HER-
ran lEsurenChristU'

! xen käskyn jälken/an<
> nan sinun synoisan»
:dext/ Ninlen Isän /

ija Pojan/ ja pyhä»
< Hengen / Amen.
°HERran Ech'

tolinen.
° ssu« CubeiCl>rtffi<!
' Wll opin pää<»p«
/ ON i

AlMi»



Marin Sacramenti.
Luc« ne ftnat:

MeidanHErralE-sus Christus sinä yö-
nä jona hän
otti ftan le.
Miki Marin Socra- !

on?
ön meidän HErrcm

lEftxm Christuxen to
tinenNu.umis ja We-
ltt / lelwän)« Wijnan
alla/ meille Ehristity-
tlle G>)öoä ia Juoda
idze Chrijiuxelda <W-
t„ ja asetettu.
Cuc« timanSacramen

tin on MHiiyt? ' ,
MMnHErraIE,sus CKristus/ ,

Kenelle h«n «n s»«< 'tanvrsen? '
Meille Christityillc <

Gyöhä
luin hän idze sano .-

Ottacat ja Syökät/.
ottacat jaluocat. ,
Cuinga me syymme la
luommo ClirWren 'Rumln ja Weren? >
En me sitä Syö eikä;

Iuoluonolisellamuo»!
dolla/mutta ylönluo-
nolise/la jnTaiwaltsel-
la muodolla.
Minsätchdenpydseme

Lul! on laitiyot hänenjs
Ruumins j« W«ren«,,OyodH ia Juoda Lei« ,

wan ia Wijnan lalla? !

Stntähden etlälei»^

. pa ja Wtjna ow« ne
vlconailet, wälicappn.
let ja Elementit/ joi,
nen cansa ja alla hän
'on sächänyt Syödä i»

hänen.pyhä»
ja Wermi.

MitalMniidkVonaincansa(LHlmsnloMi'
nan alla) tMo?

Sen cansa hän tah<
to anpa tietä/ettctAl»
tarin Sacramentlsä
ole paljo?, ieipä jaNij
na/muita senlejwM
ia Wijnan alla / on
meidän HErranWsuxen Chrtstuxeu toti'
nen ja wen/
jonga hän «n meidän
edestäm vlgosanoonul
ja Moswuodattannl.
Mtnga tähden melä«O

me Sakramentin»?Sentähden/että mei-
dän Syndjmjijnä«n«/
dcxiannetan/ ja mei<
oän Vston sen canft
wchwistetan.
Mitcl HBa tämi K>!««
minenlaluominenWt

c«U saata ,
Sen andawat naml

Sanat tietä/ Teidän
edestay vlgosannettu
SynoeinanbcxlaM'
muxi. Nimittäin/et»
meille täsäSacramen«
tis Syndein «ndel!
saamisus / Elämä j»
ijancaickmen Autuus

annetnn
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C«lechismus< , ?8f
Wieton; Sillä eusat
stndetn anoa- f
mison/ sijnä myös!
on elämä ja Autuus!
WoneSaarnasq an-

netta meille?
Jumalan (Zmasne

Mä taritanjaannc-
MwuttaSacramen-,
lisneidzecullekmsmi'
stetnn.
Men ja juominen tai-
ta min corkiat ostat

mntlan saata? '

-MötMnenjaluom!
nm cy sitä tee mutta
»e sanat:teidän cdestän
»lgosanncttu javigos-
wuodatettll syndcin an
dGandamixi:jolka<Fa
M owatPääcappälet
läla Vacramenllsä/ja

, Mne hän saa
niitä ne lupawat/Ni
Mam/Syndeinan-
dlfi saamisen,
Clica tämen S«c»amen
Mlwlllisestanautitze?
Paastota/a Rmni-

Ilststa idzens walmi-
!!<»: Onk»lla hywäy!
loiniinen tapa; Muttase on oikein mohooli-
«mjakelwolinen/joca
tzsto ne sanat :Teftän
edestän vlgosanncttu
j» vlgoswuodalettu /
E»!ioeinandtxianda-
wnri. Mutta joca ei>Vsconytäsanola/wa,'
We/ston mahdy,

toin jatclwotoin: silläse saua (Teidän eoe-
stan) waatiyhtähsco-
lista Sydända.
Huymen ja EH-

to lucu.
Nain Nuoren Cansan
pitä ovpeman heitäns

Huomene!dam>aEd>
tona siunaman.Huomenelyssin.

C»lcas nouset/nijn siu§
n» sinuas näin:

Nimen Isän. jaPo-
hjan/ja pyhän HenM
Amen.

> Siitte pane polwilles
taicka!u«seisoalda/Is»

, meidän/VsconCavMlet
. ia kymmenen humalan
' ?«st» sanat. Lisä sihent myös tämä lyhykäinen.

, Rucous: ,

sinua/
»"'minun taiwaline
lsan lEsuren Chri-
stuxen sinunrackäPoi-

,cascautt«/ettäs minft
?mnä yönä caiiesta wa-
rasia ja wahingssta
-wariellut olet/ jaru-

! cotlen sinua / tttäs
l mnös tänäpäiwän w«
' rtelisit mtnuaSynnist
zjacaikest pahu»est/et-
itastläminuelämänet
u ta calcki työnt
/ mahyatssiuullcntelw»
- ta. Sillä minä anna»
ij idzcni/ Rumin jaSie
alun »a calcki tyyni cuin
»-Mtnnlla on sinunhal-



' Mlun nnnnn
° nun ruumin ja Mun/
-jacaickity>Mculn»l>
z nulla on finuil HMuq
.husmas w kasijg. Vl«
nun pyhä Eng<!ts ol<

- con minun can!-n ja
Äkancuhunganmmu,
staluopuco/etteiftpo.

, ha wihamtes minusta
'mitakän mottaisi/A.

eous.
, HErraro-

><H)cae Taiwaline,,
' Isa mettä ja wnrD

silda cawalalda kiusa»
jalda/iolaäm»ymba<
ri käy ja kiertä/edzei»lttähansaisnlösnM
stima meille ArinoM
eitä me wahwälla »»

stollamiehulisestahW
°ä wafian setsoisim/j»
tänäyönä sinun py»
hän warjelures alla
murhetoinna lewälsi»
cas lEsureu Christu-
ren meidän HErra»
cautta/Amen.
Ru«caLu.R«all«MM<.

silmätw«'
Hi.tiöidzewatsinupA<
les HErra/ jasinä «»>

nat heilien ruon o.kl«l<
laajalla/sinä awal!!'
uuntätes ja rawW

l jocaldzen Hengen sl«'

ous/yuomasjaral!)»/
sinunpyhä Engclis pl°
lMMtnnn cansani/et-
tei se paha wchamiee
perkele minusta mitä-
tän woitaisi/Amen

Mene fijtte V. C»M-
joculumaline»g>

muMlmi/eli lumÄan
kasti) sanat/ lailla jecu
«luuHeilgelinmWlr!!/
jyftas s«at iloisen mi«-
«n/iatu!«tsiunatuxi.

mi«'ssiu»asinullsnä!n:
Nimen Isän jaPo-

jan/ja Pyhän Hen-
gen/ Amen.
Siitttlue Is« meldan/
Vscon C«PPOltt/ia tDy
sanat/ niin mvös t«mt
lyhy Rucous.
«-»>lnäkytän sinua/

Taiwckt-
nen Isän lEjuxen
Chrifluren sinurackan
Poicas mautta/ ettäs
minun tänäpäiwän ar
molisesta warjellut ja
suojellut olet/ Ia ru-
koilen sinua ettäs «n-
-delianbaisltcaickimi-
nun Syndtnl / joilla
minä tänäpälwän si-
nun mielcsrickonut o»
lcn/ja ettäs myös tä-
nä ynnä minua ar«
molisesta «varjella ja
suellst tahdoisic. Sillä
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»«urellas. Cunnul ol-
«n Isan ja Pojan ja
Pyyan Hengen/Ntjn'
«uin Algusta on ollut/
j»nyt j"aina ljancaic-
ltscsta nijn
Hen/Amen, .
Wttelue Isä meidin/
»»nijn tM» ««ilen sew

nwainenßnceuj'
«Erra Jumala tai-

Vwaltnen Isä siuna
mitä ja näitä sinun
lohjoias/jottas metlen'
Ruumin rawinnsxt!
«rmoltststa suonut 0111.
111. Ia anna sinun py«
hiormos/ettämecoh-
tillisest/ jailman sinun
«icks rictomata nijtä
mull zisim ja tygöm
««toisiin/Sinun Poi-
e<!«/«tc.
Ki!t«sßu«ld» päästy

HErra/.hiillähän onandias
st hänen laupiudens
fysy tzancaickistst / jo°

lleHcngelle/jocaEläln«
Ken heidän rawlnnonstl

i!d,<vt/ ja Corpin
potjllcn jotta händil

<i aurens Huutaluat/Cu»
nia/olion/eft.

l Sittä lue/Isi meidän/
Janita t»ma seura»ai<

nmlucous.
.-v^Etytämmesinu»cajwctlinen,

'lsä/lEsuxenChristu-
>xsn meidän HErran
tlcäulta/ catckcin sinun
-Hywäln tekois edestä/
na lijatengln näidc sinlledestä jotta me

! ni!t sinun laupmdestas
, nautlnet ölemma/Ia
»rucoilemma sinu pyhH
armos/ että nijmui»
ruumis onrawlnnons
saanut/ Sielu myös
sinun pyhällä San«l«s las aina wirwotetuxj
iMfi Sinun rackan

° P»lc.ls/ etc/

Muonen Naulu
Opetaille^

WMTtacat tdzeste
ta

MN/ ailesta lau° l
johon,

W Hengi on teidän,
Uptt pannut/caid-i
lman Jumalan Seu-t
t«cunda/jongihänwej«
Mns on, Nolt°)

tanut. Acl lv. ,z,
Pispan pltä oleman

nuhlettoman/yhdene-
männän miehen/wal,
pan/raitin/siwlän/iyle,
rysien holhojan/l-peta«
waisen: et juomarin/ej
tappcli>l/ei illiän työt,
tonpytäjan/waanar^
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mclmn/«t rtjlatsen/el-i
lä ahnen/joca huonens
hywin hallidze/ jolla!
«uuliaiset lapset owat/
caikella siweydellä/ei
NfienChristiwmi.Ttm.
; Hänen pitäkijnnlpi'
tämän puhtasia jaop-
pettawaisesta chana-
sta, Tit. i.

Salianculiollle
sss>V!stlacat t,luän
>«"?öpeta!tan/ jotta
teille Jumala n Sana
opettanet owat /ja s«u
ratcatheibänVscoans/Heb.4.

Nijn on HErra saä-NYt/että neDca Evan
seliumttoilmoittamat/pltä Evangellumlsta
tlatuxens saaman. ~

Eor. y.
loca Sanalla neu?

wotan/sejacacancaike
hywä sille/joca.händä
»euwo.»Gal.6,

Vanhimmat/jotca
hywin halliozewatpilä
caxilertaises tunnias
pidellämän/erjnomat-
lainne/ jota Sanas
ja työtä tekemät»!Sillä Ramattusano:!
«t sinunpidärihfä tap-
paman härjän
Njnni sitoman. IaTyömies
ansatnut.i.Ttm,s>

bl«at teidän 0 pet»

lMen cuuliotsetjss seil
attat heitä: sillä he

walwowat teidän sie-
liiissn/ntjncumnejot'
lalugunnystätekemän
pitä/etta hesenillM
rekisil/jaejhuolauM
Heb.i;.
MailmalisellW

wallalf
ole EsiwM

l,uin Iu«
' malafba /, ne «M
ajotta owat/ lumM>
tähden jocainen euin
tdzens Esiwalda m»
sian asetta/h on lu>

säätyä wasian.
' Mutta nejotcawasto!
owat/sawaf duomim
pällesMänejotcaw!!!
lan päällä owat/<l
ole yywintikiöille!M
pahoin tetiöille pel<

tahdo Esi'
walda peljätä/«Hniee
hywä/siittes saath»
neldä Utoxen: M
han on Jumalan p»l«
welia sinun hywäxes,
>W»an jos sinä pch»
,teet/nijnptltä:M<!
hänmieckahuckancW
na/mu/ta on Iml><><
lan palwelja ja cost»'
ja/sillerangatstuxelljl!
capal)ateteßom.'H

! Almnsslsill.
Hltt»
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X,lon jocainen Esi»!<alamainen;

VMculnlumalaldst l
3i«ni.iz.

'

<

Mt alamaiset caiktl-!
ihmisille jalsäädyille/
HErran tähden/ ollsco
seLimingalle/nyncuin
,!ll,naiselle / taickti
hzMiehille/ nyncuin
Mc jotta lMeldä!»yelet^towat/pahoin-,
MM rangaistuxexl/
ja hurscaille tytoxexl
i,Pet, l.

HMcaiKtisarillecuin,
Kts»r>nowal/jalu°
l«l!!«lle cuitt Jumalan,
Mt Malt.ii. Minä <
«wön/ että ennenj
l«!M pidettätsm ru<,
»,,ret/ anomiset/ toi-,
»eluxetjakljtopet/cai»
lnn ihmisten edestä/
Kmingasien ja caiken
Vlvallan edestä/että,
Acrauhas ja lewos e-,
Wmme/latkisjuma',
liZes ja cuumallsu-

l.

Wuwo heitä/että he
Mmiehlllens ja Est- l
»»llallenö alammat->l
ft jacuultaiset owat/l
3!!.;. «

AwlMlchill. l

c>s>lehtt racastacat«vlceldanWaimojan
NlncllinmyösChristuS
Seuracunda racasti /
jaannoiidzensuloshK
n«n tähtens/ että hän

Miesten
pita myös waimojans
racastaman / nyncuin
omiaruumttans.loc»hänen Waimöans ra-
tasta hän racasta idzi»äns: sillä ei yritän o-<
le oma lihans coscan
wihannut/waan elatts
jarawidze M/ nun«
cuin myös HEtra seu»
racuNda Eph^

Te miehet asucat wat
Moin canstltaidolla/ja
anbacai sille waimolli»
selle nyneuin heicom-
malle astialle hänen
cunnlans/ntznculnmi)
oselamänArmoncan»
saperillisellet.Pet.?.
Miehet racastatät

teidän Waimoian/jn
ältatoko tuimat heit»
maston. Col.^,
Awiowalmolll.

«lammas
Sara oli

Abrahamille/ia cudzuthänen'Herraxens/jon-
galyttärixi telin tullet
oletta/jostehywintet»
ta ja pellämat elettä/
""" 5,»..
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?yo Hndnen t^lllil.
Waimot olcan mie-!

hillens «lommalset /

NtjncutnHElralle:sil«
lä mies on walmon
pää/nyneuin Christui >
on Seuracunan pää/ <
ja hän on hänenruu-'
mins holhoja. Mutta
nyncuin Seuraeunoa,
»n Christuxelle aiam-
mainen / nyn Wyös
Waiinot pitä Miehtl-
lens caitis «lammaiset
oleman / Eph.;.

Sinnn tahtos pitä
mtehes M annettu o»
leman/jahänwallio»
ze sinua/G«n. ;.

wanhemmill.
techän lapfian!

wthan / wacm easmat-'
taeat heitä rangatstu-
fes ja HErran uuhte-
.s„/ Eph. 6. '

, Muna joca pahen»
da yhden näistä
nemmift/ jotca vfto» l
wc e minun päälleni/
parambi hänei» ollS/
että inyllyn klwl rtpu
simaisin hänen c«u-

>a vpottttatsln
meren sywylee/A^lh.
>B.
Jumala Msi todi'

stl fcu lacvbis/ia »,l!°

lsn-eiis/M'
ga hänkäffi meidänI-
läNopetta!)eti»»nlap

fillms. Ett» wasiw
lewaiset oppisit/
psetjotca wtelä sWy
wät. Cuin he casn>«,
lvat/että hekin tlN«l-
-taisitlapsillcns/M
7«.

Lapsillensa
«Api« oleat cuu„,

set teidän WanhmmillenHCrrasa:Mse on oikein/Cunni»
ti» Isäsja Hieiäs/j!,'
cc» on ensimainen f>.
sty/ jollalupaus 0,,'
ettäs menestyisit jac«i .
wnm eläisit mann pii!,
lä/Epyes. 6.
iopstt olcat cuuA

setNanhrmmtltenn!- !
klft: se oi, W> ,
ralle otollinen/Colz,

Te Nuoret / ol,«t !

WlinhotLe olamMl- ;

stt / olcat caicki toi
toistyen atammaiftl/ l
ja pttäkät teltan !!

äst nöyryteen: S
Jumala on corctta»»
stan multanöyrtllem (
oa hän armon. Nb
N)ttälät sijs teilän> ,
malan wät>wänkäl« s

, M/että hän teitä»' l!
corgotais/ ->

WnMtjaEm>« 'l
Nlll,

c^Gännät/stcltt!!
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,H ostttacat palwe-
Me/ tletm ettäteil'
lÄmonHErra Tai.

z«
Istnnäc/tchlatmhis
i,P heitä (palweljoi-
s<>) wastan/ japangat
>i>j uhcau?el/,tteten/

«t,H teidän HERran
M Myös taiwas/jon-
yiedes ei ole ihmisen
Niilon cadzonmst /
b!s. 6.

sinunpidä tefe-
«im labim näiselles
V^irytta/-ltaryöwä-
»m händä. Sinun
«lAZmeihes pakan
«lpldä oleman si>un
viinas huomentsen
m/ lev. iy>
M pidätä palcka sil-

' i kävhäwä ja tatwtd
/ ett. Waan

«t>i hänelle hänen
»Måns sinä päiwä-
»«/ ennen Auringon

palwMlllen.
'

iiutstt teidän ruu»
»AMc Isännlllen/!!<>>!'lls! ,a wapiillikl»
l«/llidän

/ mjn.
««n EI!

silmäin e<i
««!!.,iWtlle/Nl>NNli!!'

».'en palwcljat/ «hde»
lybämest hywällä mie-
lellä mitä Jumala l«h
10. Ia tietkät/että tez palwektta HErra/ja
eichmtsiä.tietkatmyös

t mttä hywä cukinteke/
' senhän on jällensHEr

i raltza saapa/ olcon or-
ja ell w.ipa. Eph, 6.

, Tepalweljat/ olcal
samaiset leldänlsän-
ntllc taitella pelg°la/e<

- Ninonstäs hywille/woi»
, myös tuimille/ i.P.t.

Lestecke.
on yttnäns/

asetta totwckis Ju-
malan päälle/pysyin
aina rucouxis yötä ja
päiwä.Multajocahe,
»umas elä/ ston elä»
wälda lU0l!ut/,.T.5°
Minä sanon naimat»

lomille ja lestille: Se
on heille hywä jos he
owat nhmutn minä-

kin. Vaan ellei he wot
hcitälls pidotta/ ntjn
n«ic«n: «viliä p«em-
l»t on euln pa-
la/i.Col. 7.
Wangin Waimoin

pttä idzes layctämän/
ii!jnc!itupyhälnsopij«
eiölemspmtecteliat/et
fajuömarit/muttahy-
wln oppettalyaiiel.ls



j»t)t P. AthmiasillrenTnnnusioS
ilda nuoret Waimot
lamoja oppisit / että
heheidän miehiansra-
kastaisit / lapsensrac-
lana pidalsit/ olisit si-
wiät)« puhmt/Tit. l.

MelscllcCanMe
mica «tahdotihmisetpltä

teille tekemän/ nyn le
myös heilletehtatlsllla
Namät vwat iaki ja
Proph.Matth.7.
Ralnsta lähimmäi-
stäs nyncuitt idziäs/
sillä ntjhin sanoin co-
«o lakt suljetan/Rom.

Minä neuwL teitä/et
tä encn caickia pidetäl-
sin rucourct / anomi-
sit/tolwotulc<t ja kij-

toxtt calctttn chm.stenedestä/,.Tim. :.

Olcon wll»
Altoin/ wthatcatpah»
jalunlrippuc«thywä«'>
sä. Weljelinen raclous
okon sydämellne M»
dänfeskenän. E>
takan loinen toiseni
cxnnlata tekemns /

Roni. ii.
siunattoit

meitä/ HErra w!<!l'
staeöcaswons mcl <
päallem/jaolcon „

le armolNnen/H3r<
ra tändätön cal!l».i<
meidän puolem/
daeon meille ija:
sisen rauhan. Ntmm
Isan / ja Pojan / <«
pyhän Hengen/A!n,n.,

G. Mthanastuxen
Tullnustos.

tahld au-,,
tulla /

hänellä
olema en

nen caickia yhlcttten
Christilltnen Vsco.

loca ei sitä taydel-
lisna /a puhtan pioa/
se tule cpällemät
teturi yancalckisest.

Nyn on tämä se yh-
teinenChristllltnenV'
so/tltä«t«htälu'

»«valata ColminalM
ja Celminalsuua
te>)bes cumarram
cunnioltam.
Ei eultengan Pe,

nait secolttain
Jumalista olemuft

'roittain.
! Sillä toinen on
iPersona / toinen
jan/ /a toinen Pv
Hengen.
Muttalsällä/<



P. Äthanasiuxen Tunnustos 79;
la iaPyhällä Hengellä
on yri lumalus/yhde
calcatnen cunnia / ja-
yllnäliancactinenCor-
leus/ ,<a HErraus.,
Miugä caltainenl-sn on sencal täinen on

myöePolca/jaPyhä
Hengi.
luomatoin on Isa/luo
motoin on Poica/ !uo°
matoin on pyhäHcngl
.

Mlttamacoln onl-
si/Mtamatoino:iPol
la/mittamaioinonpy
hä H«ngi.
Ijancaictlncnoulsä/
hllncaickiue onPoica/

l tjancaictinen »n pyhä

Ia ei cuitengan ole
ll>lmeiMncalckistamut

Ntznelim myös el ö-
le colme luVmatotndn/

inda/mutta»xi luoma,
iolnjlayxlmttamätoin
Nijnmyöscatckiwal-

llsseonlsä/c«lckiwal°l
! dios on Poica/Calcki-
!v«ldias on pyhäHen-

Ia el cultengan ole
colme Catckewaldlast/
muua yri Caickwal,

' Nyn on myös/ Isä !
' /Poica on In >

l.'!»äHcugton<

i Ia ci cuitengan ole
co!melumalata/mut«
ta yrl on Jumala.

Nyn myös Isa o»
HErra/PoicaonHEr
ra/pyhäHenglonHEr
ta.
Ia et cuitengan col-

me HErra/mutta yxt
on HErra.
Sillän<i!,t»!n Chri-

stlltnen totuus lvaati
meitä / cungtN Perso-
»an crinomattainlu-
mälariiaHErraxitun
nustaman:

Niin myös yhteinen
Chrtstilinen Jumalan
palwelus fieldä mei-
dän colme Jumalala
eli HErra sanomasi.
Isä ei ole yhbestäkan

tehty / cl luotu / eitä
stMdynyt.

Pötcc, on ainoasi I-
säst/ei tehty c ikä luo»
tu/mutta syndynyt:
Pyhä Hengi on Isä.

Ma Pojasta/ei tehty/
elluotu cikä syndynyt/
mutta vlos käypä.
Sentähoenyrlonl»

sä/el colme Isä : PxtPoica ei colme Potea:
Yxt Pyhä Hengl / et
colme pyhä Hcnge.
latäsä Colminaisu,

des ei olcyrikän Per»stna toistane edelisem-
bieifä jältlmäisembi /

ll tlvrt.



794 P. Äthanafiuren Tunnusios'
«l yritän suurembi ei-
kä wähembiloistans.

Mutta caickt colme
Personal/owet yhden!
Hancatckisest ja yhden-«
ealoatstt^

Ntjnettäyltdze/caic.
ki» / ntjnmin sanottu!
on/ColmlnaisuusM-i
ttydcs jaYhteys Col<!
mlnaisudes pitä
nloltettaman / se on/
«ttä meidän plläeolme
Personat yhdes lu°
waludes/ja yhtälu-,
Walatalolmes Perso-
nas palwelewan.
loca sijs tahto autu.

<lfl tulla/nyn hänen
pitä näin Colmingtsu-
oest ajatteleman.

Mutta st on myös
tzancaicktseen autuuf
teen tarpelt»en / että
me wahwast vstom/
meidän HErran IE»suxen Christuxen lihan
ottanen/ ja ihmisert
tullen.

Ncjn on nyt tämä se
«iliavsco/cllämevscö
jatunnusiam/ettämeii
dän HERra lEsue
shristuslumaläpoica
on Jumala jaihminen

Jumalaon hän jsäns
vlemisest ennen calckta
alcojaijanlaickisestsyn,
tynytiMutta ihminen
»n hän Hitius olemisesta
«/«Nisest syndynyt.

Täysi lumal«/ch
ihminen
sest sielusi jaihmiseni!haft pysywätnen M

waluoen puoKsl /

mahembtlnhimiftl,
!PUol«st.
>, lawaickahäno^Imalajaihmtnen/eil!
jenganole ca<ei/ wll
'yrlChrlsius.
! VN hän on/ei ntjne»
jllMalUs 0N MV It!!!

'ilihnxt/muttaettäich
mlsyson otetulilch
j Mtosin/eiolech>secoiturella/mutlaH

> sonnin yhteyxelli.
Silla nyncunyml
täwäinen sielu ja lh

lon yxl ihminen: ?!<

lum«la jaihminen,
, yxi Christus.
' Joenmeidän am
dem tähden pynach

»astui alas helwetin/ltmandenapäiwänä»
usi ylös cuolluistss,

l Astui ylös taiwch
>istulsun Caickmß

! an Jumalan oi i,il
, Sictdaontnlew«l«

l mizeman «löwill j
euolluita.
longätulemiftse»

ki thmlstt pit>l ruius
lans y!ösno»stm<i«!
lalugunomlstalö

stäus tetemcln.
lotti, hywä ttp



Kärsimys. 7yf
MlMlhancaicttftn!
e!imänkäymämMut-
„Ma paha owat teh»
ssel/ijanlaickise tuleen.
T««ä on oilta YH-!

seinen Christtlinen V«
K»/ joeaei sitä totisesi
ja wahwast Vsto/ «t
hän latoa auttuatt

< tulla.

Khristuren
Dijnau Wistorja

i.
Mitä Chnsius(hane« -Hengens pe^
läl'leifottals)ilek« jalärsi Opeiuslaplil-
l»n« i« tiellil Krydimoahan

Mn,n«sHn</ ennen hänen merellistä
eu«lemansHll«ettust«.

tZD Sletwän juhla-
lähe,

siäisttt cudzuten/sanoi
lEfts hänenOpetus.
l«pM,ms: Te tiedätte/
M«Hhdenpätwänpe>
lW tule Pääsiäinen/
j«Ihmisen Poicaylö»
«unetanristtnnaulitta.

Silloin eoceonnuit
P«pp«in päämiehet/
M«nssan Wanhtm-
««t/ylmmäisenpapin
Galtzn/joca cudzuttlu
CoipiM/jakeiiwopi»
»lt/cumgahelEsuren
lzValrxella kljnniot-
toisitja toppaisit:Mut
<» he pelläisil C«nssa.Ni)»hes<,noit:Eljuh'
lapäir^änä/ettet capi-
m nousis cansassq.
L's«,lEstisollVet'<

l hania«/SpltalistnSl«
monin huones/ jaat»
ristdzi/tuliwaimohä»
nen tygöns/jolla oli
clasi turmelematoinda
ja collista Narlure»
woid«lta/ja hän särtt
clafin/jacaasi senhä»
«en päänS päälle.Nlj»
muutamat närtasiutt
idzelläns/jasattolttMt
hwgä kelpa tämä»
w»ilenhaascaus:Stllä
tämä oltslatttu myyt»
enämbään cuin col«
meen sataan peningin/
ja annetta »»«iwaisten/
lja he napisit lMdä:
NynlEsussanotlsalll-.

! cat hänen olla rauhas
milttehändäwalwate;
Hän tetl hywän työ»
minun cohtnni: Sil-
lä teillä owat ainn«

lltj «aj<



.,
"^

»

waiwalftt/iacoscatta-
näns te tahdotte ntjn
te satte heille hywä teh-dä/muttaen minä at.
näteilläole-.Tämä te-
limitä hän woi/ja en-
nätti wotteleman mi-
nun ruumistani hau-
tamtsexi,Totisest sanonminä teille:Cufa tämä
Evangelium - saarna»
tan caites

myös tämä l,m'n

hän-teki/z>itä saarnat-ilaman hänen muisto- >
jcensi
NynSathanölilu-

dan sisällem«nnyt/)ow

riolh/ )oca olicahocn-!
loistafymmenen lugu-
sta. Han meni pois/
ja puhutteli yltmmäl-,
siä Pappeja ja Pää-!
wlehtä/cuinga hän o-,
li hänen heille saatin- >
wa/iasanolheille:mltä!
te tahdotta minulleam l
t»a/ ja minä teille hä° >
nen saatan : Cosca he zsen cuullt/ ihastuit he/,
jamääräisit hänelle 101,
»netymmendä hopiä z
pcnuingtsa: Ia hän!luMSlenhellle/jasljtä'
ajasta edzl hän tila jaat!
taxens händä heille il-
man eapinata. ,
I t ensimätsnämall- >

anleiwan päiwänä/co< <

jca Pääsiäs lan«M
icurastettin/tulit bft>
tuslapset lEsuM!,!
gö/ sanoden hänchDCusastchdbtettämb»
dänpitä sinullewchj,!
staman Pääsiäis!»
ban syötä: Ia häH
hetti cafi hänen Kp
tuslapsistans/ Pel«
jalohanncjcen/ st»,,
oen: Mengät CaupW
gtjn/cadzo/coscaH
ho, tuletta/
ban yxt ihminen cD«,
inwesiastiata/noM
tacathändäsiehen!»
nesenjohongahän!»!,
nei Ia sanocat p«h<«
isännälle: Mestaria
sti sinulle sanoo: M
nunaicanonjuunG
nä/cusa on wierch»
huone/josa minä i)pl>
tuslastent cansa M
Pääsiäis lambanll»
hän osöttateille suum
Sa!in/raketunja»>»!>
mistetun/walmist««l
siellä meille. Ia hä<
nenOpetuSlapsensw'
ntt/ m tulit Caupm»
gijn/ja löysit nijnck»
hän heille oli fanonch
lawalwtstltPääM
lamban.

Mutta ennen Päaft
äismhla/ettälW
tiesi hänen aicans
lexi/että Hänen tV
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ZiMsta M Iscms
l,zs Enenemän ni>n
culn hän ennen oli ra-
astanut omians/jotca
milMs olit/nyn hän
inyis heitä aina lop-
punasi! racasti. Costa
ehiocuK/istuihänPöV-
eäntygö/jacaxitoista-

Apostoli!»
cansans. lasa«

nolheille? .Mwäolcn
holuLahalainnutsiiötä
MPääsiäis lamma-
sta lsldän eansan/ en-
nen cuin minä kärsin:Mä minä sanon tcil.
le/en minä sillen hä-
»<!lculnsetäytetänl!i!
malan waldacunuas.

Mcatkelkel,än:Sillä'
uinäsanon teille:
Mnäjuo silacuinwlj-'
mpnust on tullu
mn cuin minä sitä olen
Wpa teidän
vlt« minun IsäniWal'
/>A heidän istuisans/'
«lEsus vetelein
hänl«iwän/kijtti/mur-l
!lja«ndoi
!'ln«iasano:Ottacat/Mt/ Tämä on mi',
mußlmmin/I'ocatet.,
bm «oestän annetan/

se tehtät mjnun muisto
reni. Nijn myös otll
hänsalkinehtolisenjäl
?en/ktZttt/andoi heille/
ja sanoi: luocattästä
caicki/tänMalckt on se
VsiTcstamenti/minun

- weresäni/joca teidän ja
uonen tähden tvuooa»
tetan/syndein andexi
andamisexi/Setehfat

! nijn usein cntn te juota
i minun mulstoxeni. Iahejoitsijtäeaicki.

Costa Ehtolllnen pt«
oettyoli/,ja Perkele oli
joludanSimoninls-
chariotin syndämehen
lykännyt/ että hänen
piti hänen heille saatta?
man. Tiesi lEsus I-sisncaickihänen käsijns
andanen/ ja että hän
oli Jumalasi lähtenyt/
jaoli Jumalan tygK
menewä. Nousi hän
ehtoliselda/rijsuiwaat'
!tens ja otti Esilljnan/
ja »vyötti tdzens. Pa-
ni sitte wettä Wajkt,
maljaan/jarupeis pe,
semän Opetuslasten?
!jalcota/jn lulwais ne
Maesilynalla jollahan
wyötettyolt.
Nijn hän tuliSimon

Petarin tygö/ j« Pe«
tari sanot hänelle:
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HErpa/ sinäkö minun
jalcani peset; lEsus
wastais/ ja stnoi hä-
nelle: mitä minä teen
<t sinänyt tiedä/mut»
«tästedes sinä saatsen tletä.Petarisanot
hänelle: Et tkänäns
sinä pese minun jalco
Mi? Wsstais lEsus:
Elle» miua sinua pese
nijn ei sinun ole osa
minun canfant. Petä.
li sanoi hänelle: HEr-
ra/ci ainoastans mi»
nm» jalcojani / mutta
myös käteni japääni:
Sanoi lEsus hänel-
le: loca pesty on/ ei
se tarwidze pesemistä /

waan että jalatpestän
ja ny» hän on coco-
nans puhdas. Ia te
otetta puht«t / ette
cultengan coicki:Sil-
lä hän tiesi pcttäjms,
Sentahden hän sanoi/
ettecaicki olepuhtal.
Sijtte cuin hän oli

pesnyt heidän jalcans/
otti hänwaattens/ i-
stui/ja sanoi taas Hell-
le: Tiedöttetö / mitä
minä teille tehnyt o»
lm > Te cudz.itta mi-
nun Mestarixi ja Her-
ratt/ja te sanotte oi-
kein/sillä minä myös
olen. Jos minä zoca
'!en teidän HErran/

1« Mestarin/ o!»
'

dän /aleanne pest
nl>n pitä teidänq!»!,, ,
sienän toinen toisi»
jalat pesemän: W
minä annoin trill»^,»
cuwan/että tenPl!.
kisitte cuil» »iM
teille tehnvt olen.i!>

l tlsest / totisesi s««l minä teille: Ei oleili
, welia suurembihÄ»
HErrans/ eikä si»sättoia suurembi/»se jocc, hänen lähll«,
Jos t< nämäl tieliUt
te oletta auluot jll
te nntä teettä. En«-
nä lailisia teistap>
Hu: Mutta että M
mcmu täyteläisin!^
cast)i leipä«innnn»
sant/ häntalltUsn»
nun jalallans. W
minä sanon teilleen»

i nen cuin se tapch»
että sijtte euln st »<

vahtunutontemiM
!sirivftoHtte.T°tW/
'wlistft sanon iM
teille: loca senctti»
cnin minä lähetänhl»
coliamtnun!mult»j«
camtnul«rjahän«!<
jasenjoca minii läht!<i
Cosc« lEsuS näßi

'sanonut oli mu>B
hau Hengesä/ tolM

sanoi:Totisesi/<«'sanon minä ll»'
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>,. M on tclsta mi-
nun pettäwa: Eadzo/
ginii pettäjänikäsi on

»mlnucansant pöydällä
MultaOpetnslapstt

! MmurhellWl/lad-
, M toinen totsenS
'xW«/j« epäilit le«
nestähän sanoi/jaru
pelsit lystlemän käske-
nans / cuca se olis

entefie z laru-
peisit ftno.
mon: HErra/llenen-gö minä se 3 Ia toi-
nen: Öllcngo minä se?
Mlss hän wastsis/
j« sanoi; Mi cahdest-
ttistatymmenest/ jocai
«inun cansani fttijn
lupe/ sepeltä minun.
I» tosin ihmisen pol-
la mene ntjncuin kir-
joitettu on hänestä /

niutta woi sitä ihmi-
stä/jongacautta ii>
wlsen Poica p«tetän/
seoliShämlleparam-
ll/ettei hän olis syn.
lynyt. Ntjnwastais
ludasjoca hänenpet»
tl/ja sanoi:Mestari/
olengo mtuH fti Han
s«no! hänelle: Sinä»!
p» sen sanoit. Iaylt >
lEsuxen Opetuslap.,
Wlstui hänen rtnnal- <
I»ns/ jota Issus ra°!
l«stl.lolleStmonPe-,
t»rl wyttats/kysymän j
«»estähän puhul.losta

hän lEsuren rlnnally
macais/sanoihänhä«
nellt:;HCrracucas«
o»; lEsus wastats:
S« on se/jolle minH
castetun palan coco«
tan. Ia cutn hän oli
leilyän castanut/ an«
doihän sen luoalle
Simon IstlMiottlle.
Ia sen palan jälken,
meni henehen perkele.
Nijn sanoi lEsus hä«
nelle/ mitäs tehdä tch
3ot/ntjn tee piken,,

! min: Mutta ei <ttrt>
' oidzewist ym«
mättänyt mtngä täb«

!dcn hän sitä hänelle
sanoi. Siljä muuta-
mat luulitettä lud«l<
la Yli mckaro/lEsu.

käskenen tMdäo«
'staman mitä Juhla»
p.äiwän warari piti
rarwlt laman/ eli tos
hänen piti jotakinwal«
waisille änbaman.Ca-
sca hän sen palan
tanut oli/ menihän
cohta ulos / jayö olt,
Losealudas oli ulos.
«ennyt/ftnoilEsusl
nyt on ihmisen Pollg
kinasteltu/ jaluwalo
on kireastettu hänen
cauttansnijnonmyäs
Jumalakinafiawa h»
»en ldzesäns/jalirca.
st«hänen pian/lc.

lltiij tz»sl«
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lEsus olikrj
»virren weisan-,

nut/mml hän opetus llastens cansa Kedron»
VMylidzzVöliymäel-l
le. Ia heidän wälil-j
lens tuli rijta / cuea»
heistä suurin viti ole- l
wan. Nyn han
Heille iMailmalisetClN
«ingat walltdzew.tt /!c
ja waldamsthet cud-!i
zut<fn arVollisirl
roixi.Muttacttentjn/!,
waan jocn teista suu-!
pin on / se olcon nyn-
cuin nuorin: ja jocn
ylimmäinen on / stol!
«on »yncuinpalwelja,
Sillä lumbt suremdi
pn? Sfjoca atrioitze/
taicta st jocnpalwelel
Eikö se joca aicioidze!
Mutta minä olen tei«
hän kcstellän nijnciiln

' palwelja. Mitttateo-
fettane/ jotca minun
Kiusaullsalli minun
cansäni pysytte: Iaminä säädän teille wal
dacunnan/ ntjncuin
minun Isäni sääsi mi-
nulle : Että teidän pi°
tä syömän jajuoman
minun pöydälläni/mi
nun Waldacunnasa-
nt/ ja istuman istui-
mella/ ja duomldzemätaxitoistakymnienoH I
sraclin suclicunba.Stl
loin snnol hän heille:

Tänä yönä tt «i 5!
pchencttaminuftlU
la firjoicettu o,i:N
nä lyön Paimrndo/j,
lambat laumasta h,,
jowal.Muttasittalß
minä ylösnousen/k»!
minä. teidän cdelln '
Galilean, Ia HEm,sanoi:Simon/SW
!ca3zd/'Sathan on <«,

Ka pyytänyt stoloMl!nrjnc»in Nisuja.M
minä rucoilm simml-
destäs^,ettei sinmi«'seos pullttumau pila.
Ia cuins f«n-an f«-
laj« nyn wah>rW

, weljejas. Ätz» fm!
i PetariHänelle: I«i
wlelä calckt muut p«-

l henisit/en
! gan ikänäns pahcnt,
lEsus sanoi hanck:

l Totisesi sanon
° nulle:TänäPän/em

> cuin Cucsoi cMsti
> laula/sinä colmasl m-
»nunkiellät.MuttzhD

l wlelä sanoi: Jos mi-
t nun pidats sinun c«n«
stis cuoleman/en mmi
stttäkänkiellais siiiun:

,Mn sanoitmyös cA
i ki muut Vpetuslnpft,
- Ia hän Moi heille:
- Cosca minä lähetin!«l<
idän ilman säkita / j»
jcuckaretaja kengitä/

l puuttulco teilda n>l<
: tän!
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tän. Nijn hän sanoi
heille: W.On nyt/jol-
laM on/ottacan sen/
nhn myös Cucfaron/
jojolla n ole/ft myy-

k>in bamens/ja osta-
l»n miecan: Sillä mi-
nä sanon teille: Wlelä
Mn cuin ktrjoittettu
onpltä minus, täytet-
iman: Hänonpa-

t!<) Sillä mitä minu-
sta lirjoltetlu«n/neipl

s«n°it:HErra/c«dzo/«äsä on, caxi miecka,
M sanoi heille:Kyl-
li jijnä on.

MäChnsiuste^
Kj» Kärsi hänen 3at
«»lisen IsinsedtsKrli.'

dimaas/ennen cum >
hin liinniott-

M.
Mlllein tull IE»

heidän ean- >
ftnsp»!ck<»n jocacud'!
Mn Gltsemane/ josa
oli Krydimaa / johon!
hän mini jahänen O°
Plluslapsens. Mutta/
ludas joca hänen pet
li/tiesi myös sen pat-
can: Sillä lEsuSme<
ni sinne usein Opetus
loliens cansa. Ic»IE

-sus sanoi Opccuslav'
isillens:lstuc<tttäsa/
- nljn cauwan cnln mi»

nä menen tuonne/ ja
rucoilen. Ia hän otti
-Petarln cansans/Ia«
lobin jalohannexen/
ne caxiZebcbeuxen p«t

i ca/ jarupeis mmehtl>
, man / waplseman ja
sureman.la sanoi:mt-
nun sielun on Murchi-
sanscuolcmanasti/ol'
cat tasa ja walwocat

i minun cansani/jam
collcat ettet teioutuis

kiusauxen. Ia hän er°
caniheistä/laheöktwel°
la heittä/lasti pylwil»-
lens jalangeis casmolf
lens maahan/ jaru-
coilli/jos mahdollinen
olls että hän sen a>an
wältais ja sanol:Abba
minun I!an/caictio-'<
ivat stnulk mahdolli-
si t/jos mahdoltnen on/
ntjn mengän pois mi»
nillda tämä Cnlcki/ei
culttngan uijncmn
nätahdon/multa »im»
cuinsina. Ia haut»,
li opetuslastens tygö, /
ja löysiHetbän maca,
mast / ja. sanoiPetä,
rille: Simon/ macat-
cos? Etkös »voinut yh-
tä hetkewalwo minun
cansani?Walwolatj«
rucollcat/ettttlejou'

llv luit
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luis liuftufm hengt
losin o» otdis mutta
liha on hetko.
Taas meni hän toi-

senkerran / jarucM/
s«nod«n:Minun Isan/
«llettämäCalcki mene
pois minuloa muutoin
«tten minä sitä juo,
nijn lapahtucon sinun
«ahtos.
ja löysi taas heidän
wacamast/sillä heidän
silmöns olit rastat/ei-
kä tlennet mitä heidänpttihänoä wastaman.
Ia hän jätti heidän/
ment taas/ rucolt col°
mannen kerran/sano»
den: Isä/jos sinä tah-
dot nljn ota pois mi»
nuldatämaCalcki/cui-
lengin ei minun tah-
ton/mutta sinun olcon
Ntjn Engell taiwast
ilmestyi hänelle/ja wah
wisti hänbä. Ia st jou-
tui/että hän cuoleman/«ansa sodel/ ja rucot.
lihartamman/ ja ha-
nenhitensolinijnculn
weren pisarat / jotca'
maahan wuosit. Ia
luin hän nousi rucoi-
lemast7jatuliop«tus°
lastens tygo löysi hänne murhen lähden ma-
camast/ jasanoi heille:
Maateal ja lcwätkät;!
Jo nyt Mä on/st het'^

tkt on tullut/ cadM
l mlsenPoua ylön»
netan syndisten kälij,,'

° nostat ja mengWj
lähesty j«,

/ minun pettä. Mii>„
erucoikat/ettettetch

l ktusauxm.
lll.

/MltäChnstugllj
, >e M källi HcngeW
, IsäinHannarc jc>W

pboxen edesHeW,
listsOiktuves.

MWela h"nen p
ÄVhuistms/ Cay/
,uoas yrtc.ihbestaM
kymcnest/tuli ja pch
wäke hane cansan«/j»
ylimmäisten Pappei»/
pyariseusten/wgnhick
ja Kirjan oppenuitln
palweliat/ kawi h»
heidän edelläns jal»>>
siune lyhtytlla M sti>

, toilla/miecoillajaft
päillä. Mutta pcap
ncn petti/ oli andan»!
heille merkin/ stl«>
»en: Kenenga mim
suut» <mn«n/ se»»/
kijnnlottacac hänbcij»
wtsust pois wielät.!Zo>sca lEsus ttest cM
mitä hänen t«pnhw
mm» piti/tuli h>«
jasanot heille: Kctä«
«dzlttä 3 He wastmllll

Ib



lEsusta Nazarenusta.!
Oonoi lEsus HM:,
Mnä olem

Mutta ludas/ jocal
hänen petti/ seisoi my-,
ös heidän
stalEsus sanoi heille.-<minä ole astuit he taca°<
perinpä langeisit maa-
h»n,Nilnl)äntnasky-
s!)ilMc:Kelät«edztt°
lä? He sanoit:lEsu°
sto Nazarenusta. lE°
fts wastais: Minä sa- >
non tctlle/Minä olen;
Jos te sijs minua «d-
M/nynsallicai/uäi-
ommennä.Ettäse pu-
he läyletaisin/cuin hän
«li sanonut: en minä
«M yhtän cadolta-
nutcuins minulle an-
noit.

Multa ludas «.

M äklst lEsilxen ty-
gö/sanoi hänelle: ter-

Rabbi. Ia suutu
Ondoi hänen. Nljn s«-
mllEfus hänelle:Y°llcwan/ mitä wardcn
<!mtulit? luda/suun
«ndamisellacö sinä ih-misen Pojan petät?
Silloin ne astuit edes/
jnlosiltkälcns lEsu»,
ftn päälle jatynniotit
hänen. Costa newm ymbärtlläns o»

lit / nält «itä tulewa
o°t/snnioit he hänelle:
HErra emmekö me lyö
mteealla > nljnStmon
Petarilla oli mtecta/
iongahänw?tiulo«/j»
löi ylimmäisen papin
lpalweliata/ 1« hackais
!pois hänen oikiancor-
wans: Mga pallwelt»
an nimi oli Malchus.
NtjnlEsus sanoi: sal<
licat lähäi, «sti lulla.
Ia sanot Pecartlle:pt«

ssta mieckas tuppen: sil-
lä caickt jotca mteckan
rupewat/ ne miecalla
hucatan. Taicka lulet<
cos etten minä taitaisi
wielä rmotlla minun
Isäni/lähettämän mt<
nullc enämäncuin ca»
fitoistatymmendä le<
glotEngelit > Eitö mi-
nun piba juoma» sitä
CalcttÄ/ luin Isä mi«
i,ulle andol? Cuinga
silsßamatttttäytclän

oleman?
I«N!whänlupetshä<
nencorwans/paransi
hän sen.

Silla bttteliz stnol
lEsus ylimmäisille
papeille/Ia Templin
haldioille/»aW»">h!Mtl
le/ja lomollc/ mn ha»
ne» lygöns tullet olit/

HiMul»
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NlMum rywarin ty-
göfeläxitte/ miecoilil,

1« seipäillä minuakijn

in teidän tylönän jocc
päiwä opettain Tem-,
plis/jaelte
kättä minun päälleni/
mutia tämä on leivän
hetkensä pimeydc n wal
da/ että Prophetam
llrjotturet läytttäisin.
Silloin eaicki Opetus-
lapset ylönannoit hä-
nen ja pakenit.
Muttajoucko ja ylin,

WäinePäämies/jalu
balaisien palweliat/lll-
niotit lEsuM/ja si-
doit hänen/ ja iaimil
händä/pols niiedenen-,
sin Hannnxen t>)göi
joen oli CaipharenAp-!
pi/faoltsinäwuot«na,
ylimmäinen pappi.la <
Caiphasolisejocalu-l!
dalaisillcolineuwaan-l
danut/että yhlä,ihNi-i
ftäolislarpellincncuo!
letla Canfsan edestä,.
Ia yri nuorucainenl
scurais händä / jolla
olilijnainenwaatepal-c
jan ihon päällä: la<
nuoret miehet lijnmo-t
lit hänen/ multa hän l
jälttsenlynaistnwaat-k
ttns/ja pakeni alaisti s
heildä. e

weit lEsu->«

.xen ylimmäisen P«ft>
,C>,iphaxentygö/jchs
caicf!Ktrianoppen«j<
»vanhimmat 0!!l hli,
däns cdonnet.

-mon Petart, sem«!<t lEsusta/ ja
opetuslapsi/ioca oll>>,'
, limmätsen Papin W!
ltawa/Mhän meniK!

: suren cansa/ylim»!
, sen Papin Snlijn.'
MuttaPetarijäif,!!

öwcntafa.Nyn st!»!>
nen Opetuslapsi M
ylimmäisen Papin»
taiva oli/meni japH!
owenwattialle/ jc>!«!
Pctarin sisälle. MM
palweliat/jotta HWi
olit walkiankeskelle l«i
tnnötalVirittänet/B
kylmä oli/seisoit jaM
mitteltt.laPetarisli'stimyös heidän «»>

sansja lämmitteli/!!»
tä hän olis nähnyt <«>!>
punCöscayllptjcaM'
ti hänen walkian trM
nätstuwan/eadozih»!»hänen päällens / <«

sanot: sinä myis
otit lEsiixen lonst
Galileasta/ ja olet yli
tämän ihlmisenOpeUs
lapsista > Waan M
kielsi cackein edes/ <»

sanoi:Waimo/eno!t/
en minä tunne händä/
engä tieoä mitäsM
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Unylimmmnenpop j
fikchlEsMllehämopeiuslapsistäs lahti»
nenöpetuxejitinelE'
stewnstaishändäiM!
molen julklsest mais
WN edes
minä olenSynagogns
joTempiis opettanut
johonlaicklubalaiftl
coconduwat/ ja en ole,
niitän salapuhunutMi
iasminulle kys>,t'Kysy
«ylle Ma cuulit mitä
minä heillepuhunutole.
C»ozö/ne tietämä mitä
minä sanonut olen Ia
cuinhännämat puhui/
«nooiyxi nysiä halme-
lioista culn läsnä seisoit
lEsuxclle cormapuii»
stin sanodeu t nhngö
sinun pttä ylimmäistä
pappia wastanian?lE
ftswastais:'jos minä
fthofti puhuin/ nijn
iilnnusta se pahaxi:
multa ps minä oikein
plchmn/mstis minua
!yöl! Ia Hannas lä-
hetti hänen sidottuna
ylimmäisen papinCai-
Hoxentygö.
Mmta Simon Pr-

iori seisoi jalämmttt e.
>i,lacohtaensimäisen
lieloämisen jälken/ co«sc« hän meni vlos por-

iiuctoi/

ja hänen näki taas toi-
nen pycä/joca sanoini)l
le jotta siellä olit: ja
tämänkin oli lEsuren
Nazarenuxen . cansti
Ntjn he sanoit hälielle:

ole möys hänen
öpetuslapsistans taas
kielsi hän/ ,a wannoi:.
En minä ole. lawZ«
,hän hetken peräsi/ tuli
Wlelä toinen ja todisti/
sanoden: totisesiolet st»

i nä yx! heistä sillä sinun
puhes ilmoitta sinum
Sanat myös hänelle
>yxiylimmäisen Papin
'palw'llo!st/sen langc)
jönga petart cirwa»
poishackaisiEngömi»
nä sinua nähnyt lry-
diwaas hänen can»
fans kellin hän rupeis
idzens sadattclemnn/jä
wnnnoman: En tunne
minäsitä ihmistä/josta
te puhutte. Ia wielä
hänen puhuisans/lau«

rakäänsiinzens/jacatk
zoi petarin päälle. Ia
petarl muisti HErran
p'chen/joca hänelle oli
sanonut: ennen cutn
Cuckot cahdestt laula/
sinä colmnsti minun
kiellät. Ia petarlmeni
ulosjailtlcatkerast.

Muttal ylimmäiset
.

papit



Paplt/
ja l«tcki Raadi/ edzelt
wäärä todistusta M
sustawastan/ handä
cuolettorens/ ta el he
löynntt.' Naickermon
da wäärä todistaja tu<
li nijn ei sittclän he>-
dän tadistoxcns ollet
soweljat. Wljmmlin,
tulit caii wäärä to-'
distaja/ia todistit wää
rin hända wafian/ sa-
noden: mecuulimma
hänen sanoman: mi-
nä tahdon maahvn
itcko Jumalan Tem-
plin/ joca käsillä ra-
tettu on/ jacolmena
piimänä toisen Ml»
lcns ratennan/jocatt
käsillä tehty ole. Jo«

niMngän todistus ol>
lut sowclias.
Ia ylimmäinenpap

pt nousija tyjyilE-
suxelle/ sanoocn: et»
kös mltän wasta?mi'
tä näulät sinua wa-
fian todistamat? mut-
ta hän oli äneti/eikä
mitan wastanut. Taas
ylimmäinen pappt/fy<
syi/ ja sanoi hänelle
Oletcvs Christus sen
siunatun poica lminä
wannotan finu« elä-
wän Jumalan caut-
ta/ ettäs sanot meille/
jos sinä el«t Chrtltus

Jumalan
noi lE«us hanckl»
Sinäpä sen san»i«>
Minä oKn CulltWsanon minä teille iii,
stedes pitä teidän xl,
kemän ihmisen pch,
istuman wotman ck
alla puolella / ja lck
wan Taiwan pilirisl,
Nijn ylimmäinen W
pi rewais waatttM
>« sanoi: Hän on f,!
cannut Jumalala/»
tä mc slllen lobisllis»
tarwidzem? Cadj»/
nyt te cuulttta lM»
ptlck«ns/ mitä teli»
letta i ntjn he coill,
duomidzit hänen cm,
leman. Ia ne wich!
i,otta lEsusia tp
nipldit/ pilfaisithä!,'
da / fyltestelit lM«
coswoillens ja tötthä»
dörustcoillans/MM
tamat peitit hänen st<
mläns/jn löithD»
postelle/ jakysyit h«-
nelle/ sanodenlA»

i meille shriste/ m»
! sinua löi? ja pH
muuta/cuin he piiltol
sit hänbä.

> Mutta huomeneldO»
l tn päiwän ««ttalstt
coonnuil caicki ylti»'
.aäiset paptl/ Kirjo»
oppenet/ Wanhi«<m« Canssan sea«!«

806 Ehrlstujten kärsimys
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coickl Ram>i/lEsusta >
Mstnn / cuolectaxens!handä. Ia hswett hä-,
mn Raadtns etten ?,

ftuolen: VletcosChri lstllslsanomeille.Hän!
Wstais ia sanoi heil-
le: Jos minä- teille
stnon/nijnet temi-l
M llsto, jos wlnä
ttl,s!ysynettewasta/
<M myös päästä mi-!
nuo. Tästedes pitä ch
nisen poian istuman
Jumalan woiman ot° j
kilillä puolella. Nyn«
he caicki sanoit : uijn
siliä oletlumalanpoi!
coi hän wastais:tesa»!
nttl» että »ina olen. >
Le sanoit : mitä me >
sillen todistusta «rwi» >
zeiu me olcmma sen»
«uullet hänen omasta l
simlions. l

IV. l
le jaKärsi mculmali- <
stm Duomarem/ Pila> l
IV!» ja Herodexen e- t
M/iaseiwßaasil,- c«noikeubes.

iMllloin caicki jouc cylösnousi/ ja f'
WlEsuxcn sidottu- ln» Raastuan eteen / j
!« ylönannolt hänen lManherrallae Pon-rtiusPilatuxelle. >
Waludas/ jeia t

hänen petti/ tMettä
hän duomittuoli/ ca»
tui hän/ jatoi jällenS
ne colmlmkymlmnda
hopin penntngltapap-
pein päämiehille ja
Wcmhiinmille / ja sa-
noi: minä pahastimn
että minä peti» wiltt-
toman wem». ntjnhe
sanoit' mitä meidän
siihen tuleZcatzzo iozes.Ia hän heittihopm pe»
ningtt Templin / lärt
sieldä menipois / ja
hitti tdzms.i

Mutta pappeln pää
miehet otithopiapen»
ningtt/ja sanoit: ei
näitä sowi panna vh«
riarkuntfillä se on we-
ren hinda. nijn he pi.
ditnemvo/ia ostit nijl-'
la Sawenwalajan pel
lon wicrastenhautami
ftri. Sentäl)ben st pel
do cudzutan wielä tä-
hcn päiwän asti/ we»
ripelloxt. Silloin täy-
tettin st cuin sanottu
olilcremialdaProphe
talda/joca fanoi:la he
olit eolrmkymmenda
hopia penningitä / iol-
la se myyty maxettin /

jonga he ostit Israelit»
lapstlda/ja annoit Sa
wenwalajan pellosta
niinculnHErraonmi
nnnWenyt.



B°s Christuxen starsimys.
Coscä hc olitlEsu-'

xen cansaßaastuan e-,
teen tullet/nljn ei Iu« >
dalqistt sinnesisälle me,
net/ ettei he olls id»!
zeens saastuttanet /,
waan söisit Päästäs,
lamban. MnPilatus <
meni ulos heidän ty-!
göns/>a sanoi: mitä!
eannttta te tuotte tä'!
ta mlesfä w?.stan> He
«vastaisit/ja sanoit hä- >
nelse:Ellet hän pahan.!
tekiä olis / en mc olis!
händä sinun haldus an.
danet. Nyn Pilacus,
sanoi heille: nynotta-j
cat ft hän da ja duo- >
mitcat teidän lakin Mi
ten.ludalaisei sanoit'
hänelle: et meidäntule!
fetsntappa:ettälE-!suren puhe täyteläisin/!
cuin hän sanoi/jlmoit,
laden millä cuolemal-
la hane ptti ciloleman.!
I» he rupelsit canda-
ma« hänen päällens/,
.sanoben : tämän me,
löysimme Canssll tpiet-
telemäst ta Kielbä-!
mast Keisarille we-
roandaman/jasano-
mast hänens olewan
Cuningan Christuren.
Ntjn Pilatus meni
taas Raastuvan cud-
zut lEsuren/ jasanot
hänelle: öletcos Ju-
valaisten Cuningas.'

lEs»swastais:s«nol-cos sen idzestäs/ eli»,
watco muut sen m«i>>
sta sinullesanonet? Pi-
latus wastais: en mi-
nä ole Juvalainen! si-
nun Eanssas ja yli»,,
maiset papit ylöi»-
noit sinun minulla
Mitäs tehnyt olet? IEsus wastais: ei m1»,,»
Wnloacundan ole li-
sta Wilmasta '> <os m!
nun Waldacunoano-
lis tästä mailmast»/
,»>ljn tosin minun p»!-
weliani sen edcst soli-
sit / etten ninä I,>l>«<
laisilleylönaneturiw
lis mutta «i min»»
WaldacundanoletÄ
ftä Nljn pilatus san»!
hänelle: nyns o!etLu>
ningas? lEsus»»-
stnis: sinä sen s<ml
eltämlnä olenCunln»
gas.Sttäwartenolt»
,uinäsyndynytjaml!'
ilman tullut/ ettani!'
na totuuden tunnuD
jocainensijsjocatow
dest on/secuule minm
äneni. Pilatus san«!
hä'n,elle:mikä on l«!
tuuS:
lacuinhcmsensa»»

nutoli/ menihänt»«i
Juvalaistentygö/iB

l noi heille: en minä A
da yhtän syytä ha»'»

cansA



Christuxen Kärsimys Baysmsans. Iacosea hä-
nen päällens ylimmäi,
M
Mmitän
Nijn sanoi Pilatus hä!,
nelle etkös cuule/cutn-!
Zo cowasti he sinun
Mcs candssnM- la,
eihänwastannuthan-

sana/niin >
että Maanherrakin!
smrest ihmetteli.Mut,<
lahewielä sanoit: hän
kehoitta Canssan/opet j
!»!,! cow ludeas ja
B rumennut Galile.
Hhaman tähän osti,
Losca Pilatus cuult
Viileätä mainitta-
Mkysy! hän/jos hänAiilcast o.li. Ia cuin
h,'n ymmärsi että hän
Heroderen läänistä o-
>i/ lähetti hän hänenseroderen tygö: silla jh<m oli myös silloinlerustlelnts. Costa
Herodes näkilEsure/h>!?!>i hän sangen su-'H-sillä hän oli io!
Mwan aiea
hololli.Ult nähdärens/!B hän oli paljon hä«,,
«M cuullul jatoiwoi ih«iieldä jongunihmcnwleiyäns.la hän ky-,
syphänelle moninaisi-a/mutta ci hän mi-!
W händä wastannut.!

Ylimmäiset, paptt /«

Kirjanoppenet myös
Molt ja caynoit co-
win hänen päällens.
!Mntta Herodes hiso-

ylöncadzothä-
men/ja-yilckaisi händä
puetti hänen
waattella ja lähettijällens Pilatuxen/ty«
gö.-Sinz-pälMnä tu-
li Pilatus ja Hero-
des ystäwäxitestcnäns
joiden walillä ennen o
li rijta ollut.
Nijn Pilatus cudzui

cocoon ylimmätsetPa
pit ja
Canjsan/j» sanoi heil-
le : te otetta tämän ih-
misen minulle tuonet/
nijncuin Canssan häi-
ridzian / ja ladzo/mi-
nä olen händä tutkinut
teidän edesän/ ja en
löydä yhtän wica elt
pahantecy hänesä/ jo-
sta te cannatte hänen
paallens/ctkäHerlldc-
scan: Sillä minä lä-
hetin teidän hänen ty-
göns / ja eadzo/ ei hä-
nestä yhtanHengenri>
<osta löytty/ sentäh-'
den tahdon minä ha»
>nm rangaistuna pää-
stä.

Mutta paäsiäs juh-
lana oli Maanherra
>tottunut päästämänsans»



s > a yhtlstuxin Kärsimys.
Cssnssallt jongun fan»
gin irralle/ jonga he,
tahdoit. Ia silloin oli
hänelle yxi cuulutst»
ftng!(nlmittätn(Ryö.
Mli/ joca cudzuttiu
Parrabas/ lämäolz
cqpinannostalttencan
sakcjnnlotettn/jaftn-
giutenhettctty/jocaca»
pinas oli murhan teh-
nyt I« lynsa meni ja
lupeis händä rucoile-
man/ tekemän, heille
nynmin hän aina tot-i
tunuc oli. !

Wastais Pilatus/'
sanoden: teillä on ta-'
pa/että minun pitä!
teille väästämän yhden l
pääsiaifnä irralle/'
cumman le
että minä päästän
l«/Balrftba»l taickgle,!
suren/ludsslaistenCu.l
ning«n/joca cudzutan
Chttstus; Sillä hän,,
liest/että yltmmätscl,
papit olit hänen cate-,
udefi ylönandanet.,
Mutta pappetn pää-,
miehlt/ ja Vanhin,-,
W»t yllytit canssa ano-,
manßarrabast/mut-,
lalEsustahuckaman.,
Ntjn Maanherra sa-
not heille: cumman!
näistä cahdesta te tah-,
dotte/ että minä pää-,
stäu teille! la.hehuulit

.«Mt/san»de»:eiH
!,muttaßarr«bas.M
l ta pilatus puhut W
l heille/ ja tahdoilGpen päästä/ sanodl»!mitästä stjs minulch,tä tekemän IEsM
joca.cudzutan G>,
stus?Nijn he cM
huusit: MimiM,
tze / NiiunlwlMil
händä. Mutta häch
noi colmannenker»
heille; mitastahän p
ha ftfi? en minä lWyhtän Hengen ricost»
hänes/ftntähden lch
don minä hänen r«»,
gsistuna päästä. Mul-
ta he hogit suurella»»nellä/ pyytain hW
ristinnaulitta i)ahl!>
»an ja yltmmaiM
pappein änj sat w««>'
lan.

Ntjn pilatus «ll!
lEsuxen/ja ruostitz
hänen. Ia maanhw
ranhuowi otlt lEs»'
xenßaastupan/j«cß>
zuit cailen jvucon «>

coon hänen tygini/
rijsuit hänen ja M<
tit purpuralsen <!»»'

puun/ ja wänsil tt<
jaittappurotsta Cru».
nun / ja panit !<»

hänen päahäns / >«

annett ruogon hänt»



! Dn käteens/ ja cu-
»silpolwians hänen

>sans/ pilcaisit hän-
d,i/j« rupeifit terwel»
:!!»sn/sanoden:Ter'
,t JuvalaistenCunin»
gis. lasylj stelilhä-

npäällens/ j« an

ftj»/om ruog,on <a
!?it sillä hänen pää-
MNs.
silloinPilatusMos/jasanoiheille:

cOzoeat/ minä tuon
hlne teille vlos/että «

Msitte/etten minä
Dayhtän syytä hä.
«lst. Nijn lEsus v'
losmeni/ candain vr-
MtappuraillaChruu'!,
M,j« purpuraista!,
Mpua. lahänsa-s
«ethellle:Cadzochmt-
<!«> Cosca yltmäistt'
f»pitjapalweliat hä-
«»nait/ huusit he ja'
stnoit! Ristinnaulld-!
d«!: Pilatus sanoi'HMeiOttatat tehän-'
l» j» risttnnaulitcat:Elliä cn minä löydä
Mn syytä hänesä!IMatset wastaisithiindn: meille on laki/
j« meloän iakim jäl-
'mPitä hänen cuole-
Mn: Että hän ttke

itzens Jumalan po»
,jaxi.

Cosca pilatus tämän
, puhen tuuli/ pclkälS

enämmin/
> ja meni taas Raastu-»

, pan/ja sanoilEsuxel,
lucust«sinäoltt:M'ut
taeilEfts wnstanuthändä.nijn pilatus sa-
nothänelle.- etkös mi-
tan minulle wasta i
tiedätkös että minulla
on walda sinua ristin»
haulitta/ ja minulla
onwalda sinuapäästä?
lEsus wastats: Et si-
nulla ollsyhtänwalda
minuawastan/ jos ei
jse sinulle olis annes»
Itu ylhaldll; Sentäh»
!den on hänellä suuren»
Mfyndj/joca minun si-
lnulleylöugnboi. Ia si-itä ajasta pyysi pilatus
hedä pästä,mutta juda
laiset huuslt/ jasanoit
jos sinähänen päästät
ntjnetsinäzoleKeisarill
ystäwälsilläjocaidzens
teteCuningari hän on

wastan.
Costa pilatus täniän

puhencuuli/ wei hän
lEfuxenulos/jatstut
Duomioistutmelle sihe
paican joca eudzutan
lithostrotos/muttaHe»

brean
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Blz IhrlstuxenKarfimyS.
..,

oti Pääsiäisen walml-
stus päiwä/ lähes cu!:-
dennellä hetkellä. Mut-,
ta cuin hän Duomio-,
istnimella istui / la-«
hettt hänen emän-!
däns hänen tygöns/ja,
tasiihänelle sanoa: älä!sinä mitän tee tälle,
Wanhurstalle miehelle
sillä minä olen paljo
kärsinyt unesani hänen
tähtens. Ia
noiludalaisilleicadzo-
cat teidän Cuninga-
stan:Nijn he huusit:
ota pois/ristinnaulidze
händä Hän sanoi heil'
le: pitäkö minunristin-
naulidzeman teidänCu
ningan; Piimäisetpä»
vitwasMsit: kimeillä
ole Cuningast/ waan
Ketsan,

Costa pilatus Met-
tetmttän auttanut /

mutta enä huhu tul,/
tahdot hän Canssan
mtcldä nouta/jaduo-
wtdzt heidän anomi-
sensjälken.lahänot'
ttwcttä ja pest lätens
Canssan edes/ja sonoi:
wiatoin olen minä tä-
män Wanhurscan mie
hen wereen/ cadzocat
tettänNiin caickiCans-sa wastais/ja sanoi!
hänen werens tulcar

meidän pMlem/iz
neidän lastem pH,
Silloin pastihänV,!.
ravan/ joca capim,
ja murhan, tähden ft».
giufeen hetety oli/ j»„
he anonettjn olit:M
ta lEsuxenylönacki
hän/ heidän talM
p?ran/ ristinnaulil!

V.

lNMCHrlstust!ke ja Kärsi pääcM,
paicas caikelda yh«
stst: jamitä hämn l

l lenisshetkellens t»,
, P«!)tN.<l6.

'MI'W sota miehel«.
. suithäneldäcaapun.

hänen m»
,watteisins/)a weit!
nen ristinnMlitt i/

, hän candoiristiänsä
he hänen ulos»!-

,it/Wtit he yhden»
,hehenjoca sitä ohitz>
,
täwija pellolda B

.nijmeldä Simon K>
Alexandrin!»

Hänen pV
l.lens panit heristin/

hänen piti Ms,lxen jälis candm
Mutta händä ft

mrals suuri)oucko i!'s«



ftj« Vaimoja jotca
WjaparguiiNynlE
stslaänsiitzzens hei-
,änpuölens/ja sanot:
Jerusalemin tyttäret/
«llät minua itkekö/
Mi, itketät idze tei-
dän jateioän laWam
Liila cadzö/ paiwät
lultwot joinahe sano-
w«l. autuat otvat ne
hedelmättömät / M
ne löhoct jotta ei
synnhttänet / ja ne
nisät jotca ei imettäneti
Ewn herupewat sa-
noiran Wuorille: lan-
getcat meidän pällem:
<«cuckuloille: pelttä-
l«t meitä: Sillä M
mniat tapahtuivat tuo
«ftpuusa/ mitä siccc«»musa tapahtu?
Mn wiettn myös

P»ln cansans caxl
MM pahantekiäcä
smnatta. Ia hewltl
HÄensijhensiaanjoea
PHalloinpaicaxicud
l«lon Mutta Hebreaft,

Anellectickata eli myr lh«lUWtjnajuodasa°»
p«l>» secoitettua / jc.
"»n han matsit/ «yu -

tahtonut juoda, l
he rtsttnnaultdzii >

Wen Golgathas/ /a s
"! «ci pahan letläcä t

cansans/ yhden l°>M ja toisen wc,. !

simallepuolelle/mutta
lEsureu keskelle. Ia
nijn kirjoitus täytettl»
<oca sano:pahan tekiä»
in secan on hän luettu.
Ia se oli llli colman-

nella hetkellä päiwösta/
cuin he hänen ristin-
naulidzit. Oilloin sa-
not lEsuS: Isä/ an-
na heille anbexij sill»
ei he ttedämitähe teke-
mät iMynPilaiuskir-
joitti päälle klrjottu-
xen japaniristin pääl-
le i jaoli näin kirtoitel-
tu lEsus NazarenusludalaistenCuningas;
Tämänpäälleklrjsitu-
xen liiti monda luda-
laisisiai sillä se paicka
oli läsnä Caupnngita/
josaChristusrtstinnau-
littiNilaoltkiriöltcttu
Hebreaxi / GreeM ia
iattnaft. Nyn sanoit
Juvalaisten »limmät-
sei Papit Pilaturelle:
ala kirjotta/ Juvalai-
sten Cuningas. pila-
tus wastais! mitä minä
kirjoitin/sen minä kir-
ottiNi
Cofca sotamiehet olit
lEsuren Rtstinnau-
liiliet/ otit he hänen
vutsens/M leit neliä o-
'a/ tullenglnSotamie-
iclle osan/sichcn myös
!)ame»/ jomolinmbt-
nainen latcti cubettu/
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-8,4 Chrlstuxen ?ärsimys
ylhaldä haman «las
Ia he sanoit kesienäns
Wäm tätä rickoco/,
waan haittätäm arpa/,
lenengä se pitä oleman j
että Raamattu täyte-,
täisin/ joca sano: he >
owat minun waatteni,
idzellens jakanet/ jalj
owat arpa heittänet!,
minun hamestani. la,
sotamiehet tosin näinj,
leit. Silloin seisotlE,
suren ristin tykönä/hä <
nen Httins/ ja hänen <Hilttns sisar Maria l
Lleophan emändä/ja l
Magdalena.Cofca siis °
lEsusÄitinsnaki/j»,
Dpetuslapsens/ jota!
hän racaftl/sanoihän,
Nittllensa:Waimocad«
zo poicas. Sitte sanoi,
hän Opetuslapselle >,
ladzo sinun Htlas. ja <
fiittä hetkestä oltt ope,
tuslapsi hänen tygöns
Mutte.canssa

ja catzeli/mohidzekäy
wäistl pilckaisit hän-
dä/ waändelit pää<
tens/ja sanoit: Woi
smuas/ jalosi sinä
malan Templin maa.,
han jaotat ja colme-
na päiwänä sen M»
lens rakennat/auta
idzes: jos sinä oletln
malan Poica nyn a-

;la,astu rististä. H
inyös pappein pm.
Mehet / firia>n'M
nel ja WauhiwM
pllkatstt händä/uft°
nott: mutta on hm
auttanut mu«a ei hm
woi lbzens autea/j»«
lhän on Israelin Ku-
ningas/ nijn w«B
cacan nyt idzens i»«>
!fiu«on alas rististä/!»
me vscom hänen, hm
turwais jumalaanD
stäkän nyt händä j°i
hän hänestä huoliD
la han on sanon» !
Jumalan poica »i
olen. Pllckalsit myiz
händä sotamiehetM
il hänen tygöns / j»
cocotit hänelle etiil«-
ta / sanooen: jos j!<
nä olet IndalaitM
Cuningas / ny» «<

pahda ffnus.'NijnyxipahanlG
jotl» myös ripustetut
olit/ pllckais hänlZ/
)a sanoi: tos sinickl
Christusnij» outo!!-
nuas ta meitä. V!i>l<
ta toinen wastanM
nuhteli händä / sw<
ben ; ic»«t! tosin M<
fä n JumalalaPM
ettäs olet yhtes
tnrcs? ja tosin «!<

olemma oikein
siliä me saamm«!>"i'



Atöidemme ansion!
Dn/mutta «itämä
Vilin paha tehnyt.
I<! sanot lEsuxelle:
Mra/muista minua
lch«s tulet Waloa-
ui!,!>as. Ryn lEsusl,
sanoi hänelle: Toti»!!
sch sanon minä sinut,
K: tänäpän plta fi.j
»oleman minun,
msoni Paradtsis. ,
I» se oli lähes

lennellä hetkellä / j»,
»eys tuli caiken
«!««« päälle/ hamnyh
llMdcn hetken asti/
i»Hi<ringo pimeni. Ia
Oexnncllä hetkellä Huii lEsus corktallaä»
»cki/sanoben:Eli/E
liimma Nsabtani / se
«n/ minun Jumalanmmm Jumalan/ml-
chMunylönannoit?
Vlllta muutamat jot-
l«!ijnä stlsolt/costah°se» cuulit /sanottii«! Heltasta hän hu«l
l«> In cntn lEsusWjocaickttäytetyxl:.
stltlä Ramattu tay-
Wn/ sanot hän:
««janoon.Oli sijs,
>'« osti» pauou Etic-!
''t» täyten. ia cohta ,!A 'M heistä otti sie
"/ täytti sen Eti-,
M / /a pani Iso- j

pia,ymmbärtlle asetti
ruogon päähän/piti
sen hauen suuns edes

! ja lasti juoda. Mutta
> muut sanolt; pidäis/
- / jos Heli-
> as tule händä päästä»
!män. Cosca lEsus
loli Etickata juonut /
sanota hän: Ge on tay
tetty. Ia huusi taas
cortialla anella/sano»dtn:lsä/ minään»
,>nan minun Hengeni
sinun tasils. Ia cnin
hän stn sanonut oli /

, calllstt hän pääns jss
ylönannoi Hengens.

> Cadzo/Templin e»
> sitippu repeis cahlia/
ylhälda hamanalass

! ja Maa järis/kalliot
, halleisit. ja haudat a»
kcnit/ ia mondapy.
hain ruumlst / jotc«
maannet olit/ nousitja<läxit haudoistaus/
hänen ylös nousemi-stnsMen/ja tulit sij-
hen pyhän Caupun»
gin ja ilmestyit mo-
nelle.

Cosca Päämies/jo»
«a siinä hänen cohdal»
lans seisoi/ ja netot»
cc? hänen cansanS
FEsustawartioidzmas
oltt / nait että hä»
sencaltaisell» Huu»
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tz,6 tzhristuren Kärsimys
oolla Henges «ndoi/!
ja näitmaan
ja ne cuin siellä tapah
duit peljästyet he suure
stt/ cunnloltit Juma-
lala/ja sanolt: To-
tisesi tämä oli hurstas
ihminen ja Jumalan
Poicai Ia eaickl cans-
saeuinsine eadzelemä
weni/ cösca he nait
mitä siellä tapahdut/
löit he rtndothins/ja
palaisit cottansi
Mutta caicki hänen

tuttawans / ja wai-
mot jotca händä Ga-
lileasta seurannet olit/
seisoit taambana / ja
nättnämatcaicki.lot-
dcn seas oli Maria
Magdalena/jaMärta
wähemman Jacobin
ja Josen Äiti / jaSa
lome ZebcdeUren poi-
kain Hitu lotcä myös
händä Galileas seu-
rannet ja palwclleto-
lit: Ia monda muuta
jotta hänen cansnns
Jerusalemin mennet
olit.
Mutta että walmi-

stus paiwä oli / ja ei
rummtt pitänyt risti-sä Sabbachina ole-
man : Sillä <e Sab-
bolhln paiwä oli suu-
ri rucoilit ludalaiset
Pilatnsta/ että heidän

lUM!sptttMott»NW
japois otettaman,»»,
tulit sotamiehet»,!.

! coit ensimäisen lmij,
tdisen / jotca h^conscms risttnnaW
olit. Mutta cosii, j,
liMlEsuxenG,
ja nait hänen jom,
lext/nyneihe
nethancnluitansH,

»)xi sotamtchist a»^
hänen kylkens kei!»>'
la/ josta wuottM
jaWest.
. la.iocä tämäM
li/ hän ott sen MP
nut/ia hänen toM

i, xins on tosi / i»Itietä hänens toll<>s!>
> nowän/ että te W
luscdisitta: Sillä»»

> mät owattapahmx
! että Ramattu «M
-talsin: Ei teidän M

! luuta rickomatihäN
Ia taas/toineliKirp
tus sanoiHe «Miinähdä czihunga htt'
lwatpistänet

vi..
Cumga ChnWvhaudal.nlostpMjo

> NicooemiMoa/ ftl?
dim«ahan/<<» m!M

- nä tapahtu.
~,

° HWosia echw ««

-elettä walmW
tpäiwäoli/jotaonSi»
»bathin edellä/<!!<t3''



»li haudam.mut»
Mls Arlmathiaslta siinä culn hänri-
,<!!>!!nyt/ rkasmies oltKr>>.jumnialiuenRaadi- bimaa / iaKrydimaas
m» / joc» oli hywä oli nst hauta/ jonga
,h>,rsc,as/ eitä ollut hän oliharannut Cal.
Mynyt heidänneu-

läkengän pandu ollut/
>i hän odotti myös siihen hl panit luda-
zmoläWaldacunda/ laisten walmistusi»!lEsuxen opetus-wän tähden/ että st«!i/cuitengln sala hautta oli'läsnä/ ja
ZOMsten pelgon wterttlt suuren llwtn
Pm. Hän rohkeis haudan owelle/ja pois
mm Pilatuxen ty° menit.Stlloin oli siel«
,i/ j«lrucotlt handä la muulamiaWaims»
,u hän olis sanut ol ia jolcahänencansans
, lEsuren ruumin. Galileasta tullet olit/
!W Pilatusihmette- Maria Magdalenat»
i/M hän toquollut JosenMaria/ja istu<<!/j,, cudzui tygöne tt haudancohdalla/cad

/ za tysyt zellen hauta/ ja culn-Mckä jos hanjoai- ga hänen ruuminspa»
«u,°l!ut oll.laculn du M Sitte palaisit
M qmn päämiehet' he jawsslNistil hywän
'iMmärsi/andolhän hojulisiayrteiäjawoi»
Mille rnumin.la ccita: Mutta Sad«
M »st, lyna watten. bachtna lewäisit He la«
Ä! myös Nlcode- ln käskyn jällen.
»»«/ jocci «nnengin Mutta toisna päiwä
«!M lEsuM ty- nä walmistuMpatwa
!° lMt/jatol Min stä/cocoonnit pappeitt
>«»!!!> jaAloeta/ se? päämiehet jaPharlscu
Mllia/ lähes s«taxetPilatuxentygö/sa<
M. Nijn he otit noden: Herra/me mut
!f!u?en rUumin/ ta slammesen wlellellän
««ii sen puhlaisin sanonen elätsäns/eol,
WMatteisin/hywtn men pälwän peräsi mtiällisillä yrteillä /nä ylös nousen. Käsie

, W»!in Juvalaisten siis warjelba hauta
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lolm»noen pal»än, a«lcnsimäinen. P«.,
fii/ettei hänen Opetus- sanoi heille:
lapseus tuts yöll«/ja wnrtiat/megät>p:
warastals händä/ jatioltcat niincuin»
sanoisCanssllle, Han d«tte.Mutta h<«,
nousi cuollutsta/janijn pos/ja wartidzil l«
jälkimäinen wlllitus tawartiainlanW
tule pobennnapt cuin kidzit kiwensineA,

Wrismxm ylös mi
senU,est cuollmsta: Ia mitä h«
ke Opctuslastens nähden/,!ynä

han iozens »siast heille hänen ylösnoch
misens jalken ilmoitti.

Sab.
thlculunulfZMMoIi/ostl,awal

Maria
Magdalena/ ja toinen
Maria/jocaeudzutan
Jacobin/ ja Salome/
ja Johanna/ja muut
zotca heidän consans
M/jao!ttlEsustaGa
>e,'sta seurannet/ hy°
wänhajulltsia yrteiiä/!
woidellaxens
sta. Mutta Sabbat-'
hina he olit alallans!
lain Kisiyn Men,
Ia Sabbathin ehtona/,
hiljan/sinäEabbathi°!
naeuinwieläpimeä o« l
li/ensinäisnäSabbati
hina >angen
Auringon coittais tulit!
he haudalle/ eanbainl,
hywän hajuisia y«ejä/<
luin he »valmistaneto-5
!it. Ia caozo!» siinä tN'j

pah»ui suurimm,
l ristös: Sillä HA
lEngeli astui «lon,

l wahast/ tuli ja «i«i
,kiwen owelda/M

, sen päälle, Ia hi!»!
' nähdä nijncutnpl>!«
sen tuli/ja hänen»
tens olit walki«lch
cuinlumi.MulUM
tint hämmästyitBtenhändä/jatulllw
cuin he olisit olle»!l
MuttaWatmols».
kestenäns: Cuca«'<
wteiittakiwen h«»»
,oweldai Sillä h»»!'sangen suuri. I« c«»

wenwieritetyri.lu«'
mhenäitkiwcnM
!tetyrt. I» cutnht«!l
hautanmennet/M
he löynnet HWlr»'
lEsurenrumMn!!'
juoxt Maela MM



itä ilmoMaman.
iot«p«hdui costawal»
mol sijtä epäilit (ettei.
h< lEfuxen tuumista!
läylmtt) Cadzo/ sil-,
lm seisoit cnxi miestä,
Mnlyfönänökiloä-,

MB/jalöitcaswans
mntapäln.Nnnhesa
Mheille-.Mixi te elä-
miä culluitten seas ed»
MZ Ei hän ole täällä
Ml» ylös nousi. Mui
si»«t luingahän teille
s«i!»i/ cosca hän wielä
G«llleas oli/ sanoben:
Wisen Pojanpitäu-
i«!!«nnettaman syndi-
l!l>! ihmisten lkasijn/ja
isinnaullttaman/ ja

<o!««noena päiwänä
nousewan.lantznhe«.listit hänc ftnans/

Mlalstt jaöens hau-
l>«ld«/iln!oitlain c»'icki
M!l,»t yhklletoista-
lyinmenelle ja caikille
»Me. Ia heidän sa-
«<>'.'« näyit hourauxe-
k>/«llä vscenet heitä.Los!» Moria Mag«o-
l<n»juox>(nl)ncuin sa-
»M on) tulihan Si-
»!«n Petarin tygö/ jas«n toisen opetusla°
pstn/jotalesusracasti
>»stlioihellle:HeowatM>anpois haudasta
°«»>,«/ja en me tiedä
«Wga he häne panit.

NtjnPetart nousija
meni vlos/ja se toinen
opetuslapsi/ja. he tulit
haudalle/ja juoritmo-»
lemmot ynnä/mutta se
totnenöpetuslapsijuo<
xinopemmineUinPe-
tari/ ja«li ensiss hau-
dalle. Ia cuin hän fij-
hen curkisii/nati hänsiellä täärilynat/mut-
ta el hän cultengon si-sälle mennyt.Nyn Si-
mon Petari tuli hänen
jältesans/ja n«ni hau-
ta»/ ja näki täärllij-
natp«nduua/jasenhi«
Wnancuin hänen pä-
äns päällä oli ollut/ei
kärilljnancansa/waan
erinäns tarittynö yh«
tenpaickan.Ntjnment

> myös st toinen Opetus
'lapsi sisälle/ joca enfist
haudalle tullut oli/ja

> nati sen jauscoi. Silla
ethewlelä Ramatlu»
ymmärtänet/että hän
olis ylösnousema euol»
luista.nijnneopetusla
pset menit taas ceeoon.
MuttaPetari ihmettelisitä euw tapahtunut »li»

Mutta maria seisot»Icona haudan edes!»
itli. laeosca hznnijn
«tli/cuikistidsnhuutan/i!anäki«!fiCn«M»N!»l

. ltisa wa«tels« istuma»/«xips<l«jatoink,«l<ai»
! puoles/ johon he>r«n »uumin pa,!«t olit
. W«tt N».

Cbrissuftn yizsnousemus.



zip Chllsiuxmylösnoustums.
Ne sanoit hänelle:,
Walmo mitäs icket?,
Hän sanoi: He omat.
Minun HErrant pois,
ottanet/engä tiedä cu-,
himgahehänen pannet
omat. Costa han tä-i
män sanonut oli/kään-!
si hän idzcns/ ja näki!
lEsuxen stisowZn/ ei-!
tä tiennyt että st oli,
lEsus. Sanoi lEsus j
hänellc:W«lmo/mltäs
ltlet? Ketäs eoztt> mut-«tahänlunlisenKnM-!
maan h»ldlssN/ja sano!
hänelle: HErra/M
sinä hänsn pois IM-i
noit/nijn sano minulle/!
luhungashänen panit/,
ja minä menen hänenl!
ottaman. lEfus sa-
not hänetls:> Maj
rtsi ntjn hän käänsi/ja!
sanoi hänclle-RaaboMse on/Mestari. lEsus
sanot hänelle :Hla mi-
nun rupc: Sillä en
nä ole wielä mennyt
minun Isäni tygö.!
Waanmeneminuwel.,
jenitögö/ja sano heille:,
Mmämenen ylös mi-,
mm Isänitygö ja tei<,
dän Isänne l»gö/
Minun lumalamtygö,
jateidän lumalaiie ly,
gö.TämäonseMartal
Magoalena/josta lE-<sus seloze>»anPeltel«t-,

tavlosoMllttLil/M
sijttecuinhänensilW,
senSabbaihin hum<-
<ie!dain' ylös nch«i
oli/hän ensin näiM»
lncniiailmottttO!»!»,'
lapsille (jocca h»,
canftns ollet olit M
murehdit ja icktt) lln
hän 01l nähnyt Mi-
ran/ jaettä hän M
hänelle puhunut s!l,)>
euin he cuultt hän«>!>
läwan/ ja 01l häM>«
nöhty/et he vstonel,
lacninhe olit hw

tan mennet/näit hl ch
om nuorucaistn W
wan oittalla puckli»/
'jocapllwaatetettliO
! kiila waikelllawM!!'
!la/ ja he hämmäjlst,
Mutta s« oli luWckb
EnZelt; Ia hän s«
heille: HlkäthäM
jlytö winä tiedän <U
ceedzittälEsulM'
zarenusta/ joca riiD
naulittu oli. Ei hä°ll«
Mia/hänylös nB
ntncuitl hän san«!«t
oll.Tulcat cadzocolft
cuhungaHErraplVl»»
oli. la.wengZt fD/
)<zsanocai hänen
tuelapMens ja P«"
rllle/e,ttä hän oncu°l>,
luista ylösnosnut. Z
cadzs/hän meni «W
lManSMemlM'
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tesaatle hänen nahVä/
nAcmn hän teille sa-
noi. Ia cadzo/ Wnä
olen sen teille sanonAt,
Ii! he menit'tlopiast
M/ja pakenit hau-

, dM/suurella pclgol-,
lal»ilolla/ja juoxltis.!i
molttaman hänen O< >
Ptuslapstllens.Mutta >

! wlipistus ja hämmä-«
! Hi oli heidän pääl-!z
lenstullut/eihemyös!!
lcllengän Mitan sano- >
ntt> sillä he pMisit.
Joheidän mennesänsf
hmenKpetnslipssllens t
ilmoittama/cadzo mjnj

! cchdais lEsus heidän/ c
j»s»noi:Terwe teille, c
Hnhttulitjarupelsttu
häneiyalcolhins/ja cu- 5
marsit händä. Sill°l?> j!
ftnollEsushcillc:äl-ok,« peljätkö/mengät jaZ
itmeittalntminunwcl.k
Wnt/ettäh: menisit e
Galilean/siellä h-ft»-l,
>»« minun nähdä. hCoscahepoismenlt/H
C»bzo/ nijn tulit muu- t,
lomt wartioistaCa»- o
Mgijn ja ilmoittt y- hllmNäisille papeille o
M mitä tapahtunut ?i
»li, N>jn he cocoon- o
»itWinhimbain can-sso/janeuwo pidit/ ja st«mwitftcamichillepalo
>MM,vja ianoit:Sa l<

'nocot/että HZnen ope-
tuslapseus tulit yöllä/
jawarastit hänen mci-
oä» maatesam/ ja josse tule Maanhcrran,
corlvtll?/ nlln me

oomme hänen lepyttä/
ia ftatam teidän surut-
tomaxl. Ia hc otitra-
han/ja teit ni/ucuin heolit opetetut. Ia tämä
!puhe on äncxi otettu>ludalalstcnseas tähänpäiwän asti.Ia Cadzo/ caxi hel-
stä menit sinä päilvä<
nä yhten Kylän /

joca oli Jerusalemisicuuoenkymmcntn wa-
comltanpaäsä/ Ema-
us ntmeldä. Ia puhuit
lestenäns cMsta nij«
sta cuin tapahtunut
oli. Ia tapahdu! h?i°Zänpuhuisans/jatut-
Wellesans/kefienäns/
mä lEsus ldze heitälähestyi/ ja matcustiheidän cssnsans,Mutt<l
heidän silmäns pidet»
tin/ettei he händä tun-
denel. Nijnhän sanoi
heille: mitkä puhetne
c>wat cut» te pidätte
säskenän käydesän/jc»
aletta
Aeofas nimeldä w»-
tais/ja sanoi hänelle:
cktcos ainoa, miluca»
lainen lernjalemis /

Mmiij joc»



joca et tiedä mitä siellä nyt naita tärsinm/
näinä päiwinä tapah-ja hänen cunnianssi»
dul. Hän sanoi heille: sälle käymän. lahm
Mttäihe sanoithänelle rupeis Nojexest / i«
Sytä lEsuxesta Na. mickist Prophetaist /

zarenuxesta / jocaoli ja selitti heille cM
Prophetawäkewä toi- kirtolturet/ cuin häiu»
sä )« sanoisa/luma- stä sanotut olit.lch
lan ja catkenC,nss,n lähestyit kylä/johw
edes. Cuinga meidän ga he menit/ ja hi»
ylimmäiset Papit ja teetteli hänens «dm»
Päämiehet ylönanno. mä käymän. Ia l«
it hänen cuoleman ca waadit händä/ja sano-
dotuxen/ja rlstinnau-it: ole meidän cansi:
lidzic hänen. Mutta sillä ehto joutu/ j«
me llmlimma hänenDäiwä on lastenut jll
sixi joca Israelinpiti hän meni olemanh«l<
lunastama. lasilce on >än < msans
jo colmas paiwä cuin Ia se tapahdut cosi,
nämät tapahduit, b- hän «trioidzt heldhä»
wat myös muutamat causans / otti lM
Waimot meillä meitä lelwa»/ kijtti mulslj»
peliättänet/ jotcawa» andoi heille. Nijnhei>
rahin amullatulit hau<oän silmäns aufeuil/
dalle/ jaluin ei he löy- jahe tunsithänen.l»
tänethäne ruumistäs/ hän mtots hetdänttl»stäns.la he sanoitto

stenäns: eikö meili»tulit he/jasanoit:Et.
täheEngellnginnäyn
nähnet olit / jotca sa-nähnet olit/ jotcafa- fydäme metsätzalansnoit hänen elawän.la costa hän tiellä meil»
murtamat meistä me-
nit haudalle/ja löysit
nyncutn Watmotollt
sanonet/ mutta «l
he händä löynnet.
Ia hän sanoi heille:

Ote tompelttjahttat

puhutteli / ja <M
meille lirioituM»3«
he nousit sillä hctlelli/lerusal«
min/ja löyfic ne O
toistaknwmcdäcoesto/
ja ne jotca ntjde conft

sydämmest vstoman °«t. I°tcasanoit:M

O?« puhunet owat. I»"h,iuttM heille«Elkö Chrlsturen pttä.lä ttMt«e«btun!»t,!'i
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z»cuingahänheildäo-HErran. Mutta coscg
K tultuKilvan murläi-ieiye wielätä» vsconet/'slsta.laeihcnäitätän ilo« tahden/waä ihmet
psconet. telit Moihän he,lle:on

Mutta se» Sabba« go teillätasa mitan syö
thin ehtona / »oscao» täwäta tza he panit hä
wlt olitjo sultetut/ jo- nen eteens lappalepai
st opetuslapset coos stettutta cala / jawä-
»lil/ lubalaiste» pel- hänMesileipä I» hän
M tähden: Coscahe otti s«n/jasyi heioä»
näistä puhuit/tuttlE- 'n ähtens.
s««idze/ heidänatri- lahansanol heille:n»
ckesans/seisoi heidän ylät owat ne sanat
lchlläns / ja sanoi cuinminä puhuin t«l«
hnlle:rauha olcon teit» le/ cosea minä wielä tei
It!ja sotmais heidän bäncansanneosin:sillä
«Mscoans/ täytettämät»
sydämens cangtutta /!mitä tlrjoitcttu onMo
Mhe nytä vsconet sexen lais/jaPropheta,
jotca hänen nähnet o- is/ jaPsalmeisminu-
!ll ylösnousnexi. Nijn sta. Silloinhän awatS
he hämmästyit japel.heidän ymmärryxens/
Wt/ ja luulitHen-kirjoituja ymmarta-
Dnälewäns.la hän män/ ja sanoi heille :

stnot heille: mttäte nun ontirMettu/ ja
fellätte/ ja mlxtsen-n,atntuliChristux:kärj
l«lt«iset atatupet tu- siä/ ja colmädcna päi-
lmotteidan sydämeen? wänä ylös nosta cuol.
Wz°cat minunWä< luista. Ia että hönk Ni,
«li» jalcotani/ «ttä meens ptt. P«lannu<ia
l«tmlnut,/,a cadzocal: Canffois/ru»et«nUeiHengellä ole li. I«usaiemlst. Muttat<
h» eitä luita / nilneuin ,lM« eaicketn liaider,
!«n»«ttä minulla ole-MstM
wt sanonut oli/
lihan heille kätensjanl myii lih«t«n t«l<
iolcons/ jahänen kyl- biln.la tuinhHnNimclt
W.nijn opetuslapset!»n°n»t oli / P»d«lss
Wult/ «ttä htM Mm lilj hän
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814 ChrtMen ylssililsemus
hän heidän päällens /!t
ja sanoi:bttacatpy-,
ha Hengi/joille cesyn!
nlt andexi annatte /

nMeneanberi annet-
lan: multa /Me te ne
pidätte/«M neowat
pidettyt.

Mutta ThomasitCahbestcttoistakymmc -

caroisericu
dzutan/ci ollut heidän
cansans/coscalElusluli.Nynmu-itOpet!is
lapset sanoit hänelle:
Menäimme HLrran:
Muttt, hän s«no! heil-
le: ellen minä näe M-nen tafisssns naulan
liecke//ap.istä sormi-
ani n«nlaillsian/)apa
«e kättäni hänenKyl-
teens ci: minä Mo.
Ia tahdein p.-sswän

perästä olit opetus-
lapset taas'siellä/)a
Thomas ycidän can-sans. Nijn lEsus tu-
li cuin owet sulictut
elit / seisoi heidänke->
sielläns/ ia sanoi i'
Rauha olcon teille.,
Gtjtte sanoi hän Ths-
«axelle: pistä sormes
lanne/ja eaozo mi-nun käsiäni: jao/en-'
n," tänne fätes/ ja'
Pistä minun kylkeni ja
M ole epauMnen/

waan
«as wastais / joft,
noi hänelle: m 1,,»,,
HErran ja mlnuH
malan? lEsusswihänelle: ettäs H

! minun Thomas/Hsinä vscoit;AnM«<
watnejottaeinät/jz
cultengln vscow«,
Sytte ilmoitti Dsus taas idzens l«,

berissil meren t>,fm«,/
ja hän ilmoitit W«aäin: Simon P«z>
n ja Thomas / jm
caxoiseft cudzulc:»/»'
ltt ynnä/ja NH»-
nael/ joea oli OA
an Canast/ja Zcl>«!!«'
xenpoiat/iacari»!
la hänen vpctusllG
stans. Sanoi Sl«
Petari heille: «m
'menen calan. Nest'
nait hänelle: me»
nemmä canfts. 3!st
hemenitiaastmtch
ta tvenhesen/ ia el!«
sinä yönä mitan s»«>
net.
Mutta cosca Am»'

li / seisot lEsiis»
nalla/ mutta
tuslapset llennet e«ii
se oli lEsus, Swi
lEsus heille: laM./
ongo teillä mltänW
tmvätä? He wastl,P
händälEi.Wnft"»'
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hänhMUssstttatwerc
tonne oifialle puolel-
le Winehta / niin te
löydätte. Nhn he la°
lltt/ ja tuli uijn pallo
loloia/ ettei he wsl-
net wetä. Ia se Ope°
luslsspsisanoi/jotalE
stsracastl/Petarille:
lErra se on.
Costa SimonPetä-

li sen cuuli/etta se oli
HErra/ wyotti hän
hwens >)mberiltens:jll
lihan alaisti/oli jahcit
<lMns mereen.Mut- <
!»muut Opetuslapset!
M Wenhcilä: silla et <
he ollet caucana maal
l»/ waa» lähes caxl!
sM klMälätä/ja we-
iit werclojacaloinens. l
Losca he M maalle tui!
!tt/naitheMetpan°t
waj» calat nljbent
M/jaleiwän.lEi
fts sanoi heille: tuo-
c»t tänne nWa caloi- esl» cuin te nyt saitte, s
Elmon Petart meni t
Dvetl w.ercot maalle/l
täynans suuria caloja/<
s«»il»lolme cudctta-l
lWmendä. I» waic- >
!»!lytanynmondao«>
li/ ei cuitengan werc- <
loreWnnyt. lEsus,
s«nol heille: tulcat ru l
«le. Mutt» ei yxikän lOpetuslapsista ustal»'

c,danut händä kysyä:
-cmasolet? Sillä hee tiesit sen HEr
- r,w. Ntzn lEsus tu«
> li, otti leiwän ja an«
doi heille / nhn myös

TäMoncol»
alas kerta, cuinlE»sus Öpetuslapsillens
ilmestyi / silte cui»
hän oli ylösnousnut
cuollelsia.

Costa he syönet oM
sanot lEsus Simon
Petarllle: Simon Jo
annislracastackostyi»
nuil «nämbiculnna»
<uät? Hän sanoi: j»
HErra sinä tiebätett»
minä sinua racastan.
Hän sanoi hänelle-
st minun Carizojtant,
Ia hän sanot taas HHnelle:Simon Joan»
nis / racastackos ml<
nua: hän wastais: ja
HErra/ sinä tiedät
että minä sinua r«c«
sian. Sanoi hän hä«
nelle: rusli minun
lambaicani. Ia lE-
sus sanoi: colmannen
terran hänelle: Si»
mon loannis/ raca-
stackos minua'. Peta-
tari tuli mliryellisext/
että hän colmmannen
kerran kysyt hänelle:r»
casiackos minua, > ja
'sanot hänelle: HErra/

Mm» sm»
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sinä tiedät laicki /

sinä tiedät myös että
minä racastan simua.
lEsus sanoi hänelle:
ruoti minun lambaita-
ni. Totisesi/ totisesisano minä sinulle: eo->
sca sinä olit nuori/nyn
sinä wyötit idzes/ ja
menit cuhungas tah-
doit: mutta cojcaswan
henet/nijn siinä ojen-
nat kätes/ ja toinen
wyittä sinun/ja wte si,
nun cuhunga et sinä
tahdo. Mutta sen hm
sanoiandain ttetä/mil-
la cuolynalla hänen j
pitt Jumalala cunni» l
otozeman. !
Ia luinhansen sano< >

nm oli/sanoi hän ha»!
nelle seura minmi.Nyn >
PetartMnsi idzens/l
ia nätl sen opetusta-l
psen fturawnn/ jota llEsus racasti ja oli t
EhtoltseslEsurenrimc
noilla maanut: ja oli e
sanonut: HErra/cuca l,
st on jocafinun pettä; i,

Costa Perari hänen n
näki/sanoi hänlEsu- r
xelle: HErra/mitästä 3
tämän? lEsus sanoi c
hänelle: jos minä
doisin hänen sijhen astioleman culn minätu-hlen/mitä sinun sijehen t,
Mle? seura sinä miuua.c,

l Ntjn weljesten seM
> tin/ettei sen optlW

. lapsen pitäniit cx»!,,
imcm.MuttneiMl-hänelle sanonut: cih!,

i cuole;waan jos m!»,
'tahdon hänen siihlH
> oleman luin Mln»l«'
ilen/mitä sinun M»
° tulc> Ta«ä Opetus
,psi todista näistä/j»«
-namäl kirjoittanut/j!

, me tiedämme hänen!!,
, stoxens todexi.

Mntt» ne yxitO'
kymmendä öpetuck
sta menit GalilecuO
lemäelle/jonZaIW
oli heitä maärann!»!,
3» hän nähtin usm-
maldacuinwijdMft
dalda weljelda yhdll»
ajalla joista mock
wielä eläwät/ mul»
muutamat owat cu»!'
let. Ia costa he M
hänen cumarsit heh»
dä / mutta muutam»!
epäilit. Ia lEsuß>lija puhutteli heitä s«<
noden: Minulle on»»'
nettucaickiwoimattl'
wasja Maan paälll,
Mengät siis jaopett«>
c«t caicke Cansso/j«

heitä/ Ni«e»
Poian/iaP?'

)an Hengen. Ia opet<
taeat heitä pitämä»
:aM/culnminä°l<»

teO
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MeWenyt.locav-
scei«castetan/se tule
mmrl/mutta joca el
Vslo/se cadotetan.
Uutta nämät owat

ne merkit/ jotca nijtä
noMttawatcutn vsco
M: Minun Nimeni
calMpitäheidanPer-
lciet ulos ajaman/ v-
M kielillä puhuman/

kärmet pois ajaman.
Ia ios he jotakin myrc
tyjuowat/ nijn«heil-
le mitän.wahingoita,

! Sairasten päälle pttä
i heidän kätens pane-
»man ja ne paranemat.
la cadzo / minä olen
teidän tytonän joco
päiwa mailman lop-
pun asti.

Uhristuxen Maiwa-
scnastumisesi/ ja mitä sijna silloin

lOPichtu j culnga hän myös Pyhän Hen-
gen läheltä.
cuncn

otettin/
hänhmens eläwaxt/hänenläisimisens iälkenhä

iiln öpetuslapsillens/
loonmoisella opetami»
slllo/cosca hän idzeäns
HM näytteli neltakym
»endn päiwa/ ia pu-
hu! heille Jumalan
Waldacilnnasta/awa-
len heidän

ymmärtä-en. Ia cuin hän hei-!>M Loonut oli/ ttelst
M heltä lahlemäst"erusalemist / waar

«>a he Isän lupaust.
o^taistt/ftnoden:Cab
l" Minä lähetän I >W lupauren tiedän

nulda cuullet
Mutta teidän pitä o-
lemanlerusalemls/ !>

henastieuin le pue««
t«n »voimalla corkeu«
desta. Sillä Johannes
tosin casttwedellä/mut<
ta te osteta» Pyhällä
Hengellä/ei monen väi
wän perästä. Costa he
siiscocondunetolil/ky<
sylthehänelle/sansven
HErra/ nytkös Isra-
elin Waldacunnanra»
lennät? Ntjn hän sa<
nol heille: ei teidän tu<
le tietä aica eikä hetke
jotcalsä on hänen
wotmäspannut.waan
teidän pttä saaman
Pyhän Hengen wol»
wan / iola teidän
päällenne tulewa on.



zzz Chrlstuxentailvasen astumisesi»
Ia teidänpltä minun
todistajani oleman/ ei
ainoastans lerusale-
mis/mutta myöscoco
ludeasjaSamartas/
jasijttemallmanälen.

Ntjnhän wet heidän
hawanßechanian/no-
stt Mens ja siunais
heitä. Ia setapahdm
cosca hän heitä stunäut
oli/ercanj hän heistä/
ja otettin heidän näh.
lens ylös/ja meni tai>
wasen/ja pilwi wei hä-

ylös lMdän sil»
mäins edestä / ja istu
Jumalan Malla kä-
dellä. Ia min he cad» >
Mc talwasen hänen<
«ennefans/caozo/nijn <
heidän tyfsnans seisoi t
laxi miestä walketjaii
waatlels.v jocca sanoit t

, Galilean miehet/ j
mitäteseisottajacad-,

lEsus on nijn tule- >iwa/cnintehän«n lai- t
tvascn menewängink
näitte. o
la<ostahehändäru-e

«Mllet olit/palaisit he r
taas suurella tlollale-!st
rusalemtn/ wuorclda/ st
joca öllymäexi cuozu- di
tan/ja enlernsalemtst j«
liltSabbathinmattanls
lacana.lacuinhesin-hc»n tulit/meml he stjhenp!

, SalincusanämatA
l mtelisest coos oliti Pl-
tarija lacobus/ 1,-

»Hannes ja Andreas/
', PhilippusjaThouW/
, Bartholomeus jaM
!theus/lacobusAlphl«i
!npoicaja>VimonZ!->,

!lot§s/jnludasl««>
i bi. Caickt nämät °l!l
alinoinssti cNvsH Me»
uresjaansmisesMl-
moin jaMarian IG
suren Hitin ia hämn
weljeins cansa/ja olil!
aina Templis kyttä- '
mas lumalata/Amt»!Nynäpäiwinä/nouii
Pelarl Opetuslasten j,
seast/ jasanoi (joucl,
oli lähes caxlkymww
dä toista sata.)Tem!e-
het ja weltet/ se klrol<
tus piti täytettämän/
ionga Pyhä Hengioli
Davidin suun eautt» ,
Juvasta ennen sano-
nut/jocanijden johdat»
taja oli cuin lEsuxcnkunniotit; Sillä lM
oli meidän lucuum lu»
ettu/ja,on tämän wi«
rqn meidän cansamme
fMnut.la.hän onam, )

'«tnnul pellon wary- ,!

>epalcari/hirtiidzene/
aonkesicldäcahtlapa
ähtunut/ että ceicki
länen sisällyxens v!os
>utotjit. Ia st tlmol»



MincMlle cuin le°>!
«istlemis asuwal/ että
sepelbo heidän llelel-
lWs tudzutan Hakel-
doiua/ se on weripeido.
Silla se on klrjoitttlu
PsaitarlßamatuSlha-
nm cotons pitä fyl-
Me tuleman eikä siinä
pidä asuianoa oleman/
jahänen wircans pttä

toisen saaman. Nhipitänyt näistä miehlstäl
>ot«l meidän cansam
olletowat( caiten ftlz
ojan cuin HErrazlE-sus meidän ccmsam u»
losja sisälle käwi/ru-'
«eten lohannexen ca-,
siesta/ haman siehenipäiwän astl/jona hän»leilbä ylösolettin)y°!
fl ottamanhäne ylös-
nousemisekstottstai«xiynnä meidäncansam.
loheasetit caxiehdolle
Josephin jocacudzuttln
Harsabas/ ja lij«lda
nimelda Justus/ ja
W«tthiä.lahc rucoilil,,
joftnoil: sina HErra/'
joca caickein sydämet!
tiedät/.osota cumman,
linänäistä cahdestao-,

!let walinnut/että hän
tulis arwan perän tä«
hän A-

> postolinwircaan/jost»
. ludas on pois wilpi-

> stynyt/japois menisi-
alles.lahe heilitheistä

'arnxw/jkarpalangeis
ipäälle/joca.

l ssjlte
Aposto»

linsecac:!.1 Ia »<K wijdesfym-
täytetä

! tm/»lit he Wimitllscslcoosa: Ia humausta-
pahdut äkist «ilvasi /
nljncuin suuritulisftaä
olts tullut ja täyti
huonen cusaHe istu-»

l mas olit: Ia heillenä
yit wijlestellyt llelet/
nljncuin tuliset/ja istuit

heidänpäällens.
Ia he täytettin catckt
'Pyhällä Hengellä/ja
>rupeisit puhuman u«
l silla kielillä,

l. Multa he menit ja
> saarnaisit joca pssicuS
jaHErrawaicmiihei»
dänennsans/ jawah«
wisti sanan noutawal»
stenmercleincautta.

829Vhristuftnlallvastn asiumlftsi.
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Wistoria
Jerusalemin Pybän M>

pungin > stlrtiast
häwttörest.

Roskakala-
Wnalatah

min ja ludan Cans-san rangaista/ jastn
wijmmäistn «wiwan
heidän päallens tuot-
ta/josta Prophetat>a
meidän HErra Ehri-
stus heill< usein ennen
lchgaten sanonut oli /
tapahduit enne namut
seurawaistt merllt.

Tatwaas näyi mie.
ean caltainen Pnrstö-
tähti/jonga jocainen
nali juuri Caupungin
päällä coco ajastaian
olewan.
Molianleiwän päi-

wäna nimittäin cah-
dexädcnapaiwanahuh
ticuusa/liki yhdcxan»!
nellä/ hetkellä jöllä/I
walais sencaltaine
taus Altarin tykönä
leruftleminTemplts/
että jocainen luuli päi°
wän olewan.
Suuri wastt»en owt

Te>t>plis/jot» <axlkum
mendä miest a suurella
völli «»«< « f«lli/

> idzelläns yöllä «ulen!/
l lisi cuudennella hellll.
!ä/ehta hän wahwA
iasalwolllaja lmM

- lutittu jo sultettu oli,
l, Toisnn päiwänallll-
mattakymmendäTou»
coCuusa/näyinM-
lä culm>lla Taiwa!!/
Waunut edes jatM

, pilwtslijckuwan/Ml
' juocko hangittuaCol»
' wätea / jotca suurel!»
capinall«ja huudoll»
toinen loistans «osto»
carcaisit/ nijnclllnht

, kestenäns olisit sol!>
> net)«tapellet.

> Helluntai yönnäPG
pein Templis ollee/!»
Juhlantarpeita w»>>
mistäs / cuulit he en>

l

,!ta»ne!,!,uutawan!M
,n°wan:lHl)t«kän,tM«
,!Wllicka muutamat M
-wat s«n sillantapM
'nen/«mnCl)NflusnM
'pMitalsei/jaEM
.pu templis «pei« ..

Jerusalemin tuli M
. Lebtim«ianlu!,!lllle Hlwiheli«iutnMi's/»"
'meloi Ies»» An«n>«»
> »oica/tHmä 01l eri«Ms<l>«H«l«Mn><M»



tii/rupetscocki.jlhull
tomnn ja sanoman :

huuto idästä / huutolännestä/huuto kaike-
sta neltastä Tuulesta /

HM» Jerusalemisi ja
Templist/lurktawali-
«uSVljälstjaMorsi,
M/huuto myös cai
lestCanssast.Taincal»
lainen cauhia huuto
oli hänellä lackamat stläyöllä että päiwalla/
jo juoxenoeli nijncuin
mieletöin joca päiwci
ylnbarinsCaupungita.
lawaicka muutamat
l jttca M pahoxutt /

ettahän heille jaCau-
pungille paha ennu<
stil) hänen toisinans
Mntotit/ jaarmotto
Wstwidiotllasuomeit
<i hän cuitengan huu°
iWostlacauuut.Sijt'!
lt weic he hänen Maä
herran eteen/jongaßol
»«loiset olit heidän
Mllens asettanet/ se
«udol hänen surkiastl
luihin asti rnostita.!Mutta ei hänikänäns!
sanollaean «rmo ano»!,
m/elkä wesipisaratai
wdUtanut eli sijtä>
llllllut/mutta huusilalomat: wot/woi/woi/
!>»><«« sinä waiwaine
lerusale. Heidän duo-!
««iils Albtnus pttl/

hänen mlelipuolna ih«
: msnä/jasentähdenei
)yänestalucua pitänyt:

- Näin täwi hän eoco
/ slidzemän ajastaicae»
»nimitten ypinäns/ntjn

- ett« hän monencansaicansakäymist pitänyt/
«nutta oli nnucuinha-

° neliä joltacuita corkei'
? ta asioita olis ajattele-e mist ollut/ jatämä oli
/aina hänen suusans:
> Woi/Not/Woi.sinu-

> tts sinä walwamenle»
.lrusalem/elkäcoscansii<

huudosta hänen a»
' nens l,ngenut. Costa
RomalatsetolitjoCau
pungln pMtänet/ka-
wihän aina muuri»
päällä ymbärins/huu
tain/jasanoden:Wot
Caupungtta/WoiTe»
pliä/Woi Canssa<wy«
mein lisäts hän myös

ei hänen,
ne ollut sanonut: Woi
mtnullengln. Ia sillä
hetkellä hän wiholli-
stlda cusllaxt ammu»!tin. Nämät iamuut
icuhiat merkit tapah,
dmt ennen cuin leru«
salem häwttettin.

11.

'lVOsta ludalaisel/
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h! Jerusalemin
jäpmaiatottt wiatto-
mäChristuxenpäiivlldä
pois ottanet/ rupell:
co:o Inlxzn Walda-
cunda ia hallitnxen me
no cohta pälwä pai-

, wäldä heikencmän ja
paheneman,
stt Pnpil rupeilit Mlii<!
ta papeia
HErratn ia woimal-
listcn waihclla/ oli a-
linomalncn wijha/ m»
ttus ja wamo.Caickl,
käännyt eripxraisu-
teen / nijn että julki-,
stst jommunlss näkyi!

seurawan. <
Sencaltaiststa muo-,
dottomasta wainosta/,
cgteudesta ja eripurat-,
suoesta/n!!de«tVoimal-!lisiewälillä/nousin mc»,
ntnaiset lahco:unnat i
ja wahingylistt eristu»,
rat / iotca paljon pa- j
ha matcan saatltt uijn?,
ml)össelä lerufile-'
mis että ulcona/ pal- <
jo lehtin wMwaloal
ja murha / mjn että!
wailmallncnja HenH
gclinen hallitus oli jo!
peräti langemallans.!,
Aeisar Nero lähettl,!
Nlyös Florur?!!
(jonga tähden el wä-!
hln meteli tapalMut)!,
ludalaisia halltdzemä!!
mutta että hän oli »o-!,

'Nes asiils heillenlw«,
i cowa ja angara / hi,
, nen ahneudens con»,
densjaylpeydensch
dm/ajoit ludalch,
häneli pols/ jaW
sodas luin he h»cansans pidit/ lötlh,,
neloä cnä cuiu «G
tuhatta RomalM

ludalaistt li»,
cndzil/ ja hsrsyM
(Jumalan falliÄisch
joca heidän pchojM»
Ms nytcostaja»
gaista tahdot) R°«>
laisia päällens/oWi
langemlstLens. Ml!»cosca Ner«täma»l>l-
ta siit / lähetti HK
cohta Flavius Vefto»
stanuxen hänen p»i«
cans Tituxen cach
Syriaan. Slllomcll
myös yhteinen luu!»
ja sanoma ccco M
stllä maalla (nijncch
Tranqulllus kirjoitt»)
että ludanmaalM'
lt nljn wotmalllnenlll
letpn/ joca caikennU'
ilman piti alans ft»'
man, Waicka st M
olijataittinymmäm
ChrlstuxenHengeliseft

luinsillck
pyhän Evangeliuniil!
icautta/coco mall««s
!ll«oitetttn / cuitenck
lmuutlamat tmmäß

Ma»



Hawiloxen Historia, 8?!
cahdesta

Zlspasianuxest. mut-
«ludalaiset omistit
jzman heillensjaniin
Dstäns selitit/ «ttä
ht ensist Wuutssmis
lypeluris woitit wi-
Mst»s/ja rupcisit
Wylöupaloiststvlpei
lMnjapaisuman/teh
l«n heillcns colme pää
miestä / jawoltit ntjn
MoninCaupungin:
mitta siinä he cahde-
iMoNalaisilKawotte!
lin/ja löttin heildä?-
m cuin caxitymmen-
lii tuhatta heidän y-
liMaistens cansa.
Eljtemeni Vcspasi-

Keisarin tästyst
Giiilean/joen oliwoi
mlincn Maacunoa
«esiä/ryostija toimit
!,MN!jnsuc?iast/et«i
«rholla / ryZwämi-
sclla ja polcamisella
Ain loppua ollut.
LLou, siellä monda
Mlaisist tappetlin/
Hella erällä wisikym
mänbä tuhatta wahwa
Viillttua sotamiestä /

!!m»nWaimoita/lap-
jitt ja muuta Canssa<
l»,EtWcholllnenar-
Wht,mut enä nuorta
niin wanhacan/eira
sl»il»Wat«ola./ ei
«yös lapMtii, teh-

I dos. Vispasiauns la«
> hclti cuusi tuhatta /

nuort» miestä Acha-
> j«n yhtä nienda poicki
!cai'waman,Oriarimyv
ltm lolmekymmenda

> tuhatta ludalaist ja
t wisikyunmndä tuhatta

i pelgost caulans poicki
) langeisit / ja corkeain
«makein cuckuloilda id<
izens innahan syöxit.

l «ijhen aican oli yxl
' wijsasjaeuluisamies/
l losephus nimelda/jo-

° -a myös Papgioltja
päämies ludalaisten

- sodas/hän pakeni pel«
gosta muidencansala

° tapatan/GalileanZa»
i pungin/ja siinä idzes
t lymytti. Costa hänkljn

saatti-, ja Vespa»-c tygo wletin/
i ennusti hän Vespasia-
- nuxen Keisariri tule-
l wan / stntahden hän-
. däarmahdettinjaVe-
»spasianurelda suurcs
arwos pioetttn:Tämä

' sitte Historiatkirjoitti/
»iotca meillä ludalat»
/stenmeuoistaowat.Co-scanämätnäinGali-
><,leas tapahduit/cocois
>st»!rijoilckoßyöwarei«
a,'taidzcnslerusalemist/
,!)« ensist sala palion
i! murha teit/jarupelsil
-sitt:Msestryöwamäi»



yZ4 Ittusalemiil
ja muryaman/ ja sila n
wlhelläisia lerusnlt' r
min Caupungita sur-«
Kasi »voiwaman 3a->
män oli yxi wotmalt- <
nen Herrasmies/ Jo- <
Hannes ntmelbä/ mat- icanfaattanut/ettähän,
oiis hallttuxen alans,
saanut. Silloin, myös,
wuutanmt ylimmW-
staP'peiliä t«petttn/iai
ujtastTemplisakinweri
wuodatettin/lacaritoi-
stalymmenda tuhatta
Juvan parasta Va-
paus miestä sijnäcapi-
nas surmattin.Muuta
mat luulewat Moma-
listen tämän capinan
salaisten muwoin ja
juondein cautta nmt-

canftattaneri. Ia ntjn
Jerusalemin sillein tot-
unnaisella waiwalla
waiwacan / nimittäin/
Romalaisten sodalla/
Capinalla Caupungis/
jaTyranneinjulmudel-
la jotca toinen loisens
perän cvwalllla juonil-
le idzens corzolit/ ja
Herrauoens tähden
Laupungit merta wuo-
batu. Losca Gadarenit
idzensRomalaisia ma-
fian asetit/ ettäVespa.
sianufen täydyiTalwt-
siaans muuta japicat-
sesttdens heitä wastan

malmista / nyn hz,,
tyyitti, heidckn Capun.
gis Gadaxan/ ja sen>PäämtehenplacidiM
couliart loi/tappoi p».
gds litl colmekymmen»
oä tuhatta Borg«!t«
otti caxi tuhatta fangi<
xi/ muu Cnnssa cutz
pacoon pääfi/ siö)!ltll>
zens Joroani» wirion/
joiden cuollel ruimtt
olktnitlorbanlta myi<
den alas Asphaltitm
meren/ joca cuokuli
Meren cudzulan. Jo
neludalaisetMepM
lm Jordanin/Hamon
Macheronin asti/ s»lte
joca patcas Romol<!l«

lsiidawottMln/jasMl
pelcotuli heidän pM

> lens. Costa talwt cul««
' nul oli/ sai Vespasi»-
>nus lohtaKewallläs^

Cesarean/ett»
'Keisar Nero olicuol!»!

'idzenskijruftt/läfiL!'
l sareasta/ja sijtte culn
' hän caicki Juvan jaD
>mn«rein Caupungit >
l woittanul oli/ poilzl
lmuutamitalmoja/jot«
tcawteransotawHenhol

' lus olit/ täytti hän ne
' Caupungtt Romin s»;
'tawaella/ettahänD

° paremmin olis n>M'



Häwltiren Historia.
nnt Jerusalemin/joca<
wielawinoastans woit,
Molt.ninvespasiäusi
walittin ja tuulutettin
Eolatawäeldäns sijhen
«lcanKelsarixl. Sijttc
«enlhänEgyptijn/ ia
«icoi ntln Italian on-
toin s°d«n/ ludalai'
ftns eane/ Tituren
hoidun.

lii.
Mosta Titus ajoi

ohi-
dze/ ta pljrittt sen/ o-
lit Juvalaiset hänen
plon fanglfi sanet/»ltH hän tustin paasi.
Wlesioittihänleirins
Gcopuzen johon nel-
jäs of» peniculmaoli

Kaupungista/ja lähetti
Sotawäkens Caupun-
M pijtittämä». Slj'
hen atcan oli pallo
Conssa eMsta Cau-i
pungetsta Pääsiäis!
Juhlan tähden leru-,
ftleiuin tullut/ johon>
ennengln suuri joucko
jl>MastaCanssaidzens
loonnut oli jotca Ga- i
llleast vlos ajetut olit/
M että sijnä oli col-
«e oft/ jotca lOilen
yrlmielisyden turmelit/
lacocohallituxen/nyn»!
cUl>, usein tavahtu/l
<na«mi» ia enammin l
Matsit lpahensit.,

Yhdellä osalla heistä
01l Templi hallus/toi-
dcn Päämies ollElea»
sar Simonin poica /

hänen tygöns.ne Zeio»
teritheidanspidit/iot«
caolitaiwapahanelki»
stt/iaßorgareillepal<
ton piha teit. Allem-
mainen puoltEaupun»
gita oli lohannexe»
hallus/ioca caiken pa-
huoenalcutaiuurtoli/
iostaio ennen puhuttu
on. Ylimmäinen puo«
li Caupungist oltSi-»
monin hallus, cahden,
kymmenen tuhanenE
domeerincansa /iolca
olit cudzutut Zelotere,
m, Waktwallasta
i« murhasta Cau-
pungita warieleman
lacuinhe nijn ioutu-
net olit/olisit he mte«
lelläns sencalcaisista/
pahan iuonisista pää<
stä pyytänet / mut-
ta ei he taitanet. Costa
TitusTämänymmär»
si/ettäCaupungi oli y«
lönpaldisellawäelätäy
tetty / rohgais hän id,
zene ja»valmisti hänes
ktjrustCaupungltapij
rittämän/iaandoiteh»
dä Walleia ymbärins
Caupungtta / ntjn«
cuin Christus hetllen
ennen sanonut oli/

ttti



«la nyn pÄso Canssa
coosolt/jahänolissen
pitemmintaitanut hei-
tä näljällä cnoletta.
Josta ludalaiset tä-
män näit/ pacoisit he
vlos suurimmalla woi-
mallans / tchtotn sitä
estä/ mutta ei heidän
mitan autt. NUt! Sillä
Jumala tahdot jo nyt
heidän cansans lopun
tehdä. Sentähden ei
heidän neuwons jaai°l
woituxenslung»njou'
tilnet/waancaicktjou-i
duttwchan ja elflwal-
daislileen. Caupungis
tapahdut suurtcapiua/
josapaljo CanssaTem-
pltn tykönä tapettinja
surinattin. Jerusale-
min Caupungt oli kyl-
lä wahwa ja colminai-
sella muurilla turwat-
tu jKwahwisttttu/sildä
puoleldacuinCaupun-
gintuldaolistaittusc-
tähden Romalaiset tb.
zenö caikella woimalla
wahwisilt/Caupiigeta
wäkirynnöllä ottaman
lämmittämän/ ta sait
wijmmeln suurella iyöl
lä ne eart wijmmetstä
muuna/ jolla ajalla
Myös paljoCanssa siel-
lä nälfäncuott.Nejot
ca parhac ja rackamat
ystäwat ollet olit/usein

kestenens leiwanpM '
sen tähden tappeli!/!,. «

pset temmatsit use!» "

ruan Wanhembsslnz >

suusta. El Weli »r« '
mahtanut sisartans/», "

fä sisar wäMn<3.C<!l>!"'
plo ohria maxoimw
t«, culda pennlnZll«, "

Muutamatsöit suure»
näljän tähen Mietti. '7,
malnllMdocahPMsouda/ j» edzte mM
cauhlata M kelwslow
»K syötäwärä/Ma h«
olisitnäMssawMl.°!'
tanct.MuatamatniK '"

jasöit nahan miekani "!

tupesta/mutamatlöyt "

tin cuolluna/ joidni
hnnäwiheo eli suuft. '.

Stehenaicancuolisill'
la näljästä ntjn p'lj» >,

> niinluin M "

nus
!joca Caupunglsta/W "^

Tltuxe» pijrittäis/p«> '!

tmi/sano/ että Zsick'
> lMoattinMa tuholl»
>ta wMymmmda liv.^
> hatta cuollulta. Ege< .

>sippus kirjoitta ain°<
t astans yhden poriin ~

l cautta monda tuhM f
,Ruumista v!oscan«!t< !
»tuxi/ ett»lähes cuufi ,',

-sata tuhatta ihmistä !>!',

t nä capinas pois t»>l.
t ludalatstlla »li witli
a Antonia hllllus/ A>
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H»'» ja lM ltnna i,
l

WMaupungynteh,
j, Näitäcaht«wott°>,

«li suurembl työ/!

,i» Moista/ia waicka'
,Ua ludolaisia suu-
l<Dhdisti/tacahbollo
M heidän ca«sans
ilhlli/ cnitengin «iat-
OTitus stn pttkällt-
s,f!/sentäl)denneuwoi
h,in Sotawäkens lin-
«,Mrynnäkölläotta
W>: ja woimallistlla
iÄcllä woitlaman/ ia
»,M se määrällinen
ck!lnllneoli/s»ilßo°
Msttcuitenginlvoi
!,!!-Mutta ludalai-
Wzel ollut yhtä» on-
ni/Maan afias Co-
MomalaisttLinnan,
WiaWasticorwclla
«l cli annettin/ nijn
Mludalaisettapet-
n/Ma tinna ennen

oli/ muutamat
'Hze muurin heittttin
«antamat idzens luol-
lAlpudotit/ia muu»
!!lck yöllä Caupun»
Wp«kenit> Stzttehe

woimalla ny-
.«päälle larcaisit/
!°:2ihnlli!sTempli oli/
!«stxomn «ttä Titus
WTiNpliäarmah»

tu uscottapa oli
ÄVglay palw«lu»!cn

tähdeu-.Mutta n se mi-
tan auttanut/Mä In»
mala tahdo, ettei silnH
mitan pitänyt armah,
dettaman.

SentZhden/ coftahe
sangen cauwoin atca
suurella waiwalla hei-
däncanftns sotinet ja
lapelletolit/jaeilu.
»alaisia hywälla «ikä
pahalla talttu saada a»
daman linna / joe»
wielä heidän hallusans
oli/ et myös he mill»
culla nöyryttqnet hei-
töns ymmärsi Sota»
wakt ettei sitä taittu
mliutoin woltta culn
nälM / ioca heidän
mielesiäns näkyipttkä-
xi/taiclawalki«lla/sen-
tähden hesytytit T«m«
Min palaman. Ia ntjn

> se sangen caunls j»
euuluisarakennus sur«
kiastt tlihaxi paloi /
lol« sijhen alcan
suuresi ylistetty js«

! ca palcas oli. ludahi»
sisi/ joiden hallus y«.
limmäinm puoli Cau,
pungita oli pakenit
muutamat Caupun«
gljn/mutt» enin osa
surmattin

'tulella. Paplt sur,
l klast armo kerjäisit/
mutta armon aica olt

i pois M saanet ar«
» mo
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nwlumalaloa taicko
ihmesildä. Titus wa°
siais(nyncuin Egisip
pue kirjoilta) losco
Templt ja Jumalan
palwelus pois on/ny»
ei enä sencallaisiaPa-
pejacgn tarwita.
JerusaleminTemplin
häwitös tapahduikyw
wendenä pniwanä mä
läcuulla/ juuri sinä
pmwäna jona«nfimäi
ncnginTemplißabe-
lin Cumngalda poldet
ttn jona päiwänä usi°
sioinkäymistä tapahtu
nut on. Sytä alasta
cuin TempliCuningas
Salomonildaensixro
lettin/ntjntoisen wuo»
ten/Vespasianufenhal
liles/ culut yMoista-
tymmenbä sata jayxi
aiastaica mutta siitä
«tasta luinTempliwa
studest rakettin / joca
loisnaCyrurenwuon-
na tapahdut culutwij-
sisattajayhdexänseid-
zemättäfymmendäaja
staica. Ia waicka lu-
dalatsttnäin ahdiste-
tut ia sulietut olil/ellä
yhtälän tolwo ollut
heidän päästä/cuiten-
gtn ne jäänetolit olnn
paatunet/eikä millän
tawalla myötä anda°
net/taetmumanijn

l paljo pelionnet <ch
nälkä.
lolephusliriollt„!i,

itä sinä pälwänäiW
, Kircko pHloi/tapchi,!

> hirmuinen ia caMk
-co/Mga jälken lck
wmstttyölästvscol!,!.
tawat.
Vricunnialinein

mo/Maria nimell
joca oli su«r<D
Sugusta ia >AW,
toin ricas/ pafen! pll-
gosta muiden cansiM
selda puolelda Jori»,
nin/Jerusalemin/l«
coscaCaupungis,
suuri nälkäolt/otl!U,

oost<!(muttamnM«!
laisella sydammelli!!»

I surkeudella täin
pahdui / laita ie

l ajattetla) tappoi,
ja sölsilttä tdze piM

> mutta toisen puoliO
nihän Sotawän!!'
teen/ iotcatocapM
ymberinshuonesio
nesen iuoxendelit/chl-

liniotain syödäM
Cosea he tämän m"<
cauhistuit he lM«

> armahtelit sitä lch'
liaonnetoindaWoi
ta sen Esiwallallt H> rusalemis «molt<t,Ä

i mä rauhia tygö »ft
- valio matta» sasF/
l
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Häwltöxen Hlfiorlc» 8;y

<N he siijtä pätwäsiäi
r«peljit Tttuxen cansa'ichosta la sowinno-,

neuwo pitämän.!
Mtta elta he nljnhi-

in tätä rupetsit toi-
mittaman / anoden/
slMawapautta/iao-
!il muutoin uäliällä
nijn lähes io woitetut/
eihlillen sitä enäsallit
n,/waan muutamain
Main perästä suu-

ia ahdisto»
M lähden lä»dyi°ln.
Kuuttoman Canssan
Wpungistaulospae
<« käsiin/
M heidän siltte iou-
«injajoucoinwähän
tM myit.Tapohdui

jotawäkinä
lichdejudalaise/muta»
M (Man cappalica
»osta tälijesiäns otta
«n/ iotca hän enne
Mytoli/iostacolM
Wnen sanoma coco
!Gntuli/«ta luoa-!»iset ioica Caupimgi-!
»heidän tygöns pa» j

«Mt olit / olit culda <
chnäns/ iotta he en-,
W ntellel olitcuinhe.Lcupungista ulos tu-»
l><! sillä:nnen luin heAupungista ulos pää t
jiNitn/asetttttnhemu-r
«»min eteen alaistt/lMt« «M ht oiis i

wienct culda taicka
muuta cans«ns/ cuin
romalaiste hywäxi oliS
tatnnUt tulla.Tämä <a
noma andot tilan/ et-
tä lähes c«ri tuhatta
IndatoistaSotawäel»
oäyhtenäyönä rahtia

i leicattin/ luullen caiti-
' sta Juvalaisistaculda
löytäwäns / ia oliS

l wlelä enä ludalaisi»
cappettu/jos eiTituS
olls estänyt jatjeldä-
nyt/ettei fangeja pila

> nyt tappaman.
! Wtjmein Coupnngt
'woitettw/ ja eienä

nuorta euin wanhakä
, olts armahdettu/ jos
, et kielky ollS ctlä nytä
i armahdettaisi» euin et

> sotaan ollet telwoliset.
> Ia näin coco lerusa-
> lemin Caupungt sur,
tiaft häwitettin / pol-
dettin ja peräti maa»
han cukistettin i
jätit muutamitawa»
hiä huoneia seisoman/
joisaRomalaisten So«
tawäfe asuman piti ja
«acunda warjeleman.
He jätit myös sijhe»
mnutamita cannita p»,
tzaita ja eorkeita Tor-
nein jalkentulewatsille
mulstoxi/ettäsijnäcu»
lutsa ta hywin ratettl,
Canpungt olt ollut.



84» Chrlstuxen
Ia ntjn Jerusalemin l
Caupungt woitettin
tadeeandena päiwä»
uä Syyscuusa/ joca
oli wijdes Cuucausi
sijtte min hän ensin
Mltetttn.

Titus lähetti myös
Alexandria» nysiä me
nenlaisista ftngeifio
<uln saatu oli/stidze,,
«en toistafymmendä
tuhatta nuortq jawä°,
kewälä miestä / jotca,
siellä nijncum alino»,
maiset oriat Ditiwtä
ja Calckia eandaman,
1« «vetämän. Monoa,
myös siitä nuoresta,
Cansasta/»vähän hin-,
vaan myytiil / ntjn-
luin järjettömät luon-
docappaletCaxltuhat-
ta lahetettin ymbäri
coco 3!ömln Walda-
tunnan Caupungehin/
peloin eteen heitettä /

jarewlltä/ Canssanleikltes ja iloites.
Langein joucko »uin
jäänet olit ja wielä
elit / oli yhdexenkym-
menoä tuhatta ja stid
zemm tuhatta joita
»uitengin ensist/costa
Laupungiptzritettln/
«li enä culn kymme-
nen satatuhattamie-
stä/ «ntwittm «uu-

«alaisia ja ei
reit» cuitenginlW
Canssasia.

Cosca Tilus «lisi,,
!«Na lunnialla licu.

, salemin woitt«ni!t/
teloittanut/ poll»!

<ja eaickt peratti «m,
Wn «ukistanut/wch
wisii hän sen M«,
cunnan sot«
muiden MaacuM.
in tähden ptca M°bartstöllä olit / j,
waelsi sijte E>whr«-
tin wlrran tygö: M
ntzn cauwas 3l»>n«'
laisten WaldacuM
sijhen atcan ulotu!,
Costa se pyhä C««M
gtJerusalem häwittl'
tin / oli mailm<m«l>
gusta culunu,t/ >«!>

,ä tuhatta ja eoll«<
kymmentä ajaM»,
Sijtä cutn Romie!»
sin rakettin/ <a!
xan ftta jastldze

>!'

jastalca. Cbristntl,,
kärstmistn Mn,
stinpäällä/neltätD'
mendä ajastaiea.

Nain sai st lU!!»l<s« ia ylistetty O"'
pungt surktan tich'
rulltsenlopun/iocal'
dätsellä maalla V»
stlnsarwospldatl!!.

P.Hll«<



! -is»»» H^»,^...
'

————

U MieroHmuxm
Prophetiä.

W>lMejsestsmailm»n löpuM
losta tnnustettuon ylitze ,20,3.

wuöttastttte: ,^

ffM§osia,„mail-MWmssn wymei>
aica ja

loppu rupi
Olstymän / nhn cai-
lih»!vHtiawatjaChri>

, / j«
, caickl-

. »en pahuus ihmi-
, ,wsios saapi wallä/
M synnit ja wigat
limenänewat/ja tai-
!«cwaludest hywtn

, «mlftlda.
, llscopc-
, «ihiickaan tuleMac-m Ilmene/ja pois-

«mu:Totuus lustin
, »>ckc wail»as löy»

, ln: Wigattomat ja
, Maiset ylöncaozo-
, «njopilkatan.lauptu
, «/«inolisutta/nöyryt
, Vj««sakärsiwalishtl
«iliytZ» CalckiM-
Msusjajumalattd

' »WMe/jatvallan
'"/niinettä pahus'
''W suuri/ja ihme

' teine taitacan«
ipita toisen

pelko/
. 'wm oilta palnel»'

- xenScalkellnmalatto»
< «wtellä ulos sammu,
, telaan. Uudet takat jae tegotylösotetaan/ ja

- luMon pyhimäxilu.
- malä palwelurexi.Pa«

! pln wirta ylöncadzo»
ca>i/ nyn että ne woi»
maliset/lörkiat/ja
kaatylöncadzowaiköy
hiä wlgattomia pap«
pla; Ia fesienäns «ri«

> puratsexi tulemat / j»
uhrawatllimal«s!< pe
toltsest ia määrässä a-'
jaturcfl.Pyhä elämä/
riicourel/ ta almuisat
pldetän lurhau la pil-
kan «dest. KtMwlr<
ret/ ia Jumaliset lau«
lut peräti potspannä,,

! Cansa poieluopu/Iu«
«alan sanalle omat
tottelemattomat/
hen suuttumat. Herra
>templi hylläläan/ ja.
, annetan autiaxi lulla/
l cMstetan Altart jafen
säädyt, silloin tulewat
ylösvaisuneet ih,
ynsiat/yIpM/pch?t«
puhujat/armotto
,petolistt/panette



Prophetil.
wlcllttät/ja pcchandoial

> jottacalkelaabncudella
7 hallitzewat t>'itawitten
> ja taitamattomitten/,

«ckastenja myöstöy-l
häin seas/rchu että jo-,
lalnen tekemitä hänel-,

> le telpa/la el tottele ran
gaistusta. Sitälikin ih-
miset tulemat ttedol-
dansjatatdoldanspols
nijn eica he cudzuwat

l senhywari/ joca paha
on/jaoikiaxi/jocawaä-

! ra on. Silloin uuoru-
iäiset «vallan päälle
pannan/ ia «vanhat
,)mmärtäwäiset miehet
pitetän narrina. Ne
nuoreta jocapaicas y-

.cadzowat wanhat
ymmärryrejatoimitu-

-, menos/ja sanowal:
lules tuota wanha nar-

' ria. Ntzn myös lvaat-
ten parecs/ ja caikija

idän käylöxisäns/tah
townthecaikcldaheides
furiuapidtttä/jaeitah

opctet-
,/ cli olla cuulialsuden

alla. Silloin cuulujo-
callls atta/

näifä/sota/weren vuo-
datus/ maan järistys/
tulipalot / huoruus/
nmcha/waaraoppi/e-
-pipuraisus/ja sisällinen
wtha/nyn ettet toinen
toista taida karsia/ el,
catzo Kanen packöens.

! Silloin Me sangenf,,
ptmatoln ilma/ loifi.
<ians luiwuden/ t«i<!,
nansylönpalblsenn,«i
fyden/ murstyen/j,
tuulden cuutla.la sm,
«l lhemet tapahtW«
tatwasa/maanpäU
ja weoeft, llnnul il,
masa/ elamimet«»«,
päällä wäh«icwälj«
catowat. Cauppan,,
piingittulewmtylm!,!

d«n; Suuri rasitus!»weroryöwäyrenWj»
' watiwalda/juopumi
wannomus//Ium«!«!

! pilcka/weren wuc>d<!ili
- ja soptmattomus/ W
i ettet M loista taldoli
- siä/ <eli jos«cus«es»

: Silloin pahuus »

-sytt» miesten j««
- mohin walillä; c>«l
, hecumas jairstasi»
> ncsa cauhias ft
»Ludois japahoishi!»!!
)sa että ihminen >»»!

- sen olew»n cunMlll
, ja launin/joca M
-syntejäwiea o»,
/cultengtn he ua!
- jocapätwä sjlmmn
/ des latwas moMi!
/ melistä mercklä/j°!l«>
- costan ennen tapch»
n net ole/ eikä
n sist ole cuullet Ml
!i tawan, Ia et sei»'
. flhe nM luM!"''



sydämen?
«W« / waan pitämät
lurhau puheen edest.
Ellleiu tule suru/ ja
Msms ynnä parwun
cans»/ja ei yrikän loh-
ella taida. Nuori
liansa ja lapset näky-
nyt harmapäixi ja
nxmhbirt : Wuoden
pälwät ja euucaudet
pchenewat. Silloin
on paha myrkyllinen
alc»/ että lihminen en-
nen pyytä enolla cuin
Mja sU»owat:Cuole°

ma! paten? ««itä/ i
mödaepäilewät/jajcu
tuwat epätolwo'»pcl« -
gonjawaptstuxentäh»
den/cosc» etyht/m hä-
tä ole. Ne joten moea-
wat et uhrän lepo M
rauha s«a/lewottomu<
den tähden. Ia sijnä
murhesa/ eli pahoina
pälwinä ilmandu An->
tichristus/ josta meitä
caickia warjele laupias
HErralumala laiwa»
ltnenIsä sinun rackan

P.lEsUxen tähden/A. ,
. Masi Wlrja/

Cuinga Jumalan Palwellls
Christillisen tawan jälken meidän i

Geurlkunnisam pidetän!/a muut tar
liset cappelet lijhen lisätyt.

Casiesia.
Cosca Pappi i.tietä kenen Lapsi 0,1/ l
«.ettet se ole cotona Casiettu/ ?. lapsenniÄin ,

niin s»tö tehdin/cuin seura Mi» neuw««
tan Canffa.

VWHAckalCtzrlsiu.,
Pstowät/ <NMMmetlläcaifilla!Jumalan,

sanasta kyllä tiettäwä,
culnga caifi ihmiset jot,
lOAdamill» tullet owat,
liltäwat ja /yndywät!

llcha:n?/ettäioseiChri«st«s lE,us JumalanPpM Widän wapah-

auttaman uyn mecaic» 3
kei/nyncuin wchanla-z
pset oltsimyamatckistst'
cadotetuxt tullet, Että >,

myös tämä lapsi/ncjn-,
cuinmektnjacaicktwut
ihmiset /ennen erin he
weden ia hengen .autta
,waliudest synt»!tvat/o»
luonostanssastauienja

-syn»iB« tahrattu/ M

843P. leronymM Propheta.



«" - MKirsa. - .

on senläyden Perlelen
tvoimanja cahotu^en
alla/tarwidzehättmyös
Chrtstusien armo ia a<

l puantjllluinmejacai-
l limuut.laeMhänsi-

> ta taicka nuo«^
remmtlda eli wanhem-
mtida kiellä. Sentäh-
den tehfämme nyt tä-
chän löyhän lapsen canz sa/cum Chrtsttllincn jas welielinenrattaus waa

>.ti nimittäin saattaman
sbanda «sten cautta

! meidänrackanHErranl»ja Mapahtaian lE^
: suren Christuxen tygö/
tucoilm catckestasydä-!
incstä/että hän armo,«
jllststahändäwastanot-i
tais/anals ha»Me caic >

nnit ja saatai»!
jiiudet andexi hywä»!

ifiisiunais/ nyn myös!
lloybutopei ja wahwt- llfioreri PyhälläHengel» <
»a runsasthändä lahjoi»!
«aisi/hänelle idze/ynnä!
llsälle Jumalalle ja <
pyhälle Hengelle kytö» <
lleri ia eunniaxi/ tälle <
köyhälle lapsille «utu-1
H«ri/ic, hänen Christil-f
lsscll tzieuracunnallens s
lohdutoxexijaienändä.°i
«l.scci/Amen. h
Litte sano z«ln
l vlidrnaMlltsanat: si
»Men,! tästä pois/
«aMnen Hengi/M

,<mna sen Pyhän H
, zen sia/ hänen W-
; mans cautta jom e,
. tulewa duömidzm,»
-elawttä ja luollelt,/
- Amen:
>j3. Cluce 6zngns ckill

° öta sen pyhänRW
merckt/sekä sinun L,>

'stvolsettäMndM

>

l lui
, mala/ metdän HEM
lEsufen. Christmn

' Isa/ cadzo armoll!,est
tämän sinutt piltisA
cas) päälle/N. MDvscoon cudzumit »!<!/
pois aja hänestä c«iH
hänen sybämens stleift
oet/ja särje calckiP<r!<-
ien siteet/joilla häich
öottu on/awa häne,tt<
teessinulaupiudesWhsen päälle että häMc
tttäisin sinunwtjsaM
merkillä/ että hänM
caicki pahat himot M
catoisit/ja että häns!»
nun lästys seuraisi/ >»

sinua iloisesi palmlis
sinunpyhäsSeuracß
nasas/ lisändyis p«<
hainpätn ja olis sove-
lias sinun pyhään L»<
stees/ja sijnäsäiss!»
toisen «lwe>)>^

sul<»



Kasi Kirja. ?^

D„ Christuren mei-!
tÄ« HErram cautta/

MZaickiwaldiasluMMla/jocantjven
loikin loppumatoin
mm» olet/jotta sinui'
l, jotakin pytäwat/
«icteln nyden wapah-
lojetca sinua auxens

h,l,t«wat/ ja calckctn
chen rauha jotta si-
»rucoilewat/ sinä
M olet vstollisten e-
!»M ja tuolluttten y«
!is!wusemus:mlnäl)uu
mämän sinuPallveli,
ostPijcas)yliezejoca
ftmCastes lahja ano/
!»Mä sinun jjancatc-
K «rmoas/sen vden
sliidymtsenlautt»/ >o-
« Hengesä tapahtu/
eloHErrahända sinun

nyncuin sinä
soncnut olet:Anocal/
j«tesaatte Edzckät/ja
llliydätte/Colcutakat/
j« Me awatan. Nijn
! myösnyt culn sinua
>! olllan/ awa sen e.
iemowtjoca colcutta/
wa hän saisi sen Hen-
MenCasten/yancalc-
kistn hywäsii siunau-
fen/jatulissijtäWal-
dOAnnasta osalltsexi
«lns lumonnut olet/

lEsuren "UMi-M/
etc. Amen.
HErra olcon teidän

cansan/Vynetc,
, , '

'

lu« !
«Mn/loca sinun ol« '
lian <owan huomios !
»älken/ olet weden pai»
sumistlla cadottanut 1
sen vstottoman mail»
man/javstolliseNoahtt
i»ze si-

> nun suuren laupiubes
cautta pelastanut / ja >,
olet sen patunun Pha- >,

, raon/ja caickenhänen .!!

sotawätens punaisi»» ,i
mereen vpottanut/ ia '!
olet sinun Canss«s I»

, sraelin sen läptbze em- l!
, win jalgoinwienu,t/jol> V
la sinu pyhäCasies mer' !

, kitän/sinä joc<t r!yys si» ,j
nuu pyhän Poieas i

, meidän HErran !
,suxenChrlstuxencasten

, cautta/ teit Jordanin!
ja caicki wedet terwelt<

/ jasö.isil ,
, Casten/josasyni!'
suren Nimen poispt' j

' stän ; Nljn cadzo nyt
'armoliscst tätä sinu»!
°, palweliatas (Pycas)!'

anna hänelle,.!-^,
N n ly



KäfiKlrja.
l tiavsto/ javoista hän-

t»ä Hengesä/ tämän
f tnwclisenwlrrancaut-
l ta/ että hänest eatois

«aicktsesynbicuinAda-
mistä häneentullut on/
jast eutn hän tdzc teh-,
nyt en/ että hän erca-
nis sijtä Jumalatto-
masta joucosta/jatulis

, siihen pAw Arckyn/
Ijoca on sinun pyhä
! ChnMlmdas/ ta tay-
tetätsin sijnä Pyhällä

I Hengellä / tulis myös
«lMlaicktseen elämän/
»Meidän HErran lE°
! suxen Christuxen cnut-
II ta/ Amen.

Nltnä manan sinua
s«ä saastainen Hengi/

l Isän Jumalan/Pojan
jaPyhän Hengen Nt-

,wen ettäs pätenet tä°
MänlEsuxen Chrtstu-
>itykö/N. Amen.

Rucoilcam.
(MPyhälsäLaicki'

yaneaic.
ktnen Jumala/ josta

ljcaicki totuden walteus
,'nile/ me rucoilemma
isiuna sinu» ijancaicki.

, sen huhydes tähden/et-
annalsit sinun siu-Ilnauces tulla tämän si-

!nunpalwelias(pijcas)
päälle/ »valaisisit händä!!jaj anmisit hänelle, vs-

contatunnon/ettähK
olis sinun pyhään A-
steesmahdollliie/japy,
syis sini, pyhtsäSanoi.
sas/meidänH.lEsuxm
Christuxen cauita/A,
Eulcam/ymmiltHlzn,!,
nimstaenm cuinga Chift
ftus sanoilla iatölll»°«
pleiltll» Lapsille »««</
cuintaftllEvangtlium!!
nähden jenz«kirj»itt«V,
Malcus Eoa»glllstq >,,

iuzuftns-
aic«n t°il

tngö että hän heihin w
peis. Nljn Opetuck'
pset nuhtelit heil«/
,olca nijts toit.
sca lEsus sen natl/
närkästyt hän/ta stn°i
heille: Salllcat lastm
tulla minun t>)gön</j«
älkät tieldäkö IM,
Sillä sencaltaisten l»!

Jumalan Waltzacu!"
d». Totiseft sanon <ni>
nä teille: locaim
euln ei Jumalan
daiunda ota nijncick
lapsi/ ei hän suinM
sinne tule. Ia han M
heitä sylcjns/ pani to-
tens heidän päälleni/
j« siunais heitä.

ja Cudjllt l«W"
,«atvoln>iUens/vanen>f

! kätens lapsen piille/ >?
luc,ile««t : Isä !«"

' d<t»/ «e.



LI«K«S äicit:

HErra siunatko» si-
nun fisalleja vloötay-
Ms/nytjayancmcki-
stst.
C»sca lapsi Fundispil>e<
lin/l'?si> Pappi emin la-
psen'Niim/ >a sitte tow
!<>»s«ll«!aEutlcitwafte,-
«lapsen puolesta:

i.l»owute«ip»isv
Mllesti ..

Wajl-
H, Ollesta l)ä MM«I,
M te«oistanft?> ,u°>

2»c«!liftaHäni «un.
M"«'st«nsa?. /

JomalanpMtsWasta<
Vseettcos I. C. «s.

hinen Poieans)
.

»iälle? Wseon
Vl«'ti»s Vyhi»/
Hengen .
~ «tabdoteo lins
l«K,tt«' tahdon

CudMMnittävät
l»l»sen/>ja Pappi otta
smjoCastaeolmalst:

Sanoden;
Mna Eastan sinun

N. Nlme» Isän / ja
Wnja Pyhän Hen-
MÄmen.

! WCaickiwaldias ij»
I Nmalcknen Iu»
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nala racas
Isä/me Mm sinim
caikesta sydämestä/ et<
täs pyhän Cynstclliscn !
Seuracundas aina 1
woimas pidät jaenan» 1
nät/ia»yc olet lämän i

' lapsen andanul wasta»
' udest syndyä tjancalcki-
' <en elämän. Ia rucol»
lcmme sinua/ettäs se»
armoliscsta sinun lau» >
piudefas lätkisit jawar
Ajelisit/ja annaisit/ nljn

' ylös castyata/että se ai-
na olls sinulle lelwolli»
nen/ Sinun rackan <
Poicas lEsuxenChrt' !
stuxen meidän HEr» i
ram cautta/Amen.

Siunatton j
HMja Warjelcdn si» i

> nua/ HErra walista» i!
con Caswon«< sinun s

tlpäälles/ ja olc2nsmul-> /

ile armolmen / HEr«
ra täändakönCaswons !

sinun puolehes/ jaa»« 1
, daco» sinulle yancaic» «

> ktsen rauhan / Nimen
, Isän /ja Pojan ja
Pyhä» Hengen / A» '
m«n.

Wymeln 'ltteuwocaan '
, Pappt Cubzeitss

Äätu:
' Nntttz
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ystäwät

iMshrtstuxes/että
-lama lapsi/vdensyn'
dymm peson coutta/
jöca on tapahtunut
WeOen/jaPyhänHe-
gcn cautta/ on tullut
Jumala lapsexija IEsuxen Christuxen can-
sapertlliMÄiljn mi-
nä ncuwon teitä/ jot-
ca sijhen todistajat o»
lett:/että te enststsa'
not:u lapsenWanhem
n»ille/ että he ylescas-
wnttawat sen Juma-
lan pelgoS ja caickisaLhristillisis menoisa/
jaopetawat lapselle:
Hsä meidän/ Vstön

ltunnustoxen/ lun,,,
lankäskl?sanat/lc.Siji
t«/jos Jumala'cn»z„

> lapsen Wcinhenmol/hänen lapsudesaus/el.
!täte Mälapsesi,m
i te waaril>/ cutnP sei yleslaswärangoistmz
ja HErran pelgosH

, «etä han sen vscollses!»
, pidälsi wttä nyt C»'
, stes on hlosluwall»,
, Jos stn tahdotte !«h>
, dä/nijn sanocatCM

- Jaa: Nastaus Io»,
- Gijtt» Pappi and» hl!
l d«n Jumalan
, > »«sano:

. Msngat HErrnD»

HataSastestg.
pappm p,tä kylmän nljldä

i»in lasta CMettats läsnä oi- '

lut owat
?l.Ongo lapsteastettu?

Wostaus. On.
~ Millä hanoncasted

tu?. W. w<dM.
3. Milli sanoilla d«n«».«Kettu?

Wastaus.Niile sanoilla i»Ma
MistuskMiTasta/nh»ittäm/Mn/Poian/jaP. Hengen Nimeen
«.Cuc« lapsenCastoi?.Wäst. N. N

fiini CdliMist»'Rucouxla ? >
Woftllus.M«m«il«mm«/IsF

t/ nain:
e.Clttcasijnswuittch

Vastaus. ,
Mil«z/hzn/stt«>ck,!

7.MM!««>s«nN<!M!
Waftaus. N,

I«< fe on unhotM/
NIIN siu«ln«nn«wl«!'
stlle Mmi.

, «.Hnsosttofittllnp
M tMy on?

Wast. on.
C«stapappi«
mle tnpahtunl'
ftN««»llcksnaol<Msille/näin:

ystaM
ie Jumal!"



hane»Se«r<nunbans!eoesä tunnustatte/et»
ta tämä lapsi on we-,
bell<j castcttu Chrtstu-
lin käskyn jälke/Isän/
P»jan jaPyhän Hen<
Zen Nimen. Nynmt°
n« todistan teidän ol-
lein täsä asias tehnen/ j
M ettei hän nytenä!
Mettä torwidze. ' ,

Äitte «euwocssN!
tZ'ur!,cunda/wahwi'

tanaln. «
W,Ack«Christuxen>

<

l«» tutkinut ja t»dexi l
löytänyt että tämä la? l
psi on Jumalan Py«j
hanColminaisudeNi-l
meenCastettu/stntäh'yen minäkin nyt sen? l
coltaisenCastenPyhan i
Lolminaffuden Ni-
meen wahwistan:Sll- k
li lapset tarwidzewal«
armo/«otaet meidän k
ncas bErramja lu- c
nastajamlEsusChri.l
siusitänänsheildä tiellelä/cusaelicoscasitähät
neldä hänensananlm heidän puolestans!
»»otan: Sillä eihänt
«Ie sitä sitonut erino- t
mlseen aicaan/ palc.,
lanellpersonan/erinoi
m«ttain costahätäkä- °lis on/ja nyn t»rwi-i

!!can/Mtia cusa
>nänsChristityt ihmiset

, yhteen tulelyat hänen
Nimeens/singonhan
testellä ja jumalisen
armons wotmalliseft
osotta/Sanan/Sa,
cramenteinjaßmou-
xencautta/ nyncuin
hän totisesi luwannuc
on.laettämeluma-
lan Poian meidän
HErranlEsuxeChri-
stuxen tiedäisimme to-
tisesi tämän lapsen sen
Casten cautta tygöns
ottaneri/nuncuulcam
hänen pyhiä jalohdul-
lisia sanoians sijta /

'

jottaP. Marcus Iv.lugus Kirjoitta nain:
Stjhcn alcan toit he

lapsia/lc.Viclc aLiia» ,
1,',P22. 846.
Näistä sanoista/R«c ,1

katystawat/mecuulem
ma ettq tämä lapsi caic
kein muiden ihmisien
cansa/jotta Issn lu-
malan/Pejan jaPy-
hän Hengen Nimeen
Zasteturi tulewat: on
lEsuxen ' Christuxen
Waldacunan oma.Se

minämyös met
dän HErran lEsu- ,
ren Chrlstufen puo-
lesta/annan hänenIsäns/HltlnsjaCuo.
zeinshalduun/nynet-

Nnv ti
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m hän tzhrlstelisestcech
wattttalsi» jaopetettai-
si»/ ntjnculn Jumalan
lasten tule.

PappijaCudzeitlan»
gewatpolwillenspane-
watkätens lapsen pääl-
le/ ja rucoilewat; Isä!meidän/joca olet tai-
waisa pyhitetty/ etc.

wiatoinCa-
HErral-

EsuEhrisie/jocawiatt-
omia racastat »a sen-
tähden kastit anda la-
sten tulla sinun tygos
japanit kcites heidän
paällens/ siunaisit hei»
tä/ja sanoitr nijden on
lumalanWaldacunda.
Merucoilemma sinua

, nöyrästi/ettäs armoli-
stst cadzoisit tämän la>
psen puoleen/joca my-
ös aina sinun pyhä siu-
naustaspntä/ettänijN'
luin hän sinunNimecs

-Castettuon/ Wedenj»
Pyhän Hengen c«W
lwnsiaudest lyndyn^l/
Mahdais myös sm
Hengen Näes Cos-

>wa ia enändyä sijhl»
sisällisen ihmisen/jos,.

>!nun armosas/että hm
calkisa hywlsä lahjch
täytetyrt tulis/Sln»
joca Isän Jumalan j«
Pyhän Hengen «ns»elät ja hallidztt W»
caickiseu/ Amcn.
Sijte siunatcon se?äl»<että mutta IW

olewaism/ näin:
HErrc» siunatcon i»

warielcon teitä/ett.

Wilmmein neunioe»!!
Cudzeita:

Silttä anda heidän In<
malan h«ldnn/i» san»!

MengätHErran
Rauhan.

Suomenkielinen Messu.
Min pitäCanjjaKirkon tuldu nni'

wottawan Jumalan etes syndejäns tun<
nustaman.

HNAckat ystäwät/tämäu/kijttaman Ix'
sisaret motata caickein hänen

Chriftuxes lEsures/hylvätnttcoms edesiä/
että me nyt olemme co-ja mi ös rucotlemon
coon tullet/mcidnnli!-hänelda caickiss mitä
Valan paltvelustam pl- «e tarwidzem / st"

He»'
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Hengellsiäettäruumil-i
lisiä larpeita/jame ym-
märräm/ettämecaicti/i
ilman epäilemätä/ o-
lemma synneillä rasca-l
utelut/ ja pDdämme
synnistä päästä, Sen-,
lähden langetcam mei-,

ryttakäm meltön Ju-
malan meidän
senlsämeteen/sydäm-
mellä ja suulla >a tun-
nustacammcitämwat-!
MlseriwlhltatsltcsyN''
lisert/Rucoilenhänel-'
la armo ta laupiutla /'
näin idzecu.ktn cohda-
sians sanoden:

walwainen
»NVyndinen ihminen
j°ca synnls etc.
Edzi Carechlsm. p.?8»,

Gitte liMn tsmcl
Rucous.

HVAickiwaldias i/an-
Jumalahänen suuren ia täsit»'

tä wapahtaian lEsu-
tw Christien ansion
lahden/ andacon meille
colcki meidän syndim
«nbexi/ia andacon meck
l< armojans parata
meidän sonnista elä-
lnm/ ia saaoa hänenMsans ijancaickiseu
«wmän/ Amen.
MEZIRA armch»

da meidän päclllem.
Chrtste armahda mei-

dän päällem.
HErraarmahda mel»

dän päällem.
Cunnia oloon Jumalan

c«ikeud,s!la m«asarau,
bainhlinlstenbywz tah-
to.
Eli: Aino«<l Jumalan

«orkeudes etc. Edzi Wil<
silirjan/ pag. 4? 6

Mc kycäm sinua.Mehywästi siunacka sinua.
Me sinua rucoitemma.
Me ylistän» ia «unnloi»
tam sinua. Me sinua
kijtäm sinun suuren
cunni<,s tähden,OHEr>
ra Jumala taiwalinen

' Cunnmgas/IsäCaicki.
waldias Jumala. O
HEMRa sen caiclen
corkitmman ainoa
Poica lEsu Chrisie.
ÖHErra Jumala/Ju-
malan Caridza Isän
Poica/ sinä cuin pois
otat matlman synntt/
armahda meidänpää!»
lem. Sinä olet yrwcmS
Pyhä. Sinä olet «rt>
nänö HErra. Sinä o>
ltt yrinäns se corkein
lEsuChrtste.Scn Py-
hän Hengen lansa/I'
sän Jumalan Herrau»
des/Amen.

«ul!itar«.
«im;
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HErra olcon teidän

cansan/ Nyn elc.

mb. Bu-z
suis

in locil.
Cosca Pappi saarnasta
päästy tule Alt«lineten/
jaHerran edtoUinen pft
tzpideUämcln w«i(»

, blln näin: ,„

, HErra olcon teidän,
<<msani.Nynnchös:c.
Mettätteidän sydäme

Jumala tygö: Me elc.
, Kijttäkäm Jumalala
meidän HErram. Se
on oikeus ja cohluus.

önsecöh«^Vtulinen/oikein ja
Uutuaft/että.me aina
ja joca paicaö thtam
ja ylistän, sinuaPyhä
HErra Caickiwaldias
Isä yancaickmen Ju-
mala/ V«i
taickinenlu/lEsuxenwala/ «mc- Ch^ftu^lein sinu hy'/canta me»
wäin tecols/dz» HEr-
tähden / jaWm/>°«ai
Iljattcngln
sentahden
<mns nmlle' <
ösolit/ cosea mecaich l
synnintähden nijn <
hastl jouliinet olim-
ma /etteimeidän ede-^
säm muuta ollut/cuinjt
adohtus i« tMca«'t,

, ktnen cuolema/ j»el
yxikan luondocappch

!»taiwas eitä maan päÄ
„>lä wotnul meitä a«>

sinä lähM
.sinun atno«aisenP°l>icas lEsuten Chrisiii-!xen/c»ln eli yxtlu,
a!maluoen luondo sinm
/cansas/annoit yäm<!
' lhmistxt tulla meioän
tähtem/panit metdai,

, syndim hänen pD>
!lens / ja annoit hänen
siasa josameidän c«ic«

kein yancaiÄisestaCul»
, la>W<
cuin hän moitti Cuole<

, man / jajällensnou<
si «lämään/ jaei A
nans.inambt cuole:
Nynpitä myöscnictl
ne/jolca hänen idzens
luottamat/»voittama»
synnin ja euoleman/
jasaaman hänen caup
tans yancaickisen elä>
män, la_etten melo»
sean sencalmista häne
hywä tecoans un«h<
daisi mutta «ina mie-
lesam pidäisimme ja

Ntinft
nä yöns jona hän pe<.
teitin / Piti hän >Mn
Ehlolltsen/ jbsa hnm
G Ottileiwnn/W

ti murft ia andoi Op«
tuilastens/jc, sanoi-Ot<
t«e«l, ja soöttt/ tänii
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onmm>m»ll»!Mln,ocaj„ tiedän edestänannetan/s sttehkitte minun mni,

! st»xeni. Niin ban otti
Wos Calkin/ liitti, jF
«idoi Opetuslasteni ia
s»NVi: Ottaeat ja iub-

i c«t t<M caicki/ tckms
,n s«n Vden Testamew
linCalckiminun,we«-
M/ ioca teidän ja ino^
»en tidden «uodatetsn
syndein andexi anda-
niuxi. Niin useincuin
te ftn teette/niintenj»t te/ minun muisto^
feni., ~«,.„ -. , ~

, Si te luemneliwei
! salan:
!°MhaHErralumä,
laZebaoth/teydet öwat,
Taiwot ja Maat si-,
nunHErrau»as/Ho-,
sianna «rleudes. Kij»,
tetty ölcon ft tuin M, <
ie HErran Nimeen/,
Hosiannacörteudes-
> Hucoillam nytcaie-
li/nljncuitt meidän r
HErra lEsus Chrl-
Nus on mettä opet-
tanut/ näin
M meidän/etc. „

Näm ueuwHttw"
conC<!nssa/fottaHEr,t

»llnEKtolliselleta°y< r
o

MAckat ystawat/n
tasa pidetan j<

Lhrisiuren Ehtollinen/ d
jo totisest leiwan »a si

alla jaetan j»

l naucuan ynnen l»ll«s nen ruminsja werens/
ylön luonnollisella ja

, tutkimatomalla muo-
,dölla/Jumalan oman
wijsauden/ totudenja
lcaickckaldlaisudenjäl->

' fen / jöca sen lbze on
säätänyt ja asettanut/

! on tarpellinrn (nyn«
cUin P. Pawalt m«f«
tn op«cll)ettäme id.
zecutincohdastamco»
ettelem tdzcm/ja sijtte
syömme tästä lelwä»
siä / ja juommetästä
Calkista; Ia silloin
meldzen oikein coelle»
lemme / lofcame tu»«
nemme meidän rico-
fem ja syndtm/isom-
me ja janomme
tznrscautta ja syndetn
«ndext saamista/ joca
meille täsä Sacramen
tis tarttan/ja tahoom»
mc tästedes meitäm pa
rata/lacala pois syn»
nista/ ja elä hywas ja
lvanhurscasa elamäsä.
Sentähdcn on mhös
weldänHErran erino<
maisestakesienyi/tätä
Sacramentiä hänen
muistoxens namita/se
on/ että me näin hä<
nen catteräCuolemans
ia callin werens wno-
»atoxcn muistamme/
fta ja tay-,

del<
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dellisestvstomme/että;

se on meidän syndeim
«ndert saamlseri tapah ,
tunut. Sentähden/jos z
me nyt si)ömme tästä 'lätwästä/ ja juommef
tästä Calllsta / senc.il- l
laisella wahwalla vscol l
la näihin sanoihincuiu e
me tasa cuulemme/ et- <
ta Chrlsms on cuollut/
jahäinn werens met-
dän syndelw tähden-
wuodateltu / nijn me:
totisesi myös jaamme'
meidän syndim anderi/
jawäldämmecuolem.i/l
ieca synnin palcaon/
jasaamme Christuren
canja ijancaickisenclä-!
män. Mutta joca tcl-'
wottomast/ se on/>,a-'
tumattomalla sydämet
la/ja ilman vstota /!
Christurelupaurcpääl
le/tästä leimasta syö ja
HErran Calkistajuo/
hän tule wicapaäxl
HErran ruumistn )«

Nereen/syöjajuohä-
ncllcnsduomipneteroi
tainHErr«n ruumista.
Tästä meitä caickia I-
sä Jumala / Polca/ ja
P>ihä Hengi armolli-
scstwarielco»/?lmen.

HErran rauha okon
teidän cansan. Nyn
myös sinim / le,

5

Anva sl>tt« CaUNUw»n/ W!>N«N/j,san»:
WEidan HCrron
-enRuumis (weri) UMn sinunRuumisj«
Sielus yancaickijehen
elämähän/ Amen.

O lum.l«ridza,«<»/«
OPuhdasl>!m,C,,,«<i
MsChl'st.!«na.p.<!?R!tt«ni'HEr.lu.P,^

HENran olcon tetdäncanstn/Nijnlc.
Rucoilcam. >

Jumala/joi
ca meitä osallW lchsinunSacramentisiae/
sinua me rucoilemet<
täs m»ös meitä sinuil
ynnä caickein vloew«
llttuiden pyhäis canllsa osc>lisexi sinun ij<ml
caickises cunniasts j»
Herraudefts tekisit El
mm Poicas lEsuce»
Chrlstuxe meidänHLl
nm cciutta/ joca elt
jahallibze ynnäsinuH
jaPyhän HengenM
sa/yhdes li'imalM«
tzancaictisest ijancM
seen/Amen.

HErra olcon leldH
«ansan/Ml,c. l



Mtäkam ja cunnl-,

Btacam HErra.
Jumalan olcon ky-

>a cunnia.
l Gnnartacat teidän
Mmen Jumalan
«/ ja ottacat hywästi.
tznaxs.
MERra hywästi'
ckon meitä/ HErra
Blistacöcaswonsmei
>in päälleni ja olcon -
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Meillearmollnc/HEr»rakäändakönlaswons
meidän puoleem/ja
andacon meille yan-
caickiftn rauhan / Ni<
,menlsän/ia Pojan/
ja Pyhän Hengen/ A.

Suo meilleralcha/p.<«»
Eli:

OH.l.taiw.m f. p. si,
Taicka:

Isa caickiwaldias/p.f?4

Awiostastysta.
losca Slmmmdaita järjen
!,n„- XihlaisistSaarn.istuolild cuulutettu on/«idzeui Pyhän Colminaisnden Nimen AwloNyn ailda tahtowat/ja he fttta ilman estet stu
Vmnmn eteen tulcwat/ niin tehdin (ios ei h«ennen ole yhten annetut) cuin seura/ianäin heitä ja muita pitä ensistneuwottaman:
M?tckatystäwätN.j

N.
teidän pitätäsätic-

iniän/ «ta Jumala
«lidzc Awiosiastyn sä

on pannut/
Aehen Waimon pää
i/tttä sen pitn oleman
ÄcnEsimiehensä/hal'
tzeman händä luma
»»pelgost» / ja myös
<«stainähai,da/nhn!
»in Cyristus O.ura°,
«dnnöracasti/ja an< l

cuoleman '

kedestänsä.iehm tule stn tietä ja!
Ml,/että wmcka,,

.«hän on ponouwaimol
,'leEstmtesM/eiolehä-
-nelläcuitengansltäsal
Httu että häne pilapa
hasii sen cansa mene-
män/hänen omanpa»
hanlmelefäjM/nljN'
cuin(senpahembi)u->
scinnähdänjacuullä/
mutta että hän händcl
ricasta jn cunmas pil»/
ia vseintälst hänen heic-
kouttans/ andainmwi
cuinP, Petari sano/sil-
le wlltnieliselle astialle /

nijncnin heicomalle/ lM
n««l eunnians. I» niin
euiNMleionlahioitettu
suiemlllla wiisaudella ja
w»l,n>tchalaluchM<u!N
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Watmo/nllnpttq hä-
nen myös semaltaise
Jumalan lahjan käyt-
tämän hänelienawu
xijaeisortomistxiHä
nenpltä idzens Mai-
nio »vastan nyn lait-
taman fitä
joca yhyencäldaisen
perinnön hänen can-
scms Jumalan Wal-
dacunnas pitä saa-
man: Christus
on nyn callist Wal/
mon ostanut eutn mie-
hen/ ja watmo on
nyn hywin Chrlsturen
Mn cuin Mies.Ntjn-
eulnMies onWatmö
pää / nyn on Myös
Chnstus Miehen pää/
sentähden pitä
sen cansa Jumalan
pelgos elämän. ,

Samalla muoto pi-
tä myös Wiimon ole-
man miehellens«uuli-
«tfen/racnstaman-häwdä/ pitämän händä
pään jaEstmiesnäns/
ojatttllen teitähän on
Miehen apuloiscxlluo
tu. El hänen pidä py-
tämän hallita händä:

Walmo on luo-
tu Mishcn tähden ja
ei Mies Waimon täh-
den. Hänen pitä otta-
man Esicuwan pyhl-
sts Waimoista/jotca

- Wanhas TestameM
eolit/ntjncutnSara/jo
5 ca miehes Abrahamin

cudzut Herraxl. Hä.,
i nen pltä nijn idzensa--seltamast / että hän
-MtehellenS kelpals/
> «olle hän apuläisexion
!a<?yettp« Waimoon
Miehen cunniä/sana

Pawali / ja sen.
- tähden pitä hänen id<z zenS sen Men lailta-
man/ja ajatteleman/

-ettähän on Miehen
> haldun annettu. Päl,
iolstein/ Miehen/7«
-Waimon pila tcske,
>näns toinen toistane
racastaman/ jawtelä
enammin culn Isa ja
Hitla, Sillä Ramatlu
sano: että miehenpitä
ylönandaman Isän jä
äitin/japysymanwai-
mons tykönä. Pitä hei
dän myös sen hywin
amtttlenmn/ että he
sijhen Ssätyn ldzens
and»wal/josa luma»
la Miehen ja Nai.
mon on nijn yhdistä-
nyt/ ettei yritän ih-
minen taida nijtä ero.
ltta. Et pidä Miehen
muutoin ajatteleman/
mutta että nyncuinl»
mala andoi Adamille
Evan, Waimofi/vijn.
ihäwwielätlnjocaldzel-

le
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leMtchelle anda ha-',
»enWaimonsai jajo-!
.NidzelleVatmollehä-
nen Miehe.nsä. Sen-
tähden on se tarpe-

, ltnen/ että he molein-
< inln puolin Jumalal-li» sencaltoistaPuoli-
M rucotlewat/ jon-
g» cansa he eläisit so-
stinnos/ rackaudesja
Jumalan velgos/ntjn
että heidZH Awiostä-,,
jkyns lumalas alle-

, loisin / ja lun«alan
mielen Men/ ja et
jongunirtaisuden eifa
jhmisten mielen jällen
tM heille tapahtu on-
<il ja nutuus, heidänA-z»iostäsiysäns/<otame
«alctt yfimiellsest tälle
pariscunnalle sydäm-
lmestäm toiwotam/A,

zl P»fptlys«cummale,
kineltttsin.

Minä lysyn sinulle
N N. Pyhän Zolml-

' naisudenNimcn/jalu
1 malanScuracunnä läz snä oles jos sinätahdot
ltta tämänlhmisi N.
N.slnuAwlowatmoxes

' händä myötä /a wa-
siolnläymises > Na-
staus. Minä tahdon.
H«t«llist»«at!p<iin<

»bleu/ <« P«ppi
bmo:

tjancaickinen
Jumala/ MaMiehe
ja Watmon sitä war<
ten luonut olet/ että
heidän pitä oleman
yri lihajaWert/ca.
swaman sinun hywästt
siunauxesjältc/enäne.
mänja maata ylisteu'
tämän. Anna näille

I sinunpalweliolllesar-
.mofa/että he sinunpy<
hän tahfos ja fäädys
»jalkenntjn maht»alsitl yhttn tulla/että se olisi
»sinulle yllstoxexi ja
»cunniari/ ja heille»
hyödytöxexijahywäici/

- ja ijancatcklsexi «utu,
loefi/ Sinun rackan
tPoicas/ ett.

° Pappi »tt« ftrmu^n/i»sano:

e W Juhala Isa
/

i joca sinun tasittämät-z lömäst hywydestäs/cat
tkicappalet ihmisen hy»
. wäpl luonut olet/ me
Zrueoilemma sinua/ et«
,tas armoksesi lähttäisit

. tälle gnnPtjcalles/joca
, tämän Sormupenhä»

nenAwlostastynsmer
tixieanoaman pitä/si-
nun siunauxes/ et»
ta hän nuhtetoina e»

laisi



laisi/sinun Pyhäsa saa-
dyiäs johongas hänen
cuozunut olet/ S lnun

Poic.islEsuxen Chri.
stuxen meivänHErrom
cautta/ Amen.
I/lkssaxo Morjiamell?:

Minä )l. otan sinun
N. nytt minun Awio-
waimoxeni/ racastaxe-
ni sinua myötä ja >v»°
sioinkäymises/iayhde-
ximerkllt anna» mtna
sinulle tämän Sormu-

Ken.
WorsMwasta^

Mmä.>!. otnn sinun
N. nyt mmun Awlo-
miehekent / racastaxeni
sinua myötä jamastoin
täymises/ja yho^xt:uer,
tltt olan mlna sinulda
tämän Ssrmuxcn. !

i
VM pane Sormuxin
Morsiamen s«rme«n/ ,

sanodm:
Nimen Isän/ jaPo»'

M/jaPyhän Hengen/
Amen.
Gijttt Pappi sano:
Että nyt namät edes l

olewaistt Pcrsonat/,
tasä julkisesi/Jumalan!
CyristillisenSeuracun- j
nan edes/ ntjneuin to-,
dtliajanwljmeisnä pät-,
wänä/ toinen totstans!
Awioxipytäwät/ja »o
sen wahwistorcxi/Kihl»'

»sormus anneltu «.

!,Sentahden minä/ntj».
iculnChrlstuxenpaln»,

> lia tämän pliälle/helti
lAwiosiäfiyn Sääli»,
jalytoonWtenonim/
Nlmenlsau/taPojl»,/
»aPyhän Hengen/A.
S«jU«san»Pi!ppit««i:
Teitä caicha hyivät

Hhriftttyt lnhimi .
,olc<l tässä oletta «t,«!

todistajaa nn»
tässä tehty on/ maiw
cen tcttä että te
nuiftaisitto.
<v uigenumt / icngo
P.Matthtlls K>ri«ill

t« i?Lug.
MHljhen atcan/tuli!
lWlt h riseuxel lE<suxrn tygö/j« san»ll
hänelle:MahtsteoMt
ritä hänen watino-
stanS catcktnaisen syyn
lähden? Nyn hän M<
iais/ja sanot helll«G<
etö teolelukenet/ et!»
joca algusta ihmisei»
teki/miehen ja waiN!"!
hän heidän teli.
noi:sentähden pitämä'
hen ylenandaman I'
sänsäjaHitlnsäiaM!'
mons tykönäpysylM/
iacoxt tulemat yhtw
tthan: Ntjn el he ele
enäcari/muttaßM'
longalilslumalM'

858 KäsiKtrjss.
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,sowitti/ etpibath-l

»,,is<n sitä eroittaman. 5
M he sanolt hänelle:
M stjs Moses käsi»!
B»erokirjan/jaWai-
«n hyljätä? Sanoi
hHnheille: Teidän <y-
««n:owuocn tähden
MMoses erittä tel-j
l,i leleän watmosian,,
V»«n eialgulia nijn,
,!l«t. Mutta minä la-
>!!!! teille ; Cuca iK>-
»ms hyllä waimous
»totncuinhuoruden
chden/ janat toisen/,
lilntttehuorin. Ia jo-,

sen hyljätyn otta/
hlnleke huorin.
Iminsano Pappi heille
MocatnämätHEr-

«Chrtstuxcns.>n»tjo
»>i»t wissit sen päälle/
<n» Jumala meidän
ms taiwalinen 11»5,,/on
l»s,,/on teitä yhtcn so«
»ilssnut sihen Pyhän
»ostäfiynsätyn.la
fttähben ottacat tyto-
l'» jakärsimisen cansa
m<!an/ mitä tässä py«
Mädysä teidän pääl
loilMtManljncuin
I>»»alan kädestä/joca

on yhten sowit-
!«!N!t.
Urra olcon teidän

l«!Än. Nljn myöslc.

lu»
u»ila. joca sanoit mie»

hestä coscas hänen en-
sist loit/ettet hänen 01,
ut yxtnäns hywä olla/

la sentähden loit myös
waimon hänelle apu<
laistxi/ ia nijn heitä
yhtensowilitettäneca-
rtplli oleman yxi liha/
ne rucoilemma sinua

racas tatwaltnen Isäettäs Pyhällä Henget.
iäs nämat sinun pal-
weltas armolisesta yle-
stäyttäisil/jota Awio-
stäsiyn lyton yhtenso»
wtttanut olet/ että he

! sen oikein ta nuhtetto»
mast pitä mahdaisis.
Ia anna finun hywä-
stisiunauxes hlidän
päällens/ eltä heidänAwloMynsa sillä he«delmälläcaunistettalsin

! cuin sinä s«„ asettanut
olet: Nyncuin sinä A«
brahamin Isachm j»

i Jacobincansa teit. Ia
- warteleheita/Olaupias

I Isä/ caikesta perkele»
, haucutojiesta/ nijncuitt

> sinaE»'gelis eautta/si'
nunpalweltas Tobian
»varjelit/ ettei he wict->

, tcläisijongunriettan ja
haurelisenhimö cautta/
wanmahdaisitoikiasv-
<kosiayhte»sesrackaude
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sa elä/ hywän ifäan,h
W/sinullekljtorerl ta l
«nnnioxt/sinun aino» «
«otsen Poicas lEsu» <
Den Chrlfluxenmetdäm
HErram cautta/ joca
elä jahallidze ynnä si-
nun ja <en PyhanHen-,
gen cansä ijancaickisen
Amen.
GiMkin bywllstiffuna-

me» sanat: ,

jMERRA hywästi

jelcon teitä. HER-
R2j walistacon ca-
fivons teidän päällen/
jaolcon teille armoli-
neu.HErra käändäköncaswens teidän puole-
hen/ia andacon teille
iiancaickiftn rauhan/
Nimenlsän/jaPoian/
jaPyhän Hengen/ A.
Sittt p«ltt« Pappi näi<dlnf«»»in«ans».

HErra kätketön tet»
dän sisälle, ta vlostöy'
misennyttatjancaicki'
sest.
Cosca h« Altann tttn

tuiewatsanoPappi.
l-u

Jumala/ ta Jacobin
Jumala/«vuodata si°
nunPyhäHenges/näi°
den sinun palweliaii

dämihin/ja ylestäy'
m heitä lalcktnalsellotä

hengelsscllä Yywästisi»,
nauxella/ että heiiWeläisit heidän Awtvst».stysäns/johongahe».
wat uyt idzensä aM,
M/etttlhejoMmsl!'
staisuden coilla/ siW
»vihotaisi / joca Awil»
siaskyn säätänyt °!i.
Mutta paramtn/nhi»
culnAwtostaffyoncol-
killecunnlalinen/lahy,
wä/että hemyös «ch

, daisit sinä eunlMse»
stajahywästtelä/ssnul'
le cuniaxt ja.ylistoM
iaidzeheillensyancoll'
tisext auluderilEslitt»

l Christine meidänHLr»ram eautta Amen.
Costa he p«itttn«M

' n>at/ftn»Pap»i,
Rucoilcam.

- AUHEna lupul»
° medänrucoulemfM/
»laoleAwiosiästyNÄpll
°ta turwa/'ia ettäs sm
iolet ihmisen lisamK-l
' säätänyt/nijn,»<irjck
nyt se/ jongasidzn?h'

-tensowiltanutolet/IL«Isuxen Chrtstuxen w«i'
«!dän HErram eomtt/
-joca elä ja hallidze/!«'
,°nun jaPyhän He>M
s cansa tjancatctlsisto
>'An«n. .

al
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Meen weisa Pappi

nijnculn
W«m/eli lukt nain

s«N«dln:
Hkrra ölcon teidän

Ws»n.Nhnutt)os «.

Mlät, teidän sydä»
m Ziimalan tygö.
Mylenämwtldän sy-

li.
.

,

WMin JumalalaAnHErramSeön!
tiisiss,cc>htuus« ,

Uotisesta on se coh,'
Muttlien oikein ja!
«miist! että ine aina
~««palcas / ktjtäM'
NjlnUaPtzhäHErra/
Äiwaldiaslsä/yan
ikinen lumala/joca

M wdtmasas catck!
iffolet tvhjasta lud-,
ickt: toca!
iscosca eaicki lNp-

>il luodut olit/ loit l
HnculnslN päälle!-

!Ä«leman yhdenHEr!''
~ Ia sanoit ette! °
chm yxinäns

«He
HH luustajongas

hänen kyljestansä."
»nnott senchtttän>incu<nwat.p

«Ku oli miehestä:''hctdänpitämyös"
vhdee oleman.

tahdoit"Wäskyncansamer"
»t, sumen salaisu-

den: Että nyncuin
Mies ia Walmo yhten
lihaNtulewat/ntjn on
Myös Chrtstus yxt ha«
nen hyhän seuracun-nansa cansa. Ö Iu«
mala iöca miehen jch
waimonölet yhten st»,
wittanut: Ia andanut
heille sencaltaisen, hy«
wästisiunauxen: Ettet
Adamin syndi/elkiiNo-.
en WedenpaisuMS
taitanut sitä cadotta»
Ntzn cadzo nyt laupi-
astt näiden puoleen/
iotcä idzens Mlosta-lkyttsäätynanoanetd»
wat/lapytäwälsinul«
ldawarjelda:Annaar«
mös/,ö Jumala että
hetäytetälmrackandej-
la jarauhalla i I« oli-
sit vstoliset ta puhcali
Ia annatsit idzens A»
wiastästyn Christuxeti
«telen Mcn: Ia että
hcmahdaisil heldätl ti
lamäsans seurata slnii
pyhätahtos. M salli
perkelen heidän cansäs
mitan tehdä/mutta ettii
)«mahdaisit wahwana
Ma sinunpyhtsa ka-
kyisäs. Anna armos/
:ttä he Awiostälkysans
zhrlstellsestä yhdes e.
Wc t Ia caickt l»,
wattomat secannoret
Valtaisit: Iapctttäl-



sit heidän helcouden«
siwcybellajatunnialla
Anna heidän olla he-
delmälliset sikiöisä ja
lapsis»: Ia että he
mahdaisit oikean ikä-
hän tulla. Että he nä-
iisit heidän lasteuslap
set/ colmandenjanel.
Mden polwen: Ia sijt

te tämän elämänW
ken tulisit ijamaWen
iloon.

Tämän Vappi lu!^
AieidänHErranAsuxen Christuzeen cm-

ta / joca elä jahMzlynnä sinun/jaPyhäi,
>HengencansayamM
fisesta / Amen.

Morsianhuonen siunaus.
/«sostapMiaMorsiä

hituvaansatetut/toiwotetZ
heille tiliä seurawaijel»
lHPslllmlllaWlxinHen'gen armoja j» avua:
3ul«WhäH.lu».P.fil

Syte muistutetun
heille se siunaus/ «uin
Guiftilist i» lumai-st
AwiostästV» seura/ tal.
j» sturawaisella Psal-
milla: / '

A!,t»«ssteU!NPtl.P4«l
Costa Psalmlwcisattuon/langeolkäi»Mor

fian Palmilleni ja Pa»,
PiiuketHmantUttuxs:

ys
la/anna sinun hywä-
stisiunauxes tulla tä-
män Morsian Huo-
nen ylibze / että caicki
jotta tässäowat/rau-
hasaolisit/sinun micl.
däs noutaisit / ja si-
nun rnckaudesas eläi-
sit/lEsurenLhnstu-

!xen meidän HErr«n
cautta/Amen.

Jumala CalckiM.
dias hywäsitsiunntlo»
teidän ruminne ja jie.
lunna/jaanbaeonha,
nehywästisiunaurenK

tulla teidän päällel,/
nyncuin hän hyluäft
siunaisi Abrahamin Ist chin ja Jacobin,

Jumalan lasi w«>
jelcon tckä ja lahetta»
kön hänen pyhän En»

! gelins jocateitä w«>
)«le eaicten teidän eli»

i nlljcanan. Isälun>»«
- la/ja Polca/jaDl)s
Hcngt/andacon hanm

-hywäsiisiunaufensliil
-la teltan vaalien/A.
t Giitil lieisatan-lum.cuinca<cki/p,n»

PifztelH»!
. hywastisill'

ja w»r»
jtlcon el>.

862 Käsi Mja
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Hvio wmmon kirckon otta-

mtsist.
Rucous.

MCa<cklwaloiasys
eMcaickinen luma»
j«/ joca sen hywästt-
sMaufen annoit chm>
Dylchzen/costashä.
nm luonut olit/että h"
Mpidäislisändywän
jolnänemän.Sinajo

«myös saman hywä»
Muniiufes jällen olet
l«mn sinunpalwelus
Hcaehedelmälistxisat
tMt/cadzoarmoltststlMepäällens/jantzn-
<uln sinä olet hänen

!,zneu«/niinhan panda»
cöeahderelicÄlmexSuc
nundaixKirckon «w«n/
jastitteionacunapäiwll
nä/ coseaKiicton
lustapohtu/ ludzutanjälten saarnan lesielleKilclöpermllndo/iaseu
racunnan luuloen nckln
h«nenl«ns«nstthtnko»

Christityt
VMtttledäne/ittäta
maihminen/perteleyl
lytöfenja haucutoren
cautta/ja hänen oman
turmellu luononshar»

hldelmälisexi sen ruwll
l,s«nh»)wästtsiuna'uxcn!
loutta Auttanut/ n yu
«mahanemyoshedell
Msen olla sinä hm-clliseshywästisiunail'
sist/että hän aina li-
sinlyis sinun tundemi
W/ja sinun Pyhäin
lislyie jällenaina elä«
!e/MuxcnChnstuxenAidänHErram caut-
<»/ A^uen.
Hmmpenminwnlä-

. ten/ fanoden:
HErratättetön sinun
Wejavloskaymlses

joituxestantjtämanau
!fl« wastan cuin hänen
,a meidän caickeifl tule
otta Jumalan sanasi/
onlangenutsalawuok
sen/M saastatsuteen/M
luwattomansecanoxen
cautta/sijttanytjasyn
nyttan»tlapsin/jaft»
cansa wihoiuanutlu-
malan/ja hänen py-
hän seuracundans pa»
hendannt/jaolisi sen,
tähden ansalnut/ että
hän lumalalda/a hä»
nen seuracunnaldans
ptttats vlgos syöstä-
män japois hyljältä-

/Mutt«tttihllnon<ln,
ldllnut ymmällä / että
hlln tästedes hän«n «w

MM t«BtV/i»

»«iayamoickisesta/A
Psttoin Rlrck«n
»llamlsest/lnpstnial-

len. ,.Acopmmärretzn/että
MMUjaMtopapat^



864 Kasi Kirja

sencaltatsta syndt loal-
ta mohdam me händäsen canssa coeltella /

silla totwolla/ että!hän paranoxeu tele/!
muttajos.hän tämän
«rän jalken/ sencaltai'sen synnin tanssa ll>>!
zensMens saadutta/!nijn täyty M» ajal->
lans tehdä hanen cän-<
sane/senwöimanjäl°l
ten cuin Christus hä- l
nen fturacunnalens / l
tatumattomia si)ndi-<
siä wastan dn anda-!
tiutt Mutta hänelle s
mutstoxt / cartamtseti j
jamanaurettottanwi
na teitä catckia todt-
stajatt / sijhen mitä l
hän nyt tasa lupa ja i
tunnusta.Sitslilln kysy Rippi

. Isäbiuelle» lTunnustaco sina/et- >
ta sinä haureu- l
des/ jasalawnoteudes <
lanssa / olet lUmalan i
suresta wihsttiannt i iWast. Tunnustan. >

Cahdutcos sicä sydä« j
mestb ,

W. Cahdun. >„ ,

Vscotcbs ettäluma,
za/poicans Christu-

tähden tahto stnul-l
lesenandmandaZ j

W. Vstön. , ,
Rucoilelco sinä että!

, Jumalan sturaiund»'l Mgas wih°lttamit>,!
pahendanut olet/««,!!
daisi sinun ChrlsiuMtähden sen andtt!^

W.RulMn.
iupattos ettäs

des tahdbt/stncMl.!
set synnit/cana jop».
rata sinun elämä,!/
racasta lumalata/nlt
lelles luulla IlimM
sana/rucoillaluim-
lata/sen Pyhän Hwgen apua jahallitus/petkelettä/ mailMj!!
sinun paha lihas lln<
saustawastan?

W;MinHlupan.
Jumala CalckinKll»

dtas sinua sihen M>
tacdn/ AMen.

Rucoilcam.
Juna-

la/että perkele Näin oii
jäänlit wallatt tämän
ihmisen cansa/etta Pii
on nyn su-
ren syndin/ja hän nyt
sinun armos laM/
tunde ja caiu hänen
syndtns/ja andChri-
ftuxen tähden andert.
Nijn mc sinua rucol'
leme/ OHErraettet
sinä tzändä pois h?l«
jäis/nijncuinhanan<
satnut on/m«lt« »t>
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armois/

U saman sinunrackä
««IcaslEsuxenChri-
,li,fi>! tähden/ sinun
Momattomä laupiu
llecoucta. In dnna
hielle sePyhäHengi/
iM walcutta hänen
himmsans jaelämä-
s,„s yhden oikean pa-
Mioxen ylöswalaist
j» h«li>z? händä / että

tästedes/wältats
smcoltaisct, synnit/ca-
mhtols handäns sn-
lumimudesta jatilasta
ftnlin/fotistperkelettä/
hm«» nma lihansata-!
»,M matlman yllyty-'
uja piha
»chnr/ ja ne ylidzej

HMS sinun edeses/
»icken elwaicanans / l
»Me ynnäcaicken
lieMn cansam/tjan- j
»illisest tulisi sinli lap j

»n sinun Polcasl

lEftxen Chnstuxen
, meidän HErrancaut«
ta/ Amen.
Siiliä Papps Ripitti

hsiidll nailla sanoilla:Että sinä täsä lu.malan jahänen S««i
racundans eyesjulki-
sesta ol«t tunnustanut
syndis/ ja luwannut

! otkiau jatäydellsen pa
irannoxm: Sentähden!,minä myös Jumala»
'ja meidänHErranlE

Chnstuxen ka«
»stynjälien/jocasano/
'joille te synnit andcrt
Annatte »ylle neanöe»
!rtanneian/anna»sink
syndis andepi/ja sanonsinullelumelanarmS
ja ysiäw>!den/ Nimen
Isan/jaPoian/japy
hän Hengen/ Amen.

Menerauhan ja M
sille tästedessynoitee/
siehen JumalaPyhän
Hengensarmon sinul-
le andacon / Amen.

Rumin Hautamtsest.KscaRuumis hautau pandu «n/
M Pappt lapion/ja heitä colmatst mul«

Pa Ruumin pilalle/ j» sano:
Maasta oletsinatul nun nchmmtisna pai,
,

lnt/ja maari stna wäna.;w tMt/lA„s Rucailcam.!l!5 N"'(MCatckiwaldios y-ch«t«sylösheratt siMancaicklmn lu.
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nmla/ sinä joca synniw
lähden olet inhtmisen
pälle pannut/että hä°i
nencuoleman
nä joca myös (ettei,
meidän «ancaictlsest
cuolemas pitänyt ole-
man) olet pannut cuo-
leman sinun ainocai-
senPolcaelCsuxen
Ehrtsturen päälle/jol-
la eiyytän syndiä 01-866
lul/ ja olet Nljn sinun
Poicas mei»
dän Cuoleman muut'
tanut/ettei se saamet-
ta wahlngolla/Kään-
nä nyt sinun IMnen
Lnswos/meidän sinun
löyhäin lostes puole-
hen/ jaanna meille si-
nun pyhä armos/ että
tämä meidän palwe-
lus olisi sinulle otolli-
nen/ja me idzecukintä»
män hautamtsen ntjn
käyttäisim/ettämesen
aina mielcsäm pidät-
sim/tumga myös mei-
dän (co>ca sinunPy-
hä tahoosnyn on/ et-
täs meitä cudzua tah-
dot (pttä maaxt M.
lens tuleman/ ia sen
wisnsitmlelesämpldä«
sime/ cttet meille tässä
wiy?liäiseselämäs/yh-
län wahwa asumasia
ole/Anna armo Ora»
Ms" taiw«Uln«» Isä/

ltttä me sen yamH,',
,sen Men edA„

,nijn sinun M'staytosMentWsiii.
t.keudes» wc>ellalstn,l/li
tta mekin tämä» «,,-

- dän weltem/-cansa wtzmeisnapz,
wan ylösuousinie/ft,

> caickisehen elämeisZ,,
- nun Poicas lEftft
Christuxen mili
HErramcautta/A.

Colca weisattu«,sano P<n>P>:
Culcam mM p
Pawali sano nO
cuolleista hänen Ej>!
stolasans ~THGlo»lc.tygö 4 lug.

me taidat!»
salata M

>vel,et/nijstä jocnnul
kunetowat/ettttteiW
rehtlsi/ ntjnculn «

> muut/ joillaei A
>toiwoole,SilläM!
'vstom/ että IG

' on cuollut M yl»,,!!^
- nut. Nljn >»P!
»Jumalan niitä j°l«

- nuckunct owat W
»fencautta/hänenc,»
>sans cdestuotta««!'«Silläsen minä s»
i teille uijncutnHM!
° sanan/ että me jl!«

> elämme ja jalkenlß
° me/ HErran «M
/seen/eymeennäM
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tzillä HErra idze a-
Mssstu taiwahast/suu-
«ilo humulla/ ja yli-
WlsmEngelinänelle/
j«l!!M>>lanßasunal-
l„/j«cuollet Christu»
M ensin ylösnouse»
nm'pitä/ Senjälken
«eMca elämme ja jäl«
!l» jäämme/ temma-1
m heidän lausans y« i
lls pilwihin/ HErra,
mstan tul!hin/ja nijn,
maina ol«me/H3r°l<
mcansa/ nijn lohdut-
tocat sijs teitän kaste.«
,«n näillä sanoilla. «

!!M manauxen «ansan l
M/ ies hanm niin lieMnson/ia paljo;

, «s» on siinä tylön»/ s'»s«ttälasl«an«»»st,Nc
MIKMIIn. !

t
MAckatystäwättäsf

me catckt nyt >i
«iemem»idänspeilim/s
nixgälaltainen loppu n
t.Mwalwaisel/jawt-!i
lxlmsella elämällä on/a
«intjncuinmemaa-n
Dja mullasta tullet b
«lima/ ntzn pitä my«jc
cö weidän Wen jäl»h
lcnstuleman.
«»«loin taida ymmarlsi
ti/ «eidan luscam jacl
»«lwam/ntjnmemahjp,
»M tästä ymmättä/y<

' että meidän nijn luo<
leman pitä/ sentähben
tule myös meidän kyl-
lä walitmiss itke.Sillä
ettäinhlmtsen luondo
on nijn peräti turmel»
tu/ettet hän muutoin
tainnut autetta jällm«
fäfihen lunniahan/ja
cauniueehen/ johonga
hän ensinluotu oli/jol«
lei sielu ensin ruumista
ercanisi/ ja Ruumis
maaxija tyhM Iäl«
lensä tulisi.

Mahdamme myös
tästä fylämerltta/tuln
ga rastasti Jumala
synnin cautta wlho»
tetan/että hän meidän
väällem näin suuren
pljnan ja muutamt«
sen onpannut. Sillä
cuolema joco on syn»
ninpalca/ onyxiwis»
si merfi sijhen/etteilu»
maia taida syndl kär«,
siä/cuitcngin on Iu«
mala tdze sencaltoisen
meidänitkumjasuurii
asettanut japois »ua-
lut/sinä että hän mei«
>än päallem armahti/
a meidän auxemme lH
Mi/Hänen ainocaise»
>ötcansalEst>xcnChri
lureu/ annot hänen
uolemataknrsiä/Se»
»alle että cuolemapltt
länesäylitzewolttmnä/

O o hi jaha»
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m hänen woMansa sä/etta me
cadottaman/ n»n ettei dzcwoitame cuoleW,/hänellä woima olist ja tulema
meitä pitä.Mutta ntzn tämän pltä totista,
eutnChristus ylösnou-pahtuman. Ia
sicuolluista / nyn pjtä tähden myös P. P,,
myös meidän MensnialiseuttespaneiW
ylösnouseman. Ia tä- cuin HErran ftn,»/
mänyt on meidänloh- josa eiyhtän wilp!«l>
dutorem. Gentähden le.Hänsanomyösch
myös sano P. Pawall ga sencaltainen H>tässä EPistolas/ ettei nousemus tapM/
meidän pidä murehti» me jotcaelame jaDman nytäcdesmenny' lens iäme HErranl»,
janhmuin pocanat ja lemisten/ eij meen»
Jumalattomat teke- tä nijtä jotta matt,«
wät/joilla eij yhtan toi st on/ Ne inhWwo ole. SM jos M« jotta silloinelawäl/l<
Vscome/sano hän/että ole ennen walmit/»
lEsus on cuollut ja ne jotca aica «»

myös cuolleet owat. NK,'i>
Jumala ne jotta nuo kistä pitä heidZnV!.'«,
funet owat/lEsulcn nouseman ettänei«l<
cautta edestuo hänen camonda tuhatta «<«<

lansans.NiMuin hän ftaica owat cuolleicl-
tahbots sano ; Jos me let/pitä nyn plan m!»
vstome että cuolema mit oleman/ cuin«
woinut lEsusta Chri- jotcaeläwät.
stusta aliansa pitä/tätdze (HErra s«
waan että hän jällensä hän) plcs alaW»<
ylösnouft/ja osotti että man taiwahasta s«»'
hän oli wäkewämbi ren huumun eanst!»
cuin cuolema jonga ylimäjstn EnaelinÄ'
hän nyn yltdze woittl/ nellä/ja lumalanA
Nyn teke myösluma- sunalla/ ja ne luol«
la meidän c«nsam/jot- Chrlstux«>a/ pitä «s»
ia lEfurenChrisiuxen ylosnoustman/senD'
vscosa cuoteme/nlmttt ken me jotc« eläwej»
täin/ edestuoptj meitä jälkejänetolemc/im'
hänen lonsans jällen'heidänlssisylöstc'»"



Käsi Kir/5.
We ptlwchm HErra
n>Wn tuulihl» / ja
M HErran tykönä
Molemme.Ntzncuw
P,Palvalttahboisi sa-
no, EH se ihme ole että
stnijn äkista tapalM
tzilla että ldzeHErra/
Mstule taiwähasta/
sturen humun cansa/
npcuin yxi jalo Cu-
ningas sotahan/huhun
Mmisen Engelin a- i
»en/j» JumalanBa-
stnancansa/nijnetta!
luondocappalet wä-s
rlftwat ja Wavlst-,!
Ivot hänen edesäns/,!
joMcns andawat ne,«
«Olluet
he owat tygöns otta-!l
tä ensin y!osnoust's<
mn/seon/ennencuinj
!»«ylösotetanChristu-l
smvastau/ ja sen jäl-
lm Ma ne, jotca sil- l
l«!l! elämät/ muute-1
tlm heidän cuolewai» i
scsta menostansa/cuo- >
lmlittomutehen /.
sijttä ynnä / yxt toi-sens cansa ylcstemma»,
ttn HErra wastan
wlchen/ jasijttä aina
hänen cansans ole-
Mn, I« Silloin on i
milto saatu ylidzc eno >
!»'<!„ ja
Mä sanoillafäste p.
Awali meitä We«

inäm lohdutta ja me
mahdime myös st»tehdä/ja sitä wä-,

, hemän nyt cuolematss
peliätä ia!v«icka han
on carwas/ <a cowa

, karsia ey cuitengä hän
ole nyt cauhiaia wa-
hingolinen / muutta
hän on pammin tarpe-i
linen / sima että hän
tekeyhden lopun/ t««
män mailman surun
ja wihliaisyden päälle/
liawle meitä ylen pal«
!)o murehtiman/mei-
>dän edesmennetä
stawltäm. Silla he o<
lwatnyterottctut/tästä
iwiheltäisydestjatusta-
zsta/iosa me wielä nyt
!oleme/ja owat tullet
sChristuicen lepohon/
zoffa he lepäwät / wtj<
melsen duomtonasti.
Silloin meidän ynnä
heidän cansans pitä
jällensayhten tuleman
janynChristurencan«
sa ilman loppu olema/
longa meille suoeon
Isä Poica ja Pyh»
Hengi/Amen.
locanijn tatzto m»ht»
toisinans/wuorsi» pit»
iongunmuuntextinlu.
malan sanasta/stncaltatststacuintMDlen stu-

ra niincuitengin että
josKcu manauspidetin

että se laitetan sen
Men Ioh.".O o ii« Siihen
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anan st»'
suille: HErra jos
nä ollfit täällä
niin ei minun Wel-
jenoliscuolut. Mutta
ta minä tiedän wielä/

mitä sinä
anot lumalalda / ne
Jumala sinulle anoa/
lEsus sanot hänelle:
sinun Weljes on ylös-nousewa. Martha st»
not hänelle: minä tie-
dän hänen nousewan
ylösnoustmiseswijmei
snä päiwänä. Sanoi
lEsus hänelle:Minä
olen ylösnousemusta
elämä/ jocavsco mi-
nun päälleni/ hän e-
la ehkä hän olis cuol-
lut. Ia jocaeläjav-
sco minun päalleni/et
hänen pidä cuoleman
ijancaickisest/ vscotcos
se»? Hän sanoi hänel-
le: ja HErra/ minä
vston sinun Chrtstu-
xexi lumalanPojaxl/
joca tulema oli matl-
man.
KNAckat ysiäwät/se

on meille kyllä
luonnollinen/että me
murehdim/ cosea mei-
dän ystäwän meistä
«rcanewat tästä mail-
masia/ ja me
D,mi.lan sanasia/ et-

ta pyhät miehet jäM
«ot/meidän edellän,

nyn owlit tehnet/jge!
ole sinä ofias laiteftk
Seniahde on se myij
meille luwallinen/nyn
cuttengin/että me cch
tullsest murehdimme/
tttel meidän murhe»
olisi pacanotten mm-
hen caltainen/jotc««l
Jumalan armosta/
etkä ylösnonsemtscft
mitan lienet. SM
me cuin Christityt e>
olemc/ sen toiwom-

että meidän pl!«
,eläwnxi jällens tuk-
eman/ ntznettä täin»
cat«wainenjasyndt«i
elämä/ »oca caickinch
ftn murhen ia suri»
alla on annettu/ plti
muutettaman ijamO
fisexi elämäri.ja tämi

, ruumilltnen cuolnm«<
etole muu culn synn!»

euoleman lopvui
jonga »ansa me tassi

, matlmasarascautel»
, oleme/jacudzutan I»
malan sanasi» yhd«
unerl / ja ne ChrO

: tyt joteacuolletowilX
> sanotan macawan»!

! metsen dnomlo» «jil
> Silloin he «ickl pl>!
i jällensa ylösnoustlnl
janij» yancaicklstj

llumalan lssnft, °b
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f WN. Ia ettämesen-.meille tämän lohdueo»

c«ltaistatoiwom«jao«ren ja
l>Mwme/ stntähden sen tä„tze,lisesta luwan
ch pidä meidän ylen-niut/että meidän ynnH

! M murhettimany-heidän cansans ulös-
Aze meidän cdeSmcn- nouseman pilä/ja ntzn

' ,elnystäwättem.Mut< ilman loppumattani'
tl tyttamän ja»lista» na yhdesä oleman.

, mn Jumalala joc<v

Uucous Mirja.
Cotona ja Seuracunnas / Iu«
Valata cmckimjsten saätyin ja tar»
wtttt!, edest rucoilla/ monil lin^^iisiilja
ttrpelisil »ucouxil >a lijtoffmoil/ s«li «ndijl«
g» kielen «tt«l myoi mu°ft« ruc«u<«
liljoista Mtty. Jumalan cunnmr!; Chlistelilst«nlum»l'st<!nja hywsn suopain.

Suomalaisten tarperl enitty
ja vdistettn.

Muutamat Rucouxet armo sada»
fem/ Jumalala otkcln rucoella/ynnä

Isameidänrucouxen vlas»
toimltos.

t<U°

sinä culn fastel meltä
hädäsämjatustisamty
z°s pakeneman ja si-
nuldaapu anoman/
«letmyösarmolisestlu
Wnnntcmillameldan
rucourem.Minärucol
len sinua/ettäs lahdoi'
sitmlnullen armon ja
rucourenHengen/omH
!»paur«S perästään-

leda/ että minä cohtuli,
> sellumalisudella/wah
walvstolla/ meiean

' HERram ja lunasta»
> jam lEsuxen Chri-

! stuxen nimen / sinu»
Hengesa ja totud?sa

' auxenhudaisin. Min»
>rucotlen myös nöy-
,rast/ ettäs tahdoifit
! cuulla nyt jaaina mi-
nun rucouxen/jaanba
minulle/mitä minäsi»

> nun>a anon/ Saman
simm rackan P. »«

0 o G Ar«
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HEr

Tatwallnen
Isä / että sinä/ sinun
rackan Poicas cautt.i
mettä fäst«nyt«lettu
coilcman/ ia
hengesätatotudesaru-
loi!da:?ZljnminärU'
coelen sinua/ ettäs
tahdoisitminulle/nyn-
ciiin sinä luwannnt
olet/atmon jarucou.
xen hengen anda/että
minä sinua' yhdestä
milpittömasta ja puh-
tasia sydämestä/Mtnu
ja caicken ihmisten tar
wetten edestä/wcchwanvscsn jahywän!ydä-
men cansa taitaisin
rucollla/nljn että mi-
nun ruczuxen sinunlupauxes puolesi tuli-
si cuultuxl/ ja saisimmitä me tarwidzisim/
lEsuxen Chnstuxenmeidän HErram täh-
den/ Amen.

sä/ että meidän jota-
' pätwämen tarpem/ jc
suuri bäcäm / NPmyös sinun cowa kä
siys waatl meilä ru
coilcman/ja etteimel-
dän pidais sitä wai-
waturhan eten otm-
w«n/ nyi» olel ftu^

Kuvannut arnioliHmeltä cunlla / stn»-
sen: huuda ,
goni sinun hätä ali,,
nau / nij» minä tch
!don autta sinua:»n,, .
cat nijn tetlle pitäan-
nettaman. NljU !>!>!!,

/ninä nyt sinun lil>
lUttlistn Hcrmudesl-
tcn lA?olleman/enn>!
inin oman ja loude,,/
corkeudex- ja
lisudentähden/lv?!! !I-
nun Pyhän käsiiM
laupialisen lupaW
puolesi/ joca ei mii»
minua juonitcl wiettl/
eli pctlä / ja teen sm
sitä rohkimnasj/ etni!ldze olet andanui w«il

Ile sanat ja tawan/
Icuwga / ja Mitä mci-
,dänruc2ilemanpid»'is
,josta me kyllä HM»
,ymmärtä mahda»/

. culnga suuren mm<
' hcn lina meistä tch>
Loc pitä / ja cuingo

i meidänruconrcm l)«
- niille oMt otolliset/
-ja tahdot meitä caile<
iti cnulla/ andadm
» meille/ mitä metor-
-Koidzem / oman tch,
-!be>s «älken. SeittH-
°!oen käänuän minä ml
'NUN sinun tygse/ n»'
- si«nylös sydämen/jll»
,i!ma!l ja täten/ja ftnl:



°Mmmd»n,'oc«ol«,
L«,!vch!sa.

g Catckiwaldias/lal!
fl«s ja armolinen I-
si/joca cailispaico-
ismeistä murhenpi-
ch/cadzot meidän pa-
H«m elätät jayles-
M meitä/ warjelel
Ms/kälket/asuo/e-
Kl meitä. '

Vyhitettp olcou sills
Nimes.
Anna sinun Pyhä

Mes meille sewest
Mn oiklan ja puh-
WoptncauttOilmoi-
Aux tulla/että femei-
lm seasam mahdaissmres cunnias pidet-
tz/kijtelläjaylistettä.
lGestulcö sinunn>al<

l«iund»s,.
loina meille/ Ora-

«slsa/ että sinun
Whatsanas olisit woi
mliset meidä seasam
l>lZ me/cuin newa-
jNiolemöttanet/mab
Ylsimme myös nysä
Mä / nijsa wchwi-,
ft» ja lujasti seiso/ja l
<«« monda ihmistsen,
«»ilta meidän lygsm,
Wns anoatsit/ mjn,
mä sinun wawacun-,
l«s jocapälwa mei-,
lil, seasam lahenis jacknis,
,D!co» sinun tM«««

M M«s» «:M Lai. >

iis Ö racaslss/tapal)-
tucon sinun tahtos/ia

" et perkele» / eikä mei-
dän wihamlestem elt
° jongun muun )oc«
° watno eli potscadotM
' tahto sinun pyhän ft>>
nas/ta sen cauttasi-
nun waldacundas e<

° sta ja waheltä. laina
z.myös armoias/ että
' me mahdaisimwe kär«z siwäistt ollacalktsanE
sä/cuin stntähocn met-
kan kärsimän pltä/ja

, ne»>lidzewoltta/nynet
tet memeidän liha het,«
,couden tähden siitä
, si ja

Anna meille tattapai--
wän meidän jocapäit
wainen leipäin.

b racas TaiMme»
Isa/anna mi)«smeil«
le tästä ajalltses els?>
mas rawindo ja tar«
we/ lMmärrys/hyws
taito/terweys/ rauha/
tarpelltne ilmci/ja calc
kinaisetruumtltsettar-
pet/ ntznculn sinä ulos
luwannut olet/snnode:
Edztkät ensist Jumala
waloacundan ja sen
wanhurstauden jalken
nijn teille pita caickt
namät tapahtuman.

laonnll meidän wel<
camandexi/nijncuinms
andexi auam m meidän
welgolistem.

öov Me
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Me rucotlcma/ racas
Isä/ ettet sinä eadzots >meidän ansiom perän/,
«dkö myös sitä meille j
soimaisi/ mutta ole ar-,
molincn meitäwastan/,
ja anna meidän ricore j
«ndcxi / nijncuin sinä j
vlosimvlluuut olet/sen <päälle että me
mättömän omätunonH
cansataitaifim sttso si-ic
nun edesäs/ ja ano si-!>
nulda mitä me tarwt-,
tzem. AulamyösPy-,
hän Hengen cautta/,
että me kestenäm ystä-
ivalliset olisimme/ toi',
nen toistan» karsisim-,
me/rtcoret andejci an-
naisimme ja pois vn-
hotaifimme.
Ia älä Johdata »eits

liuftuxm.
ö Caickein rackain

Isä/ettei st toisin tai-
da olla/ mutta että me
tässä mailmas monel- l
la muoto kiusattaman lpidäis/ sillä se wa nha
Adam jocapäilvahän-
dä»s metsä waicutta/
yllyttä/ wa<lti meitä«
riettauten/ laistuten/
ylenpalttisutcn/ahne,
uten/pctoren/ ia:aic°
kinaisen pahutcn. Si»
talähin owat myöstas
<ä mailiuas monet pa-
hat esimerkit jahaucu»

,toxet/ ctta myös f «

wiatoingln inhimlnin ,

ntzden cautta nopiH ,

sytytttyrjaylibzeW.
tetuxtattaistulla,E,, ,

mallamuotomyösW <

ilma/cosiahan sm»»sjatäidencansawohi,!>s,
Mta meilletefe/yllyn, j
lmeitä usein wih!,n/G I
!kiyten ja tuimuten! >

tule myös per!t> t
>le hänen monen mm> t
toisten myrklMstcn
nuoleins cäs« jss mel!»
nljnhnwoitta/että l»! t
sckäsinun sanlls j«uy> <

ös vnhotamja ylw !

cadzom/ jäsen l«utll> l,
sitte ajntttlemeitäw »

täpotsvscosta/tom' »

staia rackaudesta j« «

laatta meitä cpävM f
scp/ pelkämattönch/! <

cangiox/taepäilemin !>

sinun armosias. Se»< "

tähden hywa racasUi "

että sinä olet meitäf»>
sienytrueolleman/W
minä rucoilen finlNnöyrästi caikesta st»i< «

mesi älä minua senc«l<>!t
ta anna ylibzenwM' «!

ta/nhden canft piti/ f n
janilsä sittä eadottt!!!! si
tulla !l

Mutta paclsta m«itl «>

pahasta.
. „

"

0 mcas Isa/ «M !l



l «sieltä me mahd«isiw>
nie wapahdetux tulla!
«ikesta pahudesta/jon-
g« meidän ylimäinen
wlhamlehein perkele

, tchto meidän päällem
~ sWla/sillä jos edh sinä

jele/ nijn en me yhtä-
lönhette eli silmän rä°
Mä saa häneldä
Wpad olla meidän tcr,
wlydem puolesi.

Amen.
Mcas Isä/ mlnä
Mn että sinä olet to-
tinen/ia «tahdo kitän
pcttä/ ia että sinä olet
lMinnut uäitä/ c«in

''nie anonet olemme/
meille ouba/ nijn en
mlnä millän muoto e-
Me/etedh sinä myös
nh!>o minun rmou»
stonl ia anoa
nlnulle oman hywän
mlcks jällen/ mitä
«in» nyt rucoillut o»
>m/Amen. >
lMTaiwalinenlsä/Warmoliuen Ju-mi»/ minä waiwai-,
«ensynoinen ihminen!
«lolemahdoltnen mi-,
«»«filmtätl ja käsiän,
!>niin tygös yles no,!
lloinon/ ia sinuldaru-,
cmilan jotakin ano-,
»»n/ mutta että sinä
>«!««« »M oletWe-,

87^
-nytrucolleman/jalu«
»,wannntmyös meidän

luulla/ ja
, wlelä sittä/ sinun rac<
kan Poicas Meidän
HErram lEsuxen
Ehrtstuxen cmitta/metl
le sanat jamuodon an»
danut/cutnga meidän
rucolleman pidäis.

i Nyn sencaltoiseu l>
, nun kästys Men/ tu«
len minä nyt edes/si»
uulle minun euuliais»«

i den ia palweluxen o»
° sottaman luoctaoen
p sinun armoltscn lu»
t pauxes päälle/ ia ru»
»coilen lEsuxenChri»

' stuxln nlmehen/ cotc,
, tein muiden Ehristlli-
sten cnnsa maan päal«
la/ nijncuin sama si«
nun racasP«icas mci<
ta opettanut on/sano»
den:
IsH meidin'/ jee» olet

taiwaift. Pyhitetty ol»
«on sinunnimej.

0 «aickel» armiaineu
Isa/ minä nicotle n si«
nim/pyhttä nijn mei«
danseasam sinun ni>>
mes/ culn muollakin
mailmas. Pois phhi/
hajotaeuWa ja juu«
rinensylösrewlcaickl»
naiset cauhlstoxet/cpä'
jumala palwell!fet/erl«
st»rat/la ipsr«l luulot

joi,!

Rucous Kirja.'



! I>6 Rlicous Klrji».
joita ylööpttawät ia'ymbäri mailman le
wlttäwätwäarätopet-
tajat/ jotca sinun nt°

' westäs paljo öycka-
wät/ lnutta cuitc,ngin
sitä hirmulistsiapilta-

' wat/ja hapältstst ede-
sänspitäwätSilläet-
tähejiMiaylpiänroh
kiuden eansa tchuwat
ja sanomat/caicki mi.
ta he opettamat la edes i
pitämät/oleman sinun.
sanas/ ia Christelisen,
seuraluilnan käskyt/ i
jotca cuitengin omat>
perkeleen mietellyret/
petoret/haucutorel ja
suuret walhet.la ntjn.
sinun nimes marjolla'
monoa sielua
mailman pettäwät/hir
mullscsia
weren vluoswuodat-
tawat/ ta caickta Iu-
matista Inhtmlsiä jul'
malla wihalla waino-
wat/iawieläsittöluu-

, lemat ia
he sen cautta sinulle l
palwelnren tekemät.'
Sentähdenhywalla/

afias muutamtza'
käännä muutamita'

- poiöwännä. Käännä'
nHtä/ cuin käätä hei-
dans anoamat/että he'
ynnä «elbän cansam/'

.ja me ynnä heidän ean'

isnns sinun mmesnin,
pyhittälsim ia cunni.
oittaisim/sela puh:»!-
la ia olktalla opetus
la/cttä pyhällä l>l nch
tctomalln elämä»»,
Multa Mswäänncij,,
aseta nytä/jotta M-
tunnetowat/taeitch.
ooheitäns parata/«.-
tähewthdoin cuitt»,
ginlackaifit sinunpy>!
ha nimes häwaisenH!
,ptlcamast/ja sen c»'
ta yxitertaisita/tyhmiz

mlsiä pettämäst. "

Lchestnlcon sinun!««!,
dacundas.

Ö HErra
laparaslsasinäme!/!
ettämailmahänenwi-
saudellans ja toimck!
lanseiwaiwoin si«
nimes pilca/ ia si»
cunutataswalhenc««l
ta perkeleNe omisl"
mutta myös cack»,
häne woimans/rict»
dens, ia wälens
sinä hänelle tmi!
ruumillseu elämän
lltuxer ia sinun pck
welustas yiööptcas
andanut «olet/)
waloacunndas w!ist«
astttapi/ M nyllä s«
tahlo mahan cuG>'
iapo!scadotta.Gl>»<"
wlhoNlsesowatftwätewäl/ ylensM!/,



«ickein wysamat ia >

»atoin on heidän jouc,
hns/caicklnaista calua >
hllllä kyllä on/ caicki-!«Ma hywydesiä ia!
Mistä sekä ruumin >
että onnen puolesi hr
läynnäs öwat. He wai
irmat/ ahdistamat/
W»wat/ lyckiwät/ e-
siäwät/ sortawal ta
mmowat sinun seu-
wundasiasinltnwal-
lAundas Muistalau
m. Ia eltä hän on
heicko/asetoin/ hyljät-
ty j«ylöneadzottu/wä-
heilapieni/sentähdeel
hehanda millän muoto
tohdo kärsiä/ mutta a-
jatelewat/ ettei hän o-
lls mnhdolinen Hen-
gms pitämän/ja elä-
män heidän stasnns.
lawieläluulewattttä
ht tällä muoto sinulle
otolisen palweluxen te-
tewät Sen tähden taas
Mrra Jumala tat-
wlinen Isä/ muuta-
mita täänna ja muuta
«ita poiswäannä.Kä-
t,,in!jtä/ joten sinun
Poicas palwelinxi/ ia
s!!>un waldacundas iä-
seneftta perilllsext tu?
lemanpltä/ettähemci
tan cansam/ia me hei-

sinua s,«

NMI w«ldamnnasaS
oikialustol iawcchwal
cackiNwella ynnä pal-
welisim/Nijn eltä me
tästä armon waldacun
nast/johon me sanas
taPyhänHengencaut-
m sisäl olem, tullet/
mahbaisimme waeldg/
in päästä sinun cunni-as waldacimdiin tai-
wchan ilohon. Mutta
polswäännä ja«särje
heidänwotmans/jotca

> eaicken heidän wakenS
lW waldans tawarans
myös ia rickaudens fi«

- hen asettawat/ja coko-
l nans sen jälkeu ahke-
> rasi seisoivat/ että he
sinun waldacunnalles
wahingota tekisit/ sen
estäisit ia maahan c«-
kistaisit/ Ne samat

, HErra sinä muserra/
l särieta pois tväännä/

! istulmeldans pois pa-
ne/ cunniastans maa-

> hnn syörä/ nöyrytä ia
häwäise/cittä he ntjstä/
cuinhe sinua ja wal-
>d»eundaswastanowat
ruwenct pois lackaisit.

' Olcon sinun «aytosnin
> maasa cmn talwaft.
bvaraslsa/slnäkyl-

-la tiedättämän mail-
t man sisun ja pahan
-tawan/että cosca hän

työtä
wäns.

877Rucous Klrjä.
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wäns siinä ettet hän
sinun Pyhän nlmeö
cunnial sammutta/ jn
sinun waldacundosha-
«ittä saa? Nijn hänIhmelisiä juonia e-
lens otta/ petoxita
«uistele/ cawalita neu
woja plta/ja täynäns
pahutta ta caitia vicke
lyttäajatele/etensotta
ja ahkeroidze/hangld-
ze myös ja »valmista
händänscaikein paha-
in jiwndeinscansa/si°
nunnimes/ftnos/wal
datundas ia sinunlap»
sias wastan /ja n ylä
peräti cadotta ja hu° i
tutta aico. Sentädcn/!
O Jumala armolinen >
Isä/ muutamita taas >
tasakin asias käännä/!
Mmuulamitwäännä j
Käännä ne / joille si« >
nun tahtos wieläjuli- >
siettamanja ilmoltet- ?
tamanpltaettähemelj
dan lansam/iamehei- l
däncansans sinua euu
lisim/ja sinun tahdos e
ala meitämannaisiw, n
Ia myös sinun lah-
dos tähden caicki wa- r
stoinkaymlstt/waiwat/ r
pahndet ja woytngot/ t
tlolistl/wahwalla ic< j
nemultsel mieleltarsi°h
simme/ ja sinun par.z
h<Msulolsi«tznjaläy-l

ideltscn tahdösMzz wastan / nyden «n,
itundisimme/ YM!»»,,-täisiin jaopplsimsim,
, myös sekä wastolMy,
inisen/että mpötäH.

> mistn edestä aina j,
, catkis paicois kW>lsim.Mutta pois wäillinäjaasttanytäM,
lilmälalamatChriMstä Inhimifiä wast«»

, julmudens jafiutune
osottawat suurellani,
halla heitä watnonm/
hirmnllsil/ vhk«Bpcliattäwät/joibeng,
myös mieli/ tahtoja
ajatus on/cllähew«>
hlngota muiden sch!tehdä. Sentäbenan»
nahywälsa/ettäcall'
ti heidän neun»one/«<
jatoxens/petoxens/c»'
walubensjahätjytM
nens turhan raufeni»
sit häpiän ala tulisi!/
ja tdze heidän paans-
päälle langelsit.

Anna mei«en llnl'
pniwan meidän jo«p«'l!
wsinen ltipam
O armolinen jsä/M

meille sinunhywästisi»
nauxes/jacatckianlj»
tä/ mjta me tässä««
jalises «atow.atses j»
hettss elämäs tar»is«
zem. Anna että hym
rauha ja »vahwa st<
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Wo meidän scasam
»jna olls/ja estä ettei
m sotain/ rytain /

apinoitte» ja tappe»
lustcn cansa waiwa-
toisi, laina caitilleCu
ningaille/päamiehil ja
csiwalloil whsaus/toi-
Hzehndänajatoxens/
lieonneliseriheidän ty
ins/aiwasinunHcn-
gl« cautta/että hentj-,
tä tttns ottaisit/cuin
sioin Cunniaxesjao-
limaisten parhapituli»
st, Auta myös että he
senwaldacuunan cuin
sinuloa s.aict owat/
liinhallsesta ja onnell-
sM edes seisoisit/ ta
heidän alimaistans ot-
liuden/wanhurstaude
jzcochtulisen turitu-
xen cansa war>el!si:ja
HMidztsit. Mutta ltt-
n«maisesta ruucoilem
m/ettäs meidän cu>
mngam ja
hem/jonga wallanja
hchomisen ala si,ä
»eitä tässä macun.
««««letandanut/war
jelisit caikisia waara->
stn/wahingostajapa
h»!sta neuwonanbistaWettä hän sinunAeles jällen meitä

rouhasa HMdzisi ja
"'s sctsois. Auta

,nn)ös/ että «Ilmaiset
päämiehlllens vsM-
stt o!lsit/ja heidän
Virasans olisit' uull-
ckset. Anna ettäcaic,

> kinaiset ihimistt/ylim,
l älstt/kestimaiset/ ali-
in Letcaupnmiehet/ta
lonvojal ja muut wir»
tamiehet eläisit lu-

l mzliststa/ hywisäta-
wois» ja wigittomas

, elämcis/cttähemyös
toinen toistans sydä<
mestracastaisit/ keske»
nänscaupolftiamui-

! sa asioisi» vscoliset o»
iisit / ettei he fetän
wiettelis / että tenen-
gä» wäryttä tekisi.
Anna myös meille
hywa ilma / suloinen

> taiwas / ajallans sa-
de ja pouta/ja tar-

l peli>et ajat hedelmän
caswori /ja lstn pe-

trasi caickinaiset elä»-
tarpetsekämaa-

sta että wedestä. Mi»
>nä myös annan si«

i nun haltus / ö hywä
Isä/ minunhuonen/
minun tawaran/ mi-

>nun perhe»/puoltsan
,ja lapse»/ auta että
>minä heitä hywin j»
> JumalisestahallidMn
jaedes stijotsin / pois
«.«fotoja hilidzeper-
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lele ta pahat Engeltt/
jottapyytäwät ladot-
ta mettä / tuskan ja
wahingon saatta /l«
caicki estä mitä me s!°
nun tehdä
tahdoisim.

Anna meille meidän
weltam onden /

cuin me aiiamme mei-
dän welgolistem,

O nuken laupiuden
Isä/ älä
ylle meidän cansam /'

Mä ettei yxikänwht- !
winen löyta wanhnr-!
Mxi sinun caswos e- >
des. 3W racas Isäsi-l
nun sydändas polffän«
nä meidän tykom/jot l
m sangen ktzttämättö-'mät olemme/ sinun
suurtcn hywäin teko- >
is edestä/ iotcas se-lkäHengellselettäruu-!
wilisel wuodol metllen!
osottanut olet/ja jo-!
lapäiwä wielä nytkin l
syndtn langem/ja si°l
nun inieles vsetmtn!
rtkome/ cuin me ym-!
wärrämjatiedäm.Sc!
tähden rucollem me/
ala cadzo/ mitkä me,
luonostam olema/ ja
mitä me ansainet 0-

leme/ muttacadzo si-
nun puuttumattoman
jamittamattomanhy-
wydes ja armos pääl-
le/jongas meillestnk!

ractan Poicns cauli,
lumonnut ja andM
«let/jaauna wG
sl«n<m sinun poiW
pijnan ia luolenw
tähden caicki mell>Ä
syndim/. wlkam/ril»-
xem ta welcamandlsl,
Ole myös racas H
armollnen catkilleM
vcm wlhamiehlllenl/
jotca meille wahing»!
ja wääryttä tekewät/
käännä heidän s>B>
mens pois pcchoist «<

jatoxist/ wihast M<
teudesta meitä wastM
laina hywä mieli/ ja
anna heille catckt syn«
nlt änoexi/ nijncui»
mekin sydämestämtch
dom heidän ricorenl
andcp anda Sillä el<
tei heidän cadotuxenl
>a wahingons «ick
kän melta hyödytä/
sentähden tahdoifime/
että hetkin tulisit oso<
listat siitä auludeft
ja lerwevdestä / em
sinäcaikille vscow,!>
sille luwannnt ylet.

Ia älä johd«t« M
ts liusauxen.

O paras Isä/ h»l<
lidze ja ylöspldä «<i<
tä meidän wirasm/
että me aina wiriD/
tarkast/palawaltach
leral mielet sinunst'
n»S<M!lisim/tl°G



siMpalwelilimjacii-
BlitWm. Hlci myös!
Ma axna tulla hila-
si/ loiDxi/muryetto-
Ml/ ja pelkamättö»
M/et ey piru mcl-
tmhirmullinenjaM
M wihamtehem/pää!
w earcatsi/ >a paho<
M iuonilläs nlaspai,

pois ottaisi
mnlda sinun terweli-
smja puhtan sanas o- >
Maicka meidän sea-
st»,eriseurat / rydat
j« »pin turmeluxet y- i
>le»»staisi/ eli muihin >
Min/syndin jaha- >
Msin töihin sielun!
toilla ruumin puolesi!
stMisi ia syöxaisi. l
Nutta anna meillen
ftim Henges cautta!
Mto ja woimg / että
me nmhlval ja pelka-'
mnömällä sydamel!
sitä hirmuista ja lul° >
>m wihollsta wastan!
sliWm/ ia hänen!
Hueinylidzewoittat-'
si»ime. ,

Mutta MM«hosia.,
.ocaicketn laupiain >
H / tämä meidän '
Mmnonmondawai!w» tminens / monen!
Woinkäumisettjatu

ala tullut/ tay-ws myös petosi» /,

pahutta / hepiätä ia
!eatckinalsia wicoia /

nijnettämesijhenmah
datsimme suuttua / ja
alinomaisilla huocan-
xilla cuolemata toiwo.
Mutta paras Isä/et-
täs tiedät meidän hei«
l,oudc«/sentahdenru«
colem me sinua/auta
meitä/että metaan-
caldalset pahudet ja
kiusauxet taidaisim la-
pidzekäydä/jantjntä-
män elämänkiwtsen/
liukan ja waaralise»
tien rauhasia ilman
wahingot ylioze wael'
da. latostasewijmei
nen hetki lähestypi/jo<
ca mettä tääldä pois
cudzu/ silloin sinä mel
ta nyn hallidze/ loh-
duttaja wahwlsta/että
me Uotisesta jahywal-
lä mielellätästä surki-
asta ja radolisestaelä-
mastä siihen oikean i»
tjancaickisen elämän
waelda pydäisim/niln
ettei cuolema meitä pel
kaman ja epäilemän
saataisi/mutta että me
wahwan vscon cansa
mahdatsim meidän sie-
lun sinunkasis iahal-
dus anda.

Amen/ s« on:
Minä tiedän ia wah-

wast vscon/ H racos
Ifs/

Rucous Kiriä
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Isä/ttt3/m6 tämän
rncvuxen tahdot cuul-
la ia anda caickt ne/
<uinwmi nyt si iuldl!
rucoelin» Tapahtucon
sinun lupauxcs jalkm/
A'»en.
.Is» meiesn l»«a ylet
tsiwais».

waiwainen/
sitä pahembi/

cowacorwamen lapsi/
tulen nyt simm etts/
«ijncuin sinä ldze ka-,
fienyl olet/ia edzina,
vu 1/jota minä en yh-
deldakän muulba taida
<aada/ mutttl sinulda/
Joca minun raeas I-
fani olet/ ia toiwon/
«tteumlna M huckan
«dzi/ nyncutn finunracas poicas cMI
Christin - vscowoisille'
lupapi/ sanoden:Edzi»
lät/nijn, te löOätte/>
Colcuttaeat/ ntzn teil-
le awalan/Sillä mi-
tä te Isäldä anvtte
minun nimcm/sen hän
teilleanda. Sentähdeu
0 laitvalinen Isä/ rn«
loilen minä ia sanon.
Pyhitttty olee» tinln»

nimes. j
Annaraeas Isä/että

»e saifim sinun sanas
puhtau ja Man/pl»,

tä/ia sinua culn M -

armoltnen Isä/ft, ?

caulta oikein tul», °

Varjele mettä M» "

waäristä opeista/ «>.

' seurasta ta epajul»
issn palweluxcst, 1,,^

. «rinomaiststa anmz l'
nun armoö/cttäsi»
pyhäsanastulismy«<

, saarnatuxt ja ilmck
,tuxi/ nysä pmcoU "

.joisa piru hänen jtz ,>

nittens, cautta sltcl,»^
tähän asti walnm
laina myöK mciilG^wiätoi»ellsia/i>iwch ,^

wojasaainamtchiä/i! „

aseta sinunwoimoilll
caicki peltäwälstt j»
wahtngoliistt opew^
jat/senpäälle/ett»j!^
niin ntmes caM B^,
wiS pyhitettäisi» M.

pidettälstn, l^,
Lih««tul«nsiNlU!Ma
daeundas. si,

Että sinä nyt
sta armostas jalach «>

udestas olet «Ms "

! meille sinunpyhät/h
.nos/jasecauttaM,
cundas/
sinun Poica« omi.
juxi cuninzas. Sw
tähden rucoilein B
sinua hywä

««idän MB
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MaHenMsylös,
»»!«!sift/ että mesi-,
Molletnpelraismnc,
ftialckes meidän hä-
l«säm ja wnstolnfäy-.
Mäm/ meidän tm-
M sinun päällcspa.
M HMdzemyös
Mäsaman henges jil,
IEMslautta/että me
M nyncauwan mm,
«celimpysyisim täft
Wnun armos WÄ-
Mnnas / nyn että
«Mmän elämän pe-
W»/ tullsim sinun
mnias waldacundan
W«l!stn. Estä myö«
ferlele ja hänen wal-
mcundans särte/ ja
M»os «arkota/ et-
«lh»n mettä taidais

/ sa«tta
Mln/ luopumansa
Kim sanastas ta sen
«utta pmomau stttä
Wiin waldacunastas.
OItt» finun tahtos«iji! maosa cuin t«b«s».
0 Jumala taiwali-

« Isä/ sinun pyhä
lchos oleo» meidän
«Mein ylidzem/ la
«m että me tässä ma-s» elälsim sinun mie-
les jäiten / nyncuin
»>yis ne «uin taiwas
Oivat/ sinun mleles«w tZnttäwät. M

,myös>salliettaMeper-<
ffelen/ mailman jo o»
m<m pahan tahdon
iälken meitäm käyttäi-
sin,/mutta että me ai,
na pyydätstm tehdä
uijtä/cuin sinulle,olls
otollinen. Jos myös
hywälsäjongun w<>,-
stoinkäymisenelimur-
hen panet meidän pä«
ällem/nynauta pyhäl-
le Hengelläs/ että me
senhywäri ottaisimme
jasijtä kärsisimme H»
henasti/että sinä mei-
tä jällens stjttävluos-
kehitäisit ja päästistt.

Anna meille» t«n«l<
Väi»i«meidll«j»tapau
wäin«n leipsm.
laina metllen racas

> tatwaltnen Isä cohtu-
linen j» tarpelinen

lllma/ Ruumin ter-
> weys jaraitius rauha

, jahywästwindo.HM-
, oze japois wäännäst-

, uun pyhän sanas sor»
tajat/ ia meidän wa-
hinzoliset wihamiehem

i tyhjari tee heidän aja-
> torens ta neuwons el<
> tet he wääriä soti« i«
werenwuodatuxla hei-
dän mielenslälken mat

, kan saatals. Warjele
myös caickiChristiliset
estwallatiaHerrat/hei,
ideneuwöandaittensi»

la-
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tastylälstens cansa cai-
kest waarastjawahin»
gost/ia aula pyhmn

cautta/ että he
oikian/ hywin/jumali-j
sest ia rauhaliscsta halli!
tzlsit/ia olisit vscoltsest'
ta wiriät heidän wira-!
sans/ johon he cudzu-!
tut omat/että he etztsit
sinun cunntatas/ ta
alimalstens parasta.
Sitä lähi» rucotlcn
minä myös minun
wanhembtttein/sukuin
ystawltten ia hywän-
tekijtttni edestä/ ettäs
stkä meitä että heitä
catckia sinun pelgosas
tacuuliiisudesaspidat-
sit/ ia lfttna meille hy°
«västisiunaures /anna
meille meidän rnwin-
dom/ wcrhom ia suo-
jclurem / nlincauwan
«uin sinä tahdot mei-
dän täällä elä/ warje-
lemyos meitä caikest
hädäst/waiwastia tu-
skasi/sielun ia ruumtn!
puolest.Auta myös
nuamtnun wu-asanja,
menoisan/ ettet
minua ahneuden/ lai-!
studen/ waäryden ia>
muitten synbein laut-
ta pettäisi/ nyn että
minulla nijden tähden
pchaomatundoolis.
Anna metsä» wticam

, audeli/!,!!ncuinm!W
an«mm« mch»

, MnäcunnustonG >
nuni wicapääxi si»»,zkdesäs/ raeas taiW.

sillä että«,.
joeapäiwä i»».

inella muoto ojensW
tehnyt sinua wastlin/><!
jinunMttles rickonul/
älacuitengan ranZ«!<

, se/minua sencaldaism
syndsln tähden/nij»>
cuin minä kyllä <!ns»i>
nut olen/jasinulle W-os hywä oikeus M
mutta andexi am
minulle ne/ sinun su»>

m>
kan poicas phnssnj»
cuoleman tähden/ j»
auta että minä tM
paremmaxi/iatästcdie
jumalisesta/ cunnlck
sesta ja soweliasta/ ni!>
nnnikäyttäisin. AMI!
myös minulle ysU'
Mällinen ja racas ft<

,idän minun tvilMie»,!htäni/ rytawelienl!«
,lcadchtlwaitcn w«M

minä mimin >«l'
!hani/ cateuden io P»'Ihan mielen lähden si'
,!nun wchas ia hirmu!-

päälleni sattoiF.
M johdata mM li>l<

sturen.
, Warjelemeitä eamj

>,kiusauris i« tuM
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i Wuma Hembeydem
MIMNt vstin mei-

> salli/
<'„« perkele meitä nlj-
ssliliiwaiil pitäis/
„M sinun sanas ja
si,,,,gcs cautta meitä
-.,c!iststa nijstä vlos

wahwista, myös
Mni sydämen,/eten

tiusau-
fiesmunarmostasco»
sM epäilisi/ mutta
Mlistn päällen mci-
,z»luottaisim.la/os
«snijn tapahtu että
i« meidän heicoudem
Ollesta syndin horjah-
lmja lange/elt teem
Dtin sinun mieldäs
Aston/ nijnanna ra»
nelsä simin armos/
Mme nysä Pysyisi/
m!l« lohtaylcsiiousi
smjallcns/ ja sinun
fmlicautta paranno
fmlekiftmwe/ja luo-
<«l<!m aina stnuu ar-
« päälle.
Nutt» päästä mett»
ohywalsä/äläai-

««MZ aiita tämän
»linim kilisiiuxls ia
Ms/mutta myösw!?
Wlliusaurel/ cuin
lWtu Hengen hau<
Mms/ costa tästäl»lt!«simailmastmä°

> män pita/m suurta hä-
itä on/ nyn wahwista

> mcitä pyhällä Henget,
' sitä paha henge wa«
-st.Via auta että me tat<

' daisim wahwana pysy
! sinun sanoisas/ia cal-

i ken meioän turwam i<!
> vftaluxmi panna si-

! min ärmos päälle/ j«
> m/n tämän mailman
pahuoesta kirwoteturt

-tulla/ että me myös
l mahdnistm wapa» ol«
- la sntä yancaickisestss
zwaiwasin/ja tullasitihen ilon/jongasinä si»
! nun vstowatsilles lu«
-wannut olet. Sitälai-
l na meillen/ö racas
5 IsäsinunDoicaslE»
- Chrlsturen ansi»
/ ontähden/jocameillen
/ on luwannut/ eitä mt«
l tä me hänen nimehenS
i sinulda anomme/ sen
> meille pidäis wahwast
- tapahtuman.Nljn an-

racas taj
waltl<en Isä/mitä me

> sielun ia ruumin puo-
lesi tarwidzem/ja sinun

° niwes iunniari tull»
" taidais.

Sillaettä sinun on wal
!d^lilo«woimajacunia.
>

HErraj, >,ui!ingasy-
illtzlncaickein/siliäolet
- cnlckilvaldias ja woi-

malli»
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mallinen nM tekemän
ia «udaman/sini myös
tahdot meille waiwaifti
iymisil sinun, n>oima»V
s«n<a!t«!sel!si>iulsliilts?
awuscauttacaitismei !
d«ntus7isä»fttta.j»j»sj!

ivanne»

ta annat meill l
me »lem ftnuld, ,s,'l
net/nlinm» tch,n,.F
sinua cunnioitk j,»!:
liftH ii«n««iliseft,Hm
ii»!!<«iclisth,n/ Aisl,-

Namu jaEhto M!^
. couxet/lumalMrucolllss/

Wykosa.

DM, ra-
tniwaii-
lsä/s-

inunsuuren laupindes
päälle tahdo minä nyt
mennä huonestes/ja
kumarta pelgosas ml-
nuanisinupyhänTem
plis puoleen. HErrn
johdata minua sinun
wanhurstaudesas'/ tee
oikiaxi sinun ties mt-
nu etttni/ja wie minua!
sinun kaskyes
le stnä olet mi-
nun Jumalan/ja ter-
weydemHErra. Mi-
nullaon halu asuwa Hu
ones tygö ja olen mie-
lelläninrjde pyhäin jou
lss/ jolcasinuaylistä-
wättunnustowat.Cuin
gaihanstowatstnuas
«insias HErra Zeba-
oth? Minun Sielun
ltäwöitze M halaja si»!

! nu esikartanolM
fot/cumnrtafanl/fl!,
willem longettm/j,
maahan lastecoinH,

! raneteen/jocaiM
'tehnyt on: sillahm,
metden Jumala/M!hänen elatusCanW
iahäuekätens liw
YlistMm Hkrn Ooun Jumalalani/»»

, nmrtalam haneil «A
lautllns tyl«iä:Ui

!h«» on ryhn. Wn,'w
l!«oilenHErr«etckft,ajalla/Jumala «Mi»!
nun luceufen»/ D<suuren bvwodes ln»
tudls tihden.
AamusiunalO»

nnntatn».
taiwM

- ,HMlsä ijaiilaisim
, luiNllla/hywDiliM
..tuol«onsi!^lu«WMaiestetismcai»
° diaisudks^KijteM»!^
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«aupiudes, yli-
»lcon sinun ljan
l„ wtjsaudes
!/ettäs olet ncjni

molchsta suojellut!
~„!>, tönä maarali»!
„,!,ö»ä sinun woi°

«»Mutmtnulewol»!
isistlewätä sinunsit-!
,<!« marjon alla.Nljn!
sisällisesti snoj«l-z«lMuasildäpahal.l
«iholltselda/jacat-
W hänen petoxistansi
»«wltyMäns.Se-!
tzlenktjtän minäsi-
mhywydesedest/ja
lhniltles tähden/ cuin
iim t'Misten lasten se-
»«!«>/sa tahdonyltstä

ii>u>> Senracunnasa.
Lm yltstyfes pitä ai
»«oleman minun suu-
M: Mnun Sieluni
Bainakijttamänsi'
mnnnlm HErrani/
io coO mltH mlnusa
°»/pl« ylistämän sim<
P, ntlnes/cn minä ikä-!
mZmhbo unhottasi-!
!«suma hywyttäs /

Ansminulle tehnyt
1„anna sijs nyt,

h»n sinullesk«lw«a
«uhri/jocami-

" suustani lähte/
wgll minä sydämeni
l'ittti.,isudest wacha-'
«> »o nulla sinun c«

' Man. Minä

rocoilen myös sinua
caltesta sydämmeftä-
>!ni / ettäs armolisesta
lmtnu» warielisit lä«
Inäfälwänä <aikest»
varastaja »vahingo-
sta/ ruumijnja stelii
>!puolesta/ ja anna ta»
My pyhille Engeleil-

minusta / että he
iwarielewat minua c«i«

minun teisänt Plj
minua sinun til«

welläs/ja johdataml'

heille/että minämah-
daisinwaelda nuhteft

»lomasti sinun palwt*
, luxesas nijncuin wat»
keudenja päiwän l«'

i psi/sinulle mielennou
,«xi. Karkota se paha
i wthollinen/ ja catetet

? tämän mailman pahii
inoretestä.hilliHmyös
minunllhan ja weren/
etten minä heilda ylid»

> zewoitetais/sinua wa«
, lioinkauhlasti tckis/j«
!sinua minun synnillä-
lntwihottais.

sinllpyhälläHe
gelläs etten minä
is n»uma eteeni/ajatte
lis/puhuts/jä tekis:mu
ta ainoastans sitä/cui»

' sinullehywinkelpa/ja
ijlutissinujumallsiMa

- nioPt.cadzominn Iu»
laminaatin» muusi»



nullctänepätwänci ni-
min ja sielun puolesta/
ia caiken minun wot-
mani / lMisest javl-
tonaisest/t-ee- sinä ml-!
nua stnulles
pyhaxi ia kelwolise-!
xi uhrixi/ iolla minä,
tekisin sinulle yhden o-
tolliseniataitawanlii'
malan palweluren.Se
tähden./ 0 Pyhä Isä !
caickiwaldtaslumala/'
«nna minun tulla
omaiseres; Hallidzel!
minun sydäwmen/sie-
lun ja mielen/ etten
minä muuta tiedäis ja !
ymmarräis/euin sinua!
HENra luule minun!aäneni/warhainminä
tulen sinun lygös/ ja
otan stjtä warin < aa-
mulla tahdon mins si-
nua ylistä / ja en tah-
do myöslakata Ehton
asti/ Amen.
iLhto siunaus suu

nmUaina:

ROmolaja laupias
Isä minä nvstan käte-
ni sinun t»gös/nM<
cuin Ehto uhrin/ ja
sanon sinulle sydam-
mestänlkyloxenyllstö-
xm ja cunman/ettäs
oletnijnarmolisestmi
nua tanäpäiwänä
warjelluz / ja caitm!

minun
kesta warasta ia ,„
htngosta pyhät! Enz,
litteswarjeluxcnc»«
ta Perkeleen wniW»xtä wastan Ia nm, „
len sinua/ ettaKl»"
«piallsestt caickl m» llsyndini audex nn»)

slt/ mitä winaM»
rin tehnyt olen/,
nijn ymbärins piirit
sit minua edespatz
tänä tulemana yn
lpyhäinEngelltteStt!
ta / «ttä he lnrlni,
sitaisit minun y«i!,'
rilleni/la mm
tä paremmin taidH
wälttä sen, pahan n!
hollisenpaulst/jal«
walat Arm«j
da minunpäl'llnil/s!
nunköyhäntuondoi»
palees / ja-otta m
uua sinun lnupiult
ja hywydes 'wanonl
la Suoiele minr» s>
niin vlosojetuillss
las: Sillä yöll i m
nä sinun peräas h
dämmest halaän/>!
waalwon aina sin»'
tygös mtnunHeuqes»

' m. Mlnä odotan sini
hywydes peran/j»!»!"

, nun Sielun toi«° !<

! nun päälleöeläwäH
mala: Sillä sinäck
.minvnturwan/j«O
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>jM lunastajan.Cad-
uMra jotome ma-
Mwe ell°walwom/

Dme olem sinun/
B elam eli cuolem /

M sinä olet metdan
Jumiani / joca mel-
l«n«letluonut,Setah
zm huudan minä si!
««n tyZös / älä anna
»«s c aulana mlnu-
i»Misuojele minuasi
mkilpMs! ylhallä
>!>ä minua/että mi
,slcwolNsest lcwaisin/
Min makoisin /ja h?
W terweiinä.Pettä
!i,!u« sinun majasae
chM ajalla; tatte
««lsinunkattosa-
i/j,' corwota minua

«sitten mitäfänpa-
»fM; Sillä jos
>lna waellaisin pi-
!!«l<!xos/nljnenm!
»pelkäis mitän pa°
«!!»/ ctäs'olet can-'

»»!/ sinun witzas ja,»»w min» tukemat
Farmos/että
mun ruumlnl inaka/
lft Stelu aina sinunY°s walwvls/ ja si-,
«»lna olisit minun
«lommesani/ ia ett z
Mns tulisi pois mi
>»»«lelesiäni.Nar-lllMnua pahoista u°

Mwottomnsta woi

-womlsest/ja turhista
- suruista/rascqista a-

caikesta
/ woiwasta.Cadzo mi»
/ nun Jumala»? mtns
> annan sinun armolt»

. sen wari?lutes nlami-
) lnmrnumini jasielun/
minun rackaat wan»

, hcmbani/ wclien/»a si«
sareni/ iacaicki sucu<

i laisen jaystäwänk ie-
> wittä kätes meidän pä-
älleni/ ta peitä meitä

' tänä yönä sinun hywy
Velläs:Pyritä meitä jo

i camholoa sinun orwolz las; iahjoit<> meille si>
! nun laupluees/nt?net
mme hywin wcr-ellu-
ri tulem ruumun ja
sielunpuolesta/lEsu.
renLhrlst.meidanHEr

ecutta/ ?!me".
Aamu Siunaus

Maanantaina.
MAnn ylistän sinua>^"^minunracns tat
w'!inen Isan/ji tah-
don hancaicktsesta yli«
siä sinunp, nimecs st-
nun kljtoxes pitä aina

>!'msuusanl olc,!mn.
Minun sielun tersi-! i-
dMssmusa/ettäslsa'l-'
lisest olet ylöspltänyt
-minin/sinus suuren
armos ja
cauttei/jantjnlkupia»
lisest minun warjeliut

V p tM
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tänä yönä caikesta pa-
hasta/ruumin ja
puölesta/4vastoin
«un paha wlholllisia-
nt: Silla/jollet sinä
olisi ollut min«n war-
jelnxenja apum ; nhn
monoa luck matoinda
onnettolnutta olisitmi
nua »vahingoittanet/
nyn etten minä olis
woinut ylösnosta vne-
sta terwennä Sentäh-
den minä ktztän sinua
»ikein sinun armolli-sen warjelures edcst/ ja
johuudnn edespäin si-
nun tygös caitesta sy-
dämmestänt/ja rucoi-
len/ ettäs armolisest
warjelifit minua caic»
lein minun omalnl can
sa Perkeleen kawaln-
dest ja tyranniudest/
synntst/häpiäst/jawi'
ast/jacaikesta pahasia.
Ehdiarmollas minun
lygönitällä Aamu het-
kellä: Sillä en minä
ilman sinuta mitän,
woi/jaauta että minq
tämän päiwän Chri-!
'stilisest altolsin/ia au->
lualtsest lopetaisin!/
caicki minun tekoni/si-,
nlmlumaltstnNlaje-i
stetts CUnntarl/ mi-!
M»/ ja lähimmäiseni,Mväxi7 ja parhari.,
warjele minLStelunt/!
ymniätsyxeni/mielm/»,

-.laili Mlnunajat!!K,j/
iltekoni/jntöuni/etti,.
-kauhia Perkele m!»ch

mltän wahiW,
i Sujele minua W

- taudista/jolapuoliH
, wasti turmele i M,

> jeleminua caikild»»
inun wlhamiehild»/
' näkywäisildä ja «tzi mattömtldö/ ettch
tckis minulle jotW
wahtngota paW,
»lans/ tawaluß«
> myrtyllä/ noitufck
»salaa eli julklseDl
- HErra Isä luM
warjele minua tM

! tömistä stlwstä/jolill
nä minusta poiMj

l pahathimot; Ali st!
li minun tulla tO
tali/ja saastaisechl!warjele minua Wil
mättömästäsydämtjie,
Auta/ että minä <i«
ormos cau«a puD
sisin sen Stlmän/j«l«
minun pahendaD/
ja heittäisin sen M
minun sydämen! P
han himon pois i»
nemisella. Ötap«>!
minusta st cuin cl j!'
nulle kelpä /

nnlle WahlngoW»
on/ja anna
caickesitä/culnDllc
lelwollinen on/j»s'
nulle hyödyllinen
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A/että minä mah«
lzlsin palwella sinua

Cadzo
!r«i!Jumala/ minä
M.m minun tänä»

sinunomaxes
elMansimmp.lal>tos
Mm/ tee sinä minua
Mi kelwolliseri vh-
chi/etta minun pal»
Wluxenolts sinullekell-
«illmcn jaracasHer-
«s lEluxes Christu-
ftsAmen.Ehto. siunaus

Maanantaina.
eläwä

meidän
LErranlesurenChri'
stncenlsä/minä tij-
««»sinua/ettäs ormo-
Wa oletminuawar»
Mttänäpälwänäsi-
nm Jumalisen war-
j«l»res cautta/ caikesta
«rasta ja wahln-
g«st«// ettei Walkia
ole minua wahtngolt-
<<»,ut/ eikä wesi vpot-
!«!>ut/ ta metzän elai-
ml ei ole rickirepinet
!»h«awoittanetminua
«>Aminävle miekan
«llcaätunut/elipalM
hcht haawoictanet
Aeiwarkaat ole wi- >

Holliset ole minulle
>ch°etwahingota;mnt!
«VMUestiftnol-l

- tu/ etten mlnä ole jo-
l hongun wahingoli
> onnetlomuten ruumin
i ja sielun puolista M«
»tunut. Näiden calleln
3 edestä/ tule minun si«

! nua alnoatatllttäsuu,»re laupiudesjahywy»
-desedest/ jölll minua
'Ntjnlaupiallifest,war«e jellut olet caiklsa min»
teisäni. Minärucollen

-myös eoespäingin/et»
täsarmollsest nnbext
andaisit minulle «oicki
minun syndint/Ma

, minä olen idzent wa-»
> rinkäyttänyt sinin? p.
> tahtoos wastotn ; Ia
armollisen warjele mt»

- nua/jacaickiaeuwNl-
, nun omani on/ tänä
tulewänc» yönä/ja cai»!
kena meidän «linatca»'
nam/ caikesta wahin<
gosta/ Perkelen
rista/ja juonista/ »M!
hän tahto meitä nölia
ja patwallä käsiltä, lwarjelemeiti sUtaVazt l

! hingoliststä rutlo:,iudi 1
stajocapimeydeslyku/ i
pahoista nngöistä/ ca» j
Msta vnista/wiho
Eathanon peljat
Mia tailesta pahasta/ ?

Mumin ja Sielun
lessa:Silla sinä olet >
nu won»llli>!i wlllie N: ' '

Isinä olet suuri mii
«wydWMMPkt.
Pf s l,



lautta wastan/minun,
w, rjon sitä puolipäi-
w n polauttawast m/
«inunwarjeliancom-
blstusta wastan/jamt-,
nuu «pun langemu-
sta ivasta. Sentähden
on vscollinenlumala/
ole meidän
ymbärlnS piiritä mci»
tä warjelu? llas/
rawala Perkele meille,
mitan wahingolate isii
Silla sinusa ainoasa!
»n meidän trrweybcn/l
finun myös ainoan w-
gös nostan minä sil-
mäni/ jolda minulle
«pu tule/ minun apu-,
nt tl!le HErraltza/ jo-
ta taiwan ja maan tth
unton Cadzo! ,nyn-
Mnpalweliain silil.öt

heidän isän-
däins tasijn; Cmn
Pijcaln silmät cad-
zowc.t heidän emän
däins käsiin: Vlyn
meidän Silmäin cad-
zowat meidän bEr-
ram Jumalan sijhen-
asti/että hän meillear-
Wvlliserl tule.Öle meil-
!«armollinen/HErra
ele rmlle armollinen:
Gtllä me olem köyhät/
ia täynäiis ylöncad-

, zetta. Awa minun lil-
etten minä euo-

;Kma<<» nuctuisi/sinä

joca elät ia HM»
ijancicktsest/ nijn W
caicklseen/ Amen.

Aamu siunaus

MHljlettyoleoich
maan luo/a: tW !

>okon HErrn/ )0l«^
rmänsjhmeitäjatH
inuswttÄtäteke, jatz
u-etectyolcon hänen cy
mtallnen ntmcns iM
calcklststa/)ocaonl!,l
nut jaeroittinlitp»
wän/ayönlumalisi!
wtzsaudlM cautt«/jl
on nyn laittanut/ eili
nymautvan cuin m«<
seiso/yöiapälwäei!«>
ka/ senpäälle/ että h
»nisillä oils lepo yöO
iipaiwälläMenssÄ
sictyöns toimitta. Hw
ra/ luinga suuret, i>
moninaiset öwacsiM
telos i Sinä o!et«
caickitaltawastitehn>>«jamaaontaynnämi
nun hywyttas.sencO'

> daistei, sinun monin»
> steu hywäin tekols!>
l best/
" ennen enin <u,lW

' nouse/ jarucoilem!>'
- nun eoesäs/cosca »«!'
° keus tule: Sentäho
i ylistän msnä myW
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M nyt/ettäs tänä y-l

lewolisest maata/ja ter,
mlla ruumilla iloisesi
z«älä/jasangen Isäl-
M warjellut minua
Holltstn pahuoesta

Minä ru-
llin sinua/ettäs m>
MllSieluni sulklsitsl-
Mkafijs ja3luumi°
sshywantahtos jälken
Halla ptdäisit terwcn-
m/j» nijn minua war-
Mftrattesta pahasta
jomhingosta. O/au-,
M Jumala/cltä nyt
Mon nosta ylö? syn-
ninunesta /ja caikesta
ipäarydestä/ia meidän
«ucubem on nyt la.
hembäna? Ntjn cuta
sijs mettä/että me pois
Mem pimeyden työt/
jopäallempukisimwal
lludenaseet/senpääLe/
elia me totmelifest »va-
staisiin/ nljncuin päi-
Mä/elylönsyömises
ja juemises/ ej heku-
ws/ eli tottelematto-
mdes/ et wihas ja
loainos/ mutta »puli-
smpäällem lEsiM
Lhristuxen ottias v-
sios/ la Lhristilists e-
lsmäs. Herätä sijs ss-
n» minua jocapäitvci
warhain: Awa minun
lorwantahteruftt luu^

leman sinun p. sanaS
vscollisella sydämmel-
lä/että minä sin wih»
wasii mutaisin. Auta
myös/että nhlä mie-
lelläni callistalsin kor«
wani waiwasten huu«
ton/ ja armahdatsin
heitä wiheliäsydesnnS.
Ia cosca minä jallens
ntnun tuscasani sinun
tygss Nijn
cuule myös minn nöys
rä änen/»« älä ylön-
catzo min«n mur-
hellistä huokaustani
minun wijmetsesä hä-
dasant Anna minun
rucouxeniwarhalntul-
lastnnnetecs: CalliM

«inun huuto-
> ni/täytä meitä w,il-
!hatn sinun «rmoll«s/
ntjnmeferscammemei

Itäin sinusta/ia Miusaolem caickena
meidän elinalkanam/saman sinu poi>a?le«

! suxen Chrtstuxen mel-
HErram cqutta/ joca

- sinnnjä pyhän hengen
»cansa elä ja
-ljancaickiscft/Amn. ,
l

stamn.
° Jumala/

Nlähmidaminäs
>° gösänelläni/coscami-

Pp M



na »len aydtstures/ja
«hlouaaiattelen finun
hywydes ia laupiu-
des päälle/culns mi-
nulle osottanut olet'/
ja erinomaisesiylistän
Minä sinua nyt/ettäs
«iwanlaupiuoestas/il-
man ansiotani / olet

'minua Isällisesi war-
l warjeliut tänäpäiwä-
! nä monesta epälucui-
l sestawahlngosta/jolca
l lyllä olisit minuun satl tua latnnett: ettei per-
! Kle ole tainnut minua

« surmaia/pMnakil-
« lisencuolema»cauttai

«lten minä ole saanut
jotaeitta wahingota

l pltkaiftntulelda/rake-
Hilda/tuuleloa/ja ra-
tm! m«lda;ettei se pa-
ha wiholltnen ole saa»

'ha tehdä/ruoca
«li iuoma myrkyllä

«' lottalsans/ jamonella
s,tuh»n«sa hänen jno-
Mmllans minua caoot-!
» tanut/ etten Minä ole >

särkenyt j
tacuta minun jäsen-j

d.,n!/käsiwarttani/eli,
Sentähoen,

sanon minä sinulle <
l.cunnlan ja Woxen!
l nutin aina/ta rmoi-j
len sinua/ sinunrac-l

/faanPoicas calkerani
pynan ta cuoleman j

ettäs «ndalsil

, anoeri cäickt mmx»
, wäärat tekoni/ M,
minä Tänäpälw».
nä sinuawastotn «H»

' ri» tehnyt olen/ l«
, myös armollisesi w«.

l jelisit minua edcspäi!!
- tänä tulemana yönä/
t minun wihollistam/ji.
- tä paha pirua/ yön /

-kauhistusta/ja pelko xi
- sts/ettet mikän capim
>eli peliättäjätekisml<
nullemltänwahinM

> S»ojeleminua caick»
in nijden cansa / cnln
minun omani owat /

walkeanj» weden w»'
hingosta/
pahasta sekä ruM»
että sielun puolesta,
anna minun lewoltsest
lewatä ilman surutt»
ja murhetta/ «ttäml<
nä syoämment silmil»
la ptmeisäkin nätlD
sinun Jumalisen kirc<

kaudes walon minun
ylitzeni: Sillä sina<><
letse sama walkeus/
jocaptmeydetvalaiset/
jolla meymbarins py'
ritetyt olemme. HEr<
ra ole minii tykönäni!
Sillä sinä olet minun
kallioni/minun lun««
staian/iaminunlum«
lan jonga päälle mi»
nävscallan/minunlll<
pen/ mlnun autude<

nt
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,i s»rw!> jaminun suo
Men. Sinun tygös
»jennan minä käteni
yöllä/ HErra cuule
minun rucouxeni pian
Mnäsinuas minun
«uttaman lana yönä
Mminun hengen syn
«ljänuckulsi/fn minun
ylimilleni wabingoca
Mhduts. Herätä >ni-
MMyösotkiämcan/
että minäeläisin janä-
kisin huomentsen pät-
wan ihanaisenwalteu-
len/sinun armollisen
tchtos jälkeen: Sillä

ainoa taidat yl-
hällä pitä minunelä-
man/ja täyttä minua
lMuaisella hengeli-
sellä siunaurella lE-sures Christures mei-
länHErrasam/A.
Aamu Siunaus

Kesiiwtjcksna;

WAicklw-Mas ja

mä catcki sinun luon» >
locappales ilman lac.<
lomatta tyttäwät/cnn <
moittawat/ ta ylistä- j
w»t sinua / nijncutn l
linnut myös sitä tele- t
wättalwaanalla/jot-»
c» heidän iloisella wei-n
Uans aamulla war- b
hliln ihanasti sinua y-j

> llstäwat heidän/m mei
loäncalckeinijancaicki-
istalumalatamjaluo«
l MM:NYN minä myös
>kljtä»sinui, nyi latke-
' sta sydammcstänt / «l-

-l täs olet isällifest ylhäl"
>lä pitänyt minua tänä
ledesmennenä yänä/j<l

> ylidze caike» minun e«
- linatcani / tähän hel<

asti/sinun luma«
'ltstnsuojeluxes alla/ia
- olet minun herälta-
- nyt tämän yön pimey '
«destä/jaaneanutmi»

! »un lloltsest terwennä
ylösnosta. Minaru«

sotien sinua lEsuxe»-
> Christuxen iloisen y«
- lösnousemisen tähden-molleista/ettäs myös
tästedefiin armolltsest
mnua »varjelisit on<
nellomudcfta/ caickein

l ntzden cansa luin mi'
nnn omaiseni owat/
Ia täytä minua tänä
huomen hetkenä sinun
laupiudellas/ettäml- <

nä iloisesta wiettäistn.l,
coco tämän pällvan zi
sinun pyhäin täsfyes i!
Ijälleen / ilman talle-
ta luolewaiseta syn« ?

nltä. Wnodata ar«
mos minun päälleni/
nyncuin Aamu ja» -.
« / ja hedelmälinet»
PptH W



kaste/ jo!,a lewtttäib-
zens warhatn huome-
neltain/ialiotta cai
teen maan: Niin sa-
malla t>wallalewitä s!
nun hywydes minun

lauta heiko ia kylmä!
sDdammen/että minä
mahdiisin cchoä sinun
tahtos mi°lellani j -i-
--lolla. Hall itze minua
sinun Pyhällä, hengel-
läs/että minä palwe-
lisin sinua caickenaelin

' cautcant puytaalla fy
dsmmella oikias wan»
hurscauocs j,'pyhydes
ntjnculn sinullehuwin
telpa.WMcle minua
HErra tänäpaiwäna/
etten minä syndiäte»
kis sinua wastan/ eli
omatundont stastuta-is lihallisillahimoilla/
ja pahoillahalullla/iot
ca sielua wazcaan so-
timat, Wariele myös
minun kielen pahasi,,/
ja minun huuleni/et-
tcihe petosi cli walhel-
ta puhuisi z Häpiäli-
set sanat/ ja huNut pu-
heet/jotta ei Chrlstil»
tyen sowl / olcon <Hw
cana minusta. Auta
eten minä fctäan pa-

' hennaisi /
hawäistsi/ eli min,»!,
hulillani Duowititzis.

-o,os minä taibGIlkun panna mi«,
',,uni etten/ ja pch,

"

linecin minun huu!!» >.

i l päälle etteen W ''

~yoen cautm langch
)a mt>!!inkiclel,mlch
wlhingoi>zis. M»i,,
ruiollcn/ anna arW „.

että minä
,nnn heikoutent / j«l„
l>t>n
etten minä sinun
,w«duomios/aranP
stupcs ala joutuisli «

ta minullesuo lauptzn-
lisest/ o yancatctm»
lumala/lEsuxeCHG, stnxen sinun raM,
poicas meidän H?»«
ran cautta/ Amen,!^

stiwyckona. lsPihä ColminoV»,
yhoesMss

salisuden olemiftsH,,
„ä olet minun elaiM j,

'minun terw.iidc» >«!«
' tiattcaickinen lohdiw,
ren/minä kytän siiß <

suulla ia syoäminelli ittiäs olet miuuaH» ,
- arwolistst wariellutli
- näpätwänä;Minäw
> .ollen sinun lumoli-

, sta hywyttcis / et!««
- caicki wi'
/ nun pahat tekonipl!>
> täisit/erinomalsestix/
.jotta minä tampA
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yäna mlnun kielellä-ni tehnyt olen sinua /

sinun pyhiä käsky'
Omastaan/ kelwot°
«niillä/ jaturhilla sw
i,M/panettclemlstl°
l«/ell Maculla mul>
l» tawalli, Ia ettäs
«yös «varjelisit mlnu,
lana tulemana yönä/
mkista wahingosta ja
Vaarasta: Sillä sinun
«!no,l minä yscallan/
joea olet ,ninunHEr
!W>almnalan/sinuntäsijs annanminäru»j
«ln! ja sieluni.Hywä-
Dunatcoon sijs mi»!
nm »yt Jumalinen
Mycsteti, peittäkön
minua P. Lolmlnat»
ftsisuojestow minua'
e ijancaicklnen yhte»!
!>siwnri«lkon minua!
Mtamatoin laupius/.!
sckcon mlnna se sa»
nomatoin armo / tla» i
«ltolon minua märä-
nätötn sulolsus/ peit-
Don minualumalä
O«mäincn totuus /

»chwistacon minua se
bywa lEsuren Chrt»
ftren tundo/tätkekön
mlmialumalan sano»
«Otoin hywyys,lsän
«rmo hallttcon minua
Popnwllfausmlnw'
wirwottacon / sen P.
Hengen woimawalal-

- loon minua! Minun
luojan/ehdi minun an-

-rcni/minii lun
° auta minua / minun

- lohoutt ian/ole miim
tykönäni, HErr, siu»
natcon minua/i! war

j jelcon 'ninua/ HErra
wallsta>oon caswons
minun päälleni/ za ol-

> con minulle «rmoli<
> ncn z HErra kaändä»

' löön laswons minun
puoleni / iaondacon

, minulle rauhan! Tä<
warjelus ja aurt»

huutamus/ sen ainoa
ja ijancaickisen lum»
lisude» tygö olcon tä-
nä yönä jaaina war»
jelus minun / ja c«<
fein wthollistent wai»
hella/ näkywalsten j«
!näN)!nättömitten/ettet
he taidats tulla minun
tygöni/tlt jotacutawa
hlngota minulle tchoä:
Nrjmuin pllwen pad«
z,s corwesa seisoiE»
gyptiläisten/ja Israe- !
lin Cansson wälillä/ '

etfel he tainneet yhten -

tulla/ senpälie/ elttll- -
sraelinlipsillejo

l ta wahingota oliö t'i-
! nut tapahtua : Nij»
, myös ole sinä «uckl» ».

waldias Jumala tuli»
, nen muuri jä eroitus ''
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minu/ja caickein minun
«lhollistenij wältllä/
«ttel he minua lähestyts

lä pidä minua myös
minun wijmeistllähec-
telläni/ cosca uunun
silmäni ei enämbi nä-
je/eikä minun corw»«
ni cuule/ja minun kie-
leuisillenei puhu: co-
sca myös minun käte-
ni ei enä taida tartut-
ta/ja minun jalkani ei
«nämbiwoiräydä/uiin
auta minua silla cor-
ktnst ylistetty Eolmi-
nalsuus/ ettti st paha
wthollinenPerkele saayhtälön walda minun
ylitzent/Amen.

Aamu siunaus
TnorMna-,

'-LMrralEsuEhri-VNste/ sinä olet se
tzancmcktnen ja toti-'
nenw<!lleus/ jocayön
pimenden/jaluoleman

?warjc>i poiscarkotta/
' sinun nimees tahdon

minä kyttä/sinulle tah-
, donminäylijiöstäwei-
!'. sata/tttäs olet n!jn>r-
, woliststa minua war-woliststa minua war-

jelltut tänä yönä)«, )ch
tatanut minunipime-
ydestä walkeutcen sinä
olet wmua wariclllll

yölisestä tauhistuxeff/
ja Perkele» peljächi,
stä/ sijtä myös wchn.
goliststaruttotaudch/
cuin pimeydefä lyitll
ja «wnesia taudist«<
cuin minua olis M-
nutkohdella. Sinä »l«
myösymbariiis piM,
cänyt nlinun siclunij!,
«un ktlwellas/ jawlii,
tloinutsitämjncmn>>-
xi paimen laumana
Synä lyköncuonmy»!
catcki/cuin minulla onj
sinun suuren laup!»,
des cautta ilman w»!
hingom ollut. Tänm
sinunarmöllstnwach
l»xes/ja caickein I«>
mölisten hywäintM
edcst/olcon sinulle cun'
nia/kijtos/ja ylistys.
Minä tahdon puhu»
sinun woimastas /

aamulla ylistä sinun!
hywyttäs: Sillasi»»!
olet minun paras tu<
len/jamiuunwäkew»
-pun/ ia minun )u-
-.nalW/ jonga paall!
minä vstalla»/ fin»
ilmttat minun
ni/ja easwont. Min»
rucoilen sinua pyhin
syndymises/ ja lihan»
octamists tähden/etÄ
annaijit sinun laupt»'
ges tänäpälwänä m!>
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Walizenicvitta/nyn
l„lnil«)scnAamuru-
sion ja jatten.Ylös-!
Maise minun
luondon/ ja pimitetyn
sylämmen sinun wal-
leudellas/ että se olkia

ja totinen
walleus/ joca walalse
Mi ihmiset si/hentz-
!«i,caicktsen elämään/
ylöswalaisis minun
sylnmeni.Warjeleml)
is minua täliäpäiwa-
m catkcsta pahasta/
HErrn ole minulle ar>
molinen/ Sillä minä
M«nsinua/
hain minun fäsiwar.
tm/jamlnunterwey'
dPi murheen aikana,
suojele minua ruumin
j»sielun puolesta/ettei
nMn pahuus minua
lchlelis/ etkä yrttau
longssisius minua lä-
jiyis Caickt wahingo»
liset henget c.irkotakau
!»<>sminunl»könl/sei-!
ft minun puoleldnni l
pchnn juomisita wa-»,
<!«<!n/lumala ehdi mi,
nnn aureni pahan teki»
jläwnstan: Sillä wi-,
«un sielun odotta sini,,,
feräas/yhdestä Aamu <
XMtiasta/ nljn toiseen,
l>HErra meidän
««la»/ auta
!»<«« lyö/ it» «ttdän,

, kätten» Wö MM sinä
- Herra/ wahwtsta mei<

dän käslwartem / ja
> opeta meidän sormen»

! pitämän sinun kästys/
,!e«en me syndia ttkis

, tänapätwänä sinua
,wastaan. Näitä caic-

! kia suo meille armoli»
sest/ sinun lauplu»
des tähden/Amen.
ikhty siunaus

Tuorstaina?
HUljtetty olconlsa
iMlumala/lEsu.
ren Chnsturen cautta
pybäsa Hengesa/ M
ainoa ijanlaickinenlu
mala/joca hänen mo-
ninaisen hywndeS caut
ta nijn armollstst war-
jelluton minua wai»
maista wtheliäisiä ta-
näpäiwönä/ Satha»
nan lultjista nuolista/
jotca paiwallä leno»,

wal/sitä taudista/jo-
ca puolipäiwäst w«-
hingoitta/ pahasia a-
killiststa cuolewasta/ja
eaikesta «vahingosta»
HErra sinun hvwydes
Ulottu nijn corkialle/
cuin taiwas on/ jä si->
zunntotnoes nynlewt-
iälle/euinpilwetlijckU'.
wat.Minä rncoilen si-
nua armollinen Iu» ,

mala/ ettäs armo-
stas iWM andexi
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yos Rucous Kirla.
<mo>,' wlllle/ !.alcll
luin n tna sinua »va-
stoin tehnyt olenaja-
tuxillä/sanotlla/ia töil-
lä.Käännä laupiudes
minun puoleni/ja an-
»>a inun lewollisest
niickui/ ja lewätä tä-
nä tuietvana yönä/nin
ettcn luina lkänäns si-
nun ylönannaisjci un»
hooals/)vla olet st U-ancaMicn lepo/ > ut<°
ta pysiisin sinusi vscon
«autta/jarauhasi» a-

' suisin sinun Jumalisen
' »varieluxes alla/ ettei

se paha wlhMne mah-
dais minulle mitanw
hingota tehdä. HErra
sinä olet minun wat-
keudeni/ja terweydeni/
letä minäst)s peliäni
Stna olet minun ela-

- mänt wäk.wys / ketä
' s!js!nlnäwaptsen?Ml<

»un sydämen vscalo !
sinunpäällcs/että mi-

. nä olen autettu. Elnä,
olet mintin tohdutuxen,

i jairinunmoincllineu,
i warteltan : Gmun oi-,

, kia kätes lohdutta mi-l
zt mi'./ ja sinun siipeis j

war,on ala pätenen,
! minä Cadzo! minun,
i Jumalan/ päiwälläl

> minä huud n sinunty-l
gö«/ja sinä wastaatt«<nua/jayölläen«if

~a,m)ös wa<ken/j,
sinä luulet lninunru- n
onxeni. Costa mK« m

l stcn tozeni wuote»!/ «
ntjn minä ajattelen ji-
nun päälles/ coscami.näheräjän/nijn mii,» «

puhuri sinusta: sillä s,,
na olet minun ault». ,„
jan/ j« sinun sijpch
warion alla tlauto» i,
mincitdzeni/minunj!l
lim pita hänens sinm Htygös/. sinun ollia kii
tesylhallä pitämlck
O hywälumala/ani» /
minulle armos/ cosn 3
minun cuölemän hel» s«kcn lah"sty/)a minait» »,

mahan lasten cm» «,

lin wuotellent yh«« >,
ljancalckiseen lepooni
että minä sinun an»« z<autta/oikiisja wch »,

was vstos «
pelkämätä ja tohttnf i<!,,uckua fihen yanlalll! «,

sehen elämään. Ennei! N
sitähchällapidamliM
että minä aina w»!> »

wotsin/eläistn jeaitM f,
cohtudella/ ja löyläi» >c
sljnChristlllistswalmi' n

silla en mi»» «

tiedä/millä hetkellä!!» sinä meidän Jumala» >^

tulewa olet lninu« «^

cääldä cutzuman. Ä> el
ti minulle sue armoll» p

lc
M



Rucous Kirjo. ?«»

DlMuxtnChrijw-'
nn ftnun rackäpotcns
M»änHErrnmcaut°
Aamu siuna»s

peri«no.nn,<:
tMljtcttyol.onlu-
iWmala minun luo l
M/Mtty oKon lu°
Wla minun lun. sti.!
M/Kyttttyolconlu-l
Ma minun paras
Wuttajan/joca anda
nlnnlle terwcyden/ e> !
lämn/ja menestyren.!
HHn on minun apun l
j,warjeluren/ ja on!
suuresta jalorkiastl ylt l
steiysiä lc>upiudeftans
chn armoltsesta war»!
Mut minua tänä «des >
menneenä yönä Sat-'
hanan lnönestatvahtn-.l
gcsta/ja olet
minun "terwennä tulla l
tämän paiwänwalke-!
«m. Minä rueoilen'
sinua/ 0 talwallinen!
Isa/sinun rackanpoi-j!
mlEsuren Christu- >

tähden/ettäs myös a»!
»Mststa otvt minua
tooston tänapäiwänä<
llnunlumailftn suoie^'lufee ala/ ia wanelet l
>»inua stsäloä i» ul o/ <
«tel minulle mitän l

l
l»sinu>» täsijs «nnan >

minä tänäpaiwäna ja
joispäiwanä minun'
kölihän sieluni/ wihe-ltä,sen Ruu mi-
nunymmörryxeni/mi-
nutt aiatuxeni/ järke-
ni / jaeteftttamisen/
caickt minun sanani/
siuhent/ja tekoni/mi-
nun työni jaaikomisen
minun sisälle ja vlös»
käymisen/minun käy«
mistn ja seisomi»sen istumisen ja le-
pämlsen / minun t,,h.
«lii ja neuwoni pt°
dännön / minun ano»
mtseni/ minun vsconi.
lotunuustuxeni/ja tai-'

ki se cuin Minä olen ja
woin/ sisälllsesti ja ul«
cdnaisest/ minun elä»mäni lopun/ minun
wijmeisen pätwänija
hetleni/minun cuole-'
iiuanl ja nlösnousemi»stni. initta ja toimit»
,sinäoHErraluma«
jlacaickiminun cnnsa-
ni nynculn sinätahdot
ja tiedätcaickein patha
xi olewan sinun cunni-
"kes/ ja minxlle sie«lun autudexl. Ia jos
minä heitoudest sinu»
mastoin synoia
nyt olen / uyn rucoi» ,

minä sinua/ ettet
sinä minnloa sen wuo-,
xt sin«n l««piuttaspois»!



»oisota / elt polskaä-
n» sinun armos/
ja kiellais sinun
«puae minuldni Sillä
patdzi sinua/et oleyh«
tän Jumalala ja aut»,
tajata/ennen sinua
ele yhtän, Jumalala
ollut/ ei myös yhtän
tule sinun jalkees/finö
olet ensimmäln /ja
wtjmeinen/javaitztsi-I,
nuaei ole yhtän lu-l,
«alata. Sentahoen
»Vinä sinua ainoata
«uieni huudan/ an°!
n» sinun hywydes
lvoimalltstl minun y-
Ndzent hallita. Anna
»inu» warhain cnul»,
la sinunarmos: Silla,
sinun päälles mlna,
toiwon/ oienna mi,
nun jalcani oilialla,

, tielle/etten minä wael-,,
lais Imnal<,usmatu,
neuwosa/ engä syndi-,
jien teille astelis/ «li,
istuisi siellä/cusa pilc-,
lajat tftuwat/ mutta,
saisin hsluu/ilon/rae.,
taiiden sinun sanois ja,
p.kästyis/jamjsHmt-,
nunl harjoitaism/jn,
lutklstelistnyötaj..p<'!<,
wä/lEsuxcnChnstu°,
fe!,'f,nui>rackanpol°
«as meidän HErrmn
cautta/jocaelä hal-
lttztsinun/jaP.Hen^

gencansa/yxi tot« ?

Jumala ijancaiseft/ ,

Amen. ,

Ehto siunausp« j
Mntaina.

'iMöHErra/jocaO f
uans ihmeitä tele/ j, fkytetty olcon hanenf, s
Ntmens nancaickis,' j!
sta/ja«a<cktmaa«ll»» «

täynnäns hänen lu»>«
ntatans. Minä tnH «

Jumalat» jocapäm ,<

ja minun suuni pili h
ehtostihändäainaO »

stämän: Sillä >.ost! »

minä huudan tMdi/«
nijnhäncuule minulj»
cosca minä rucotlenj»
ntjn hän callifta lw «

zwans puolent/m nm lc
rtnotta minun änest» l«
ni. HErra on minu>
lurwäntjawäkewy!»' fi
nt/yxi apu suunsa w >«

stisa/tuin minunPM «,

lcniioutmmton.EV »

tähden kytän M M»'« l<
mtnä sinua tjancaO »

nenlumala/ettäe O
isällisesi olel warjell»!
minua
catkestaonetomndeD»iawahtngostacuinii!!'»!
nulle olis' «unnut l»»!
pichtua.MinusydäVP
menon iloinen/jalll»»»
min si.tun ylistä sins
«MensinnnhYwuwll
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R«eous Kirja.
jislaupiudesedest/ mi-
Mkielen puhu sinu-ssa ja sinun sanssstas/
jopuäatna sanoman:
Jumala oleon corkia»
Metty/M hywästi-
siunattu oleon tzaneu
f. ntmens yancnicki»
slsta. Minä rucoilen
Da/ etlas tahdoisit
«imosias andext anda
minulle caickl ne/joilla
i>Mtänapälwänä o-
Kn sinua mastoin syn-
tiä tehnyt/ ja suojele
minua tänä tulema»
>!!«k!N yönä/ eaicknn
ntjden cansss/ cuin mt-
«un omani owat. Öle
nyt minun warjeluxen
minun olkialla tädel-
M/öHErrawarie-
Ile minua cattesta pa-
Msia/ warjele minun
Muni/ jaole mlnull»
«oupias: Sillä sinun
«inoan päällesvftalda
muun sielun. Minä
WwonHerran päälle/
mna huudan Juma-loi sen ealckeln cor-
»«lmman tygö/luma-
Mlijocateke lopun ml-
»un Wihtliaisydenl
Wlle. Catzo / se cuin
Mlnun warjele/et se
W>»k«/ cadzo/ se cuin!
Mjele
Wnänstorkll.Hänyl-!
M pitä mlnunkäy-^

V !
wisenl oiktt,lls polgnle >

etten minä combistu/
' j» minunastelent ei li«
-wistele: Sillä hänen
- sanansonwalleusmi>

i nun teilläni. Sentäh»
> v<» en minä pelkä/ eo< »

> sca minä lewätä pa«
> nen/ mutta suloisestil makaan/ j« en pelkä
äkillistä peljätystä/elt

. nijden jumalattomtt, 1
ten päälle carkausta/ .

lossetapahduts.öHer ,
-r.? Jumala ylönnäsi« >
nun caswos walkeus ,

> minun päälleni / että
minä mahdatsinlewä» -

:tä panna / sa jällens <

, rauhnsa maata: Sillä
sinä HErra ainoa au«

- cat minua S«un nt<
m«s minä nyt lewätä

> panen/ja annan sil»
l mälautani waala finä
>HE«ralumalaa«n«t
> minun jällens iloissai ylosherätä/sinun Iu« ,

' molisenMajestetis yli«
stöMjacunniaxi/IE

,suxen Chrlstuxen sinu» j
mlkanpoicasimeldän '

HE»ram cautta/ioca i
i elä ja hallibze sinun j

l cansas/ ftn P.hengell -
:l,hteydes/Amen,
! Aamu siunaus

i"!!W>'.Nt!'l.>a.
>
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y«4, . Ruevus Klrja
danHExtanlEsuxen!
Chnsturen. Isä sinun
tygös minä ylösnost»
minun mieleni catkel
la kijtollisudella: Si-
nun s
en minä tahdo salata/
minä tahdon puhua si-
nun totudesiasjalan-
pludestas / za en walc-
tene suuren seuracun-i
nanedes/ engäunho !
da sitä fturca hywnt-,
tä/ cums minulle teh-
nyt olet : Sillä ktjtta«
HErra/se onc«llisa>,
sia / jaylistöstä »veisa-
ta sinun nimelles sinä l
«aickeincorkein/aamull
la julista sinun armos/,
j»ehtona sinun totuut,
««s. Sentähden mtnu!
sielunnyti)listäsinu'/>
ettäs olet yloäiftn lau-,
ptudes cautta nyn?r-<
molllsest minua war-,
Mut tänä yönä. Kij->
tttty »le sinä HErra,
Jumala Zebaoth/joca,
osotot idzes lauptaxi,
calkillenljllVjotcasinu!
perääs kysymät jara» j
eastawat sinun autut- i
las. Ktztttty olcon st j
sa maacnnnisa/ ioc> ,
»n meidän apum i>,
warjelnxem/ hywästi- l
siunattu olcon caickx
sinun tetos/culn sinä j

! teet ihmisten lapsH.
Minä rmoilen/etch
»yös morielisit min»»
lanapaiwänä/ ettei s,
vaha wihollmen S«>
chan tekls minullejo-

' tieuta wahiugota/«Ii
nijden lumalaltomll,
ten käsi ryhtyis
HEMra lu.>nalaml.

haju minä fdzin sinm/,
warham minä stnm
urent huud n <M«

että minä ahkerasti m
nun wlrcanttyöntoi-
uitt isin/ ja senM>

sin vscollisesta / cul»
minun käsketty sn/ si-
nun «mnnl ps/jami»
nun lähimmäiseni p<u
hari / etten minä n»«>
rin käytäisi tätä pä!>
>yan w'<feutta synl<
sa/ fngä wlhotaisji'
nua töilläni jatkoi!,
lant/enmyösylttzel>i>
!vis minun pyhä Cch
nll!jtts.A>maarmoi/
että minä catv-chdal»'
sin idzeni nysiä cuudo
sta c<>ppalesta / joi!»
sinä wihat/ ja stjli

näkauhistut/ ui,»!!'
tain/»'pusta silnnst»/määristä kielista/iD'
siä iot a wiatoinl»
merta wuod'ttawa!/
siltä sydäm«estä/jl>l«

w!ek«!



RucousKirla yo?

Mäs on/nM jal, halisesti lewäta ttina
Voista/ jotca nopsat tulemana yönä/ sinun
Mst paha tckemäan/!caickeln corkemman
Väärastätodistuxesta/,suojeluxes alla/ ta
j«ca et hape minua sinun
puhua / ,a sijtä/ joca siMlläs, Anna minun
lftan »veljesten watille pakon olla sinunkäsi-
Mta. Naista ja mut,
ji„<stncald.iislsta Wi-,
«oista/ warjele minua '
Jumala/ ja anna/!
M catcki minun työ-
ni mahoais sinullekel-
Wta/ sinun r
P°:afts lEnix.Chrl
ftx<S/ m«ioan HEr-
ss.jam/ioca ela ia h u°

!W sinun cansas/P.
Hengenyhteytes ljam
Mltlsest,!,ntz!,tZancaic
lls>^n/Ani'"!,. ,

Ehto Siunaus
i uw> Ulpuin:

M)I)tos olion si-»Muulle ylimäiselle

pMttes warionolla/
wartele minua minun
Jumalan/ nynculn
silmän terää/ suojele
mnua sypcts warton
ala. HErra sinä olet
minun perindön/mi-
nun tcrweydeni on/
,oconans sinun kade-
säs/ nuta wmuaslnu
hywydes tähden/ ettei
pelko ia wapistus ml-!nun päälleni tulis/ ia
yön cauhistus miniln
päälleni langets. Ole
hninulle armollinenistl
lä sinun »stnloa mini»

! sielun i> sinun sipeis
,,juuotematlomallelu warion ala pnkencmi-!Mialle/fyn s o!'.on si nä. Hädäsäni minä
ni!» hywyoMs/ ar°
mollcs/ ia
!<§': Wos olconsinii!»
Matcklsclle wlisa».

,a totiidclles/jo-
«! olet minun warjel-
>«t tänäpäiwänä cai-

edzin HErrq/, minun
käteni ön yöllä oiettu/
!'. ci lacka : Sillä mi-
nun sielull ni ei ole
Nuutojn yfttän lohdu-
tusta/engä tiedä minä
nuiös muusta yhdcstä-

llsm waljtngosta iapa. taan auttaiastWa.Mina rucoilen si sa/ ,'li maan päällä/
M/ettäs myös armo patdzt sinua ainuita,
»sesta täylätsit sinun Cosea minä puoliyöstä
»lieiun hywydes / j,.heräjan/ nljn minä a-
«NMstt minun,rau-Melen stnun nimes

paallk



>o« Mucous Mia l
päälle/etta st nyn su-
loinen on/ jamyös si«
«unhywydcs jn pftol-
ltsudes päälle/ luins
minulle osottanut o-i
let/ja kytän sinua si-
nun wonhurscauoes
oikeuden edest. Cosca
minH olen murhellt-,
nen/ nyn minä ajat- i
telenlunmlan päälle/!
cesta minun syoäm->
m«n onahdlstuxes/nin'
minä lunasta-!
jastanilSillä hän ioh-,
dalta minun Sieluni!
«adotuxesta/jH wapah- <
ta minua tuolemanr
pauloista. HErraln-t

minun lunasta» t
ja»/minä huudanyö-i
tä ja pälwä sinuntn-!
gös/jaru<oilen/ettas!
anderlandatsit minul°<
le coicki minun pahat- !

tvto„t/joilla mlnälil,
näpäiwänä/ ja m,
Wcjckona finm «,,

sian syntiä tehnyt«,
lm. ö HERra pil»,
sta minun Sielun
nunl«uptubtstähl>e«/
sinä olet
ja w-,nhurscas/la n,li,
ZäisluNHlam on l«
plas / hän wnrjele»
yxikew'iset. Cos,a»
nä maasa «aak, ift
nyn hän autti min»
ylös: Sentähdcn lch
tzonminä Vllailointi
lyua/ia ylistä sim
minun wuoteliani H
minä sijs sinun h«>
duuS annan sielun!!
Ruumint/finä m!
Jumala olet min»
lunaftauut lEs»f<
Christure njetdänHl
ram cautta/ Am»t

Mistilltset ja lumaW
Rucouxet caickmaisisa tmpeisaj

hädäsäynnänhccisten Aamu/
jaEhtormoustenMnsa.

Mlmmecon minua P°ia« jB
kMiänäpän ia«lno/ hcm Hengen/M
Isä lumala/joeami< Pyhä»
nun luonut on/Stu- sinäch
natcon minuaPoica naulittu HErra II
Jumala/ joca minun f« Chrtste / mini»!
lunastanuton/siunat» ylösnousen/ lmä»»'
con mtnua PM Hen° minun callila were!l«
gt Jumala joca minun lunastit/sinä mlnß
Pyhittänyt on/Nimen näpäiwän jajoc» h«



iMdze/aucawN'!!e/hywastisiuna/ ja
M hywä onni jl» ju-
hlinen meno minun
,jiolsantja tötsäni/nin
«a minun elämäni ja
Mureni mahdais si

ja cun-
Ues tulla/wahwista
Muamyös catkinhy
M töihin tänäpäi-
mjajocapäiwä/ja
«mnonettomssnelä-
M perästä/johdata
,iliu« sihen yssncaicki»
hm elämän/Amm,

Wmala eoicklwal-
KsHErra/jocamei'
itämän päiwänalm,
»»/sinun
iftnttanut olet/sinun
Mallasmeitä auta/,
ln mc tänäpaiwan
htmgänsyndinhoria
H/ engä myösyh-<
»M wahiugon sie. j
mia ruumin puole-»
»langelsi mutta et° >
lcM meidän ajatu-'
m/ puhem ja työm,
nm manhurstauitas <
>«llpäätäistt/jacat<!
««slols sinun mie^!
«Dkeneläifim/St- !
mrackanPoicaslE,
Ven ChrG cautta/A,,
MT kijtäm sijnua

l»s mennen yön an»

noit meille olla tm >

lifen/ Me rucolema/
ettäs myös tämän cai-
kenpälwäntekts.tmeil
le onnelistxi / sinml
nimes fl)toxe>cila mei-
dän sielun autuudeil.
Sinä iocaolettotinen
walkeus/ ilman laske-
mat/ yancaickinen au-
rtngo/joca caickianir-
gotad/elätad/jailahu-
cad / meidän sydämen
ylöswalatse/etten me
yhtengän synd°n lan»
geist muta että me sinli
walistoxescauttayZn»
caickisen elämähän tu-
lisin,/ sinun rackZPol»
cas lEsuxen Chnstu-
xen meidän
canlta/Ameii.
«ZNTlittllNfiN«äpv<
iWLhaHErra/coiMi lsä ijai»
!c«icltn°n lum«!a/ettäs!tanäyönä minua stnmlsuuren laupiudeicautta
warielut/iarucoilen
nun armollsta Ww??<
t»j/ ettäs myoitama»
paiwänaunalsltminult
calkella noyrydellä/ la-
keudella/ raclaudM /

puhtaudella / kärsun,-
sellä/laupiu»ella jareb
g«ll«n!>n witttä!a «u-
-lutta että esicki mjnull
elämän ia palweluxau
sinullen lenvolinen ilis
sen canttll joca tul'«»
m, dVMINemHN elänM
ja cu«mita / Amen.
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Rucous Kiriä.
ttM,Caickiwatdiaslu,

nala sinun
dus/ täsisja huomas!
minä annan tänäpän
<a atnä minun sielun
i» ruumini/ elämäni/
taitoni/ymmärrMnt/
ajatuxent/
tetoni. O pphacolmi-
naisuus/ cuule minun
rucouxeni / ja tänä-
pän calfesta pahudest
synnin pahennorest/
perfelen juonisi/ia pe-
torista/ ia minun wt-
hamiehenikäsistarmo-
itsestä minua estä ja
«varjele. Sinun rac-
kanPotcas lEsuxen
Cl,risture meidanHer-
ramcautta/Amen.
(MbERRA lEsu

/ sinun
laupiudestastjn anna
minätanäpätwänmi'
nun sielun/ruumin ja
Henge/ mini» elämän/
menon jatäy ntse/mi-
nun työni/ puhenl/ja
<»iw»tuxent:Minäru-
koilen ettäs tahdoistt
aw>.ta mtnnn sydäme-
ni ia suuni/että minä
sinunnimes/ joca at-
no«stanspyhä on/cat-
keillmultennimelseas/mchdaisinkijttä ylistc
ta cunntoitta. Ia ettc
ftnä mlim luonut olet,

pyhä mmes cun

inotttaman'/ nlji, lss »

minullen aw>,>, >!

linen/ että minä c»l- »

ken minun elämä, »>

mahdaisin »
nun kljloxexes jam, >i

täyttä/ia si«
dlkias rackaudes >., >
pelaospalwell.i/Anm >'l

elän»
luinalan Poica/O l."

' nattu ia ristinnauli» ''"

""

na / rucoilen si,""
nna/ sinun catken»'',

> pijnas japyhäln hG
-wais mhben/ettäZS
> napäiwän caicki

' nun sieluni haawM
!yeh«xi tekisit/S<!M»>> i,

»lamuotomyös
»llstt/ minua tänapiM
»wän ja tästedes
«mini» elinaicanan ch
' stä suurista jajnlkW.
/cuoleman synnistäl','
- höplästä
»pahennoxesta/ ja c»l° I'
' kest sielun ja rum«
«maarasta / calkch
° myös nilstä jotco s>-
a nun mteldäs wastoi» „^
- owlll. Varjele my»!
' minua HErra IV
'/ChristeääckilisestjatapaluM
ä lisest cuolemast/c,IK „,

/stamyös nystä/jell»,,
>- minua cadotuxen >»



Rucous Klrjc. yoy
Hettn tule satta tai

mmala
W<, minulle» tänä-
Dan ia aina sinun
,m«e/että minä nij-
,z yluwärraistn/ a-
Dtellsin / puhuisin/te.
W/iatäyttälsin/jot-
Anulletelwolliseto-
M/ja sitä wastan/
«Ilälsin/ eartaisin
j,w!hats<nnytä/cuin
stiun mieldäs wastan
«c/ntjn etten mtna
i!«ys sickarmostas
n cmu.iastaspois e-
niletuptulis.Armoli-
m Jumala/laupias
OrrajahywälEsu/
j«npyhäin haawats

>» cotteran cuolemas
Mn/anna minulle
Mein tästä mmlmast
lchejän yrt suloinen/
llnellinen/ autuallt-
»ja rauyallincn e-
NiAnna minucuolla
Gnn jawanhursia-
sihmistetawal/laina
l»ps sinun Pyhän ar-
wscnutta/ etten mi-
Nluollsi sinun vnho-
lPsas ja wihasas/
»l» sinuntunnosas/
H«wydesäs ja pelgo-
s«s,Auta myös/ että
Moi sinun Pyhän
NluniisjacaUtnweres
«witzemisella/ oikial-
l'l«»wis«lla/rulol,-

irella/ ja Jumalisillahuocaurilla minun si-h n walmtstmsin / ta
, että minä täyden tai-
don / hywän ymmär-
ryren/ oikean vscon/
wahwan.. toiwon / -itäydellsen rackaud,!l
cansa täldä lärisin/M
"nyn ilolisesta sinun ty»
,gös tulisin/ ja simm

> cafwos edesä löydäisin
jasaisinarmon jatjan

, caictlsencun^ianMäi^
mt«

na sinu<da sinun sij»
nas ja ciiolemas täh«

> oen/ Amett.
ia

> I«'
lrnyön ja plmepett

i meitä terwen tämän
'pätwän alcun sa«i«a«
nut olet/sinun suurta
laupiuttas julistaman
>jaylMmän/ja myös
meidän ruumin ja ja»
isenämvnencautt<jttr«
' weri jatyöhön jälles so
weltaxi tehnyt/nijn me
sinuastn edest meidän

peräsi, tmäm
torktastt cunniot-

tam. wvos
> sinua nöyrästi/ ettäs
i wielä nytkin atna/yol»
Näjapäiwällätahoolsit
- sinun silmäs anda a-
- wot olla meidän ylid<



910 Ws Kirii»
zem / jocapäiwämettä
wa:iella/lalk!Stustlsl
ja hädis meidän apum
«htiä/meidän ajatore/
ncuwom/ työm ja ai-
tvotutem hywästisiu-
nata ja autta/ntjn et-
tä me setä caiten tä-

. wän ja meidän eliai-
«un/sinun tahdos jäl-
len/ilman lähimäiien

-mielen rlcoxeta wiet-
Msimja euluttaisim.
Aulg myös/ että me
«icktanytä/culn sinun
wieldäs mastoin owat/
wältäistm ja poishei-
tätsim ,a sitä wastan
nytä/eutnsinullentel-
wolisttowat/caikelah
terUdel tekisim jatäy-
läisim / sinua myös
«tna silmäin edesäpt-
dälsim sinun päälles i
«jattlisim sinuarucoi-i
lisin, jaktMsim/engä
cosian sinusta pois luo,

Meidän H«R-,
ran lEsuxen Lhrtstu-,
M cautta/Amen. «
sA/y Rucouxet.'

tunnustan!
sinun ebesäs b l

Jumala/ taiwon ia«
«aan luoja/iaicki mi- >

synbini/jotta mi-
nä hamasta minun
Mo!!udestani tähän a. <
stl Ntten D tietämä, t
«öin tehnyt vlm/«»«»

i rinomatsesta
j M tänäpaiwän fin»,
»wastan

ja t^i!!z»j
- rickonut, olen. E<W
,edesas/OHElra/!»!<
nä näitä laisesta G

- nun sydämestäni lu»,
nustan/iacadunnO
että minä Malmö!»!»
ntjtä tehnyt olen. I,
waicka minun siM
owat monet ja epil»,

nyn ruc«!l«»
Minä cuitengln s«,zi
nyorasti/ ettäs «ch
minullen armollin»/l ja caickt ne cuin n»!
sinua«vastan tänm

>wän tehnyt olen/ja j!<
nä tiedät minun M
pään olewan/poien
hotaisit/ ia m miiÄ
len anderi annaisttH
lössytytä myöswi„»
yrt palawa rack««</
nöyryys japelco sim»
wast2iaannami>,<
armo/että minä M
elämäni parata nch
dä tulla wanhuO»
«ari/ lEsuxen M
stuZen sinun «cli!»
Pocas meidän M,
ramcantta/Ame».

lll<
maja/minä W»l>°



W/ettäs minun enä

,z/et minun answsta-
ni / mutta sinun juu-
«st «rmostas la lau
llnlestas tänäpan ar-
Olliststwarjellutolet,
lorucoilen/Olaupi
«i Isä/sinun sanoma
»la hywylläs/ettue
Alcwan yön minua
Walla ruumilla ta
Pämel kätkisit/ eitä
Ma tcrwenä <a ral°
H»!, Mens nousisin/
!,sinuawielä edespä-
infallveltsin kyttäisin
iunnnioittWn/ Si-
Bnraeta» Polcas
M Chrlsturen / «e.

MbEßra lEsn
ljuen walkeus / joca
Mieydesä walqiset/si<
mloca myös synnin
>M/iacaiten sydämen!
smun ia hamaran^
pckcarkvtat/ sinua!,
mcucoikma/ ettäs l
Mzen tuleman yöni

' Mesta pahan Hen.«
'W päälle larkamist-1
> liweitä warielisit.Y-,
' lieMaise myös mei- l

l«n sydämen silmät / l
«lm me costaucuole- c

' «»s« nutkuisi. Annc r
ruumlm iäse» c

"lsm«nrauhastsle-s

nx< l/että he cohtuli'
,envnen lautta jäl»
lens wirgotetcaisln ia
lulewaistnlöihln sowe
iiafttulistt.Nluttaan«
na meidän sielum aina
walpan olla / että he
sinuntulemisestzswaa

> rinotaisit/ ia sinun iät
kes ainatlolistllasydä
.neliä oootatsit/Amen.

<Mlnäru«iKnsi«MvnuaHErralE»
«u Christe/ettäs sinä
t.hdoW tänä yönä
minun tylönani ollt-
sit/ että eosta ruumis
lepä / minun sydäm«»
niFinuntälleewalws»
ts / ta että minäcai«
tts paicois sinua mi»
nun
toxes.ni ta silmäin e»
oespttätsin/ ianat»
caickiapahlittaiasyn»
diacanaisin. Sinun
'pyhä Engells wortel»!con minua/etteisepä
ha wihollinen minut»
tygöni lähestyis/mutta
että sinä HErra yxi«
nans Minun tykönäni
pysyisit. Minä rmoi«
len myös «ttäs wa<
rtelufes alla pitäisit
caickt cuin minun o-
mani owat/ ta nyn
caickia meitä suoiele-
sit/ «attest pahudest

warle-
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W<sriel'siv ja wlMein
tzanc,Ulttsen autuutcn
sirmolistst auta sit/si-nun ptznns la cuol«'
M's cautt<v Amen.
(MbEßra lEsti

mailman
wnpahtoja talwalisen
Isan ljnncaickinensa-,
na / sinun tauttas
laicki cappalet owar>
luodut/ ja ilman si-,
nutta «i ole Mitäntlh
ty/eikö myös paidzi si-
nua mllätän wnhwa-,
na pysy. Sillä wuo-
sicaudet / jacuucau-
det / pniwät iayödh/,
walkeus ja piine,
ys ei waiwon sinun
eauttas ole
mutta myös sinun
lauttas hallitan/ylös< <
ptdetän ja muutetan
Me walwssistt ihmiset
jotca meidän wiholi
sistam emme cofkan
wapat ole / rucollema
sinua armolinenHEr-
M/ettäs tänäyönä
meitä sinun laupin-
des sijpein alle »orjai-
sit ja metsiä «vaarin
pitäisit / ettet me yh-
tengan pahuden lan-
getsi / engs myös sil-
da pahaloa ktuialalda
petelyxt ja peljetetv-j
xi tulisi. Auta/ että
me plmeydesä my»!

ös sinun
fisim ioca okt st Y,». "

caickinen walfeus / z,
ynnä sinun talwch "

stnlsasiapyhänT
gen cansa elättohzj, ?>

lidzet »xi "
Jumala / nyt ia iM !'

caikisehen/ Amen.
i3MEidan HCn«« ~!

G,
stuxen risiinnaul» -i,
nimen/ minä nytp«-
nen lewätä / HZn mi- >,,

nua siunatcon / nw
jelcon jä y/ancaW 5,

hen elämän johdot!«,«,
con/ Amett.
ZMAlwo HEH,''

tai» «, >

nen Isa n cidän i/
zem/ ja warielen»
ta sildaktusajalda/ joca <>!<!«

»mbärins käy jakln-
tn edzein ketä häM '<

,si ylös niellä. AB
meillen armoias/ «li !>'

me wohwalla vscck "

vrholiseli hända W "'

stanstlsotfim/jatM
yönä sinunpyhänM
jeluxes alla murhe»!' '>

na lewälsim. EM'
rackan Pottas M'",>xen Christuxen ca«l>"
W, Amen.

meitHWl-^
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Ue meitä maatesam/
F>i me walwoisimme
Wlss«xen cansa/ ja
Wh,sa lepäisimme/
FiWN haldus HEr-
,«Jumala/minä an-
»«!, minun Hengenl
jMuni/ ettäs han-
ti Chrisiuxesa/ ,oca
l,« 'leidnnelämän jr
Doöusemiseln/jhcä
P«i«ickiststa cuölemc
ft jvarieltsit. laru.»lckn/että sinä/jota
li'!!»en lvalleus slet /

>I„W c.rmos paistni
mun pimiön fyda-
nicheni sifälwuodattal
!>uLaman sinunrae-
l»Poicas/ lc.
MAickiwalbiasHerUra lumalss/jon»
z, säädyn ja tahdon
Ellistä yö ja pimeys
M lahenepl / ntjn et-
ti«e uytlcpohon ja
»Vhm päiwällsicu toi
lni perästä weitäms.nun nimehes ann>l-
- hudamms si-W.ygös meidän nöy
H> nicouxem cansa /

tchdoisit meitä
lll,liststa otta sinun
lliiiisja huomas/et-
Ulöncauhistosmei-''pchattäis/etläpt-
»W päämiehet met!
l«» wahingota tekisit.
Moolcka me meidän

. ~ ..,

hcicouden puolesta m»
lamnx/nynannsslut»
tengin sydämen, j»
»niele sinusa wHwoa/
la sinun päällesajatel
la. Hsola millien Y«
nun walkeudes / että
me sinua taivalsimme/
sekä väiwäl että yöllä,
työsä / ja letvosa stu,
rata/ja sowtta/ettett
me sinun edcsäs yön i«.
pimeyden/multa päl»
wän ta walfeuden la«
psiri alati lö,)tälsim/
lEsufen ChristnM
meionnHErram cauk
ta/Ame».
3lx» Rucyus/i«W

, gac«nsa ihminenwal»
mifta idzenslepo-eli

ludlapsiiväin.
>(W Armollinen ja

luma«
la/ me tunnemme si»
nun arwos ja laupiu«

b«S/ ettäs meitä tänstl mennenä wyckona/ja
caickena meidän elinaii
eanam/nljnIsällisesi

l suojellut ja wartellut
olet/jarucotlemmesi-
>nua calkesta sydäme,
! stäm/ctles meidän s,M
dljm ja ytldze fäyn,l«
sten tähden sinuhywyt<
täs ia laupiuttits mell

l dä poistäännats^i,
, ta wielä nylftn ann
>sit sen yttdänylibzem

z. N<l , iöi<



loista)« pmsta. Pyhi<
pois/ K laupias Isä!
taicki meidän syndim/ j
sinun poicas lEsuxei,
Chrlsturen cautta/wa!
mistä meidän fydä-
wem sinun Pyhällä

tälle tule-
vaiselle Pyhä (juhla)
päiwälle:Puhdista ja
wahwlsta sinulles a
suinsia meisä/ ia ole
nyn meidän Ivkönäm
lällä tulewnisella wij-
kolla/jacalckena mei-
dänElinaican»m/että
nle sittentykönäsijan-
lalctisestapysyisimme/
ja yancaicklsta Juhlailman lackamat ptdäl-
simme/ sihen aula jo
cuule meitä OTaiwal-
llnen Isä/ lEsuren
lauttaPyhäsaHenge-
sä/ ?lmen.
RueHuxct ennen

Smrna,
IZMalckiwaldias i>°

Ju-
mala ja laupias Isä/
että eaickt meidän au-
tuudem sijnä seiso/ et-
tä me oikein ymmär-
raisim sinun sanas/
nijn minä rucoilen si'
nun armojas että mt-
nunsvdämenlmahdatswapnn olla catckinal-
sest mailmolisest surusi
jamenosta/sen päälle/

että mma caikeU^kerudella/oittassni»samahdaisin luch,
käsittä sinunpnhilj,
nsss/ ntzn että
sm cautta sinunltzi
tnhtos ymmärrU
käsitöisin j» sitä h
lisesijatäydclWzi
raisin/sinulle kl!>:,
jacunniarl/IG
Christuxe meidän<!
ram lautta/ Anm
Mlna rucoll»!

mala taiwalinenZettäs annaisit M
len Pnhän Hehsenpäälle/ että «i
mahdalsin oikeinw
la/.wastanotta/imärtä/ ta mtnm
dämehent kätke <!l
pyhät sanas / ft
HErra Jumala!>
x«rijacunniari/!«>
nulle vscon wah»'

turwaxi ja i
, man paranoxeD!
että minä sinun'

- hän armos cautch
-dalsinolla yxi l!

, maa/ johon sinch/malinensicmencit-gelsi/iurduis/cch
-jalärsimlftshed<!«
ztuottais/sijhenlj»!
- kisehen elämän/B'

, talDl'
/^Mlsä/merms'
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lEsuxen Chn-
meidän Herram

MM/ ettäs imtdän
iotca sinun

s«,i.-.s cuulla tahdon,
sinun Pyhän Henges
,»«imal ylöswalaistsit/su-
'?>: ,thlcruden ja soi» i
ie,>m cansa/ ylidzen
Mtmtaidaisimecnul-
l«jl< käsittä tässäLhrt-
Dlsts seureaunnas /

s«!,!,it sinun pyhät sa-
u««! a Jumalisen o-

Hi» sinun poMns
mlän HErrastam/
!!m»>wotn vlcöaistltn
«rwaln eansc,/ multa
myös sydämen cansa
lchäwnstan ottalstm>
M/1» wahwan vston
iDs,< kätkisimme/ nyn
«ii/ me niiden emittä
ickstiMine mettäm'
»chwistaja lohdutta/'
uolemato/ perkelettä/'
yndii/ Helwettiä ja'
ioncaicklsta ladotusta
vOstl:»/ ja siittämyös '
«Oon elämämcailel^!
«muodolla sen sinun

!ch,w sanas jällen a-,
w ja länttä/nyn et-,
»sini racas Isä sen!
«ta tulisit kljteipxi/:
«Ylisietyrt/ sinun ni-'
»k«P!chitel»fi/jawei°,
«n>ä!)jmäistmotz«tu°!

xi jap,ratux»,OHEr»
ra Jumala anna meil>
len oilta ymmärrys
sinunpyhistä sanoistas
ja sinun armoksesti»
tahdostas/ Saman si-
nun rackiinPoicaslc,suxen Christuxen mei-
dän cautta/

hi-
ancaickinen Ju-

mala taiwalinm Isä/minä rucoilen 'sinua
lEsuxenCyristuxensi?
nun rackan PoKas
meidän HCrr«n täh-
den/ettäs pyhän Hen-
gen woiman cautta si-
nun armos minullett
annaisit/ että niinä
nyt stnua taivaisin oi»
kein pallvella/ rutoil-
la/k^ttä/ia sinun sa-
nas muiden Christin-
vstollistencanft nyn
luulla/että mitä minä
tässä asias teen/ mah-
daiswahwa/woimalli.
nen ja sinulle» felwol-
ltnen olla ja minun hy
niaM!tulla. Samalla?
mu>'to rucoilen minä
myös/ett» sinun Pyh«
Henges Vysuisi minun
tvkönäni/ ia sen pahan
Hmigen »erfelek »oisal
jais ja estckis/ ettei hän
pahvia »jaturia mail-
Malisista asioista minun

Qqtj H'
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sydämehent lyckälsi/l
joiden cautta mtnun >
palweluxeniv rucöuxe-,
ni jasanaan cuizlo tai'!
dais estelyni tulla/mut
laetta min» sinua mi«
nunlumatatanlsydä-,
mesiäni caicketn tar-
wetten edestä rucoill-
sin/sinua pqlw»lisin!ja
eunnioittaisin ja mitä
sinustapuhutan/ wnh-
wast ia tarkasi luuli-
sin/ nHn että minä sen
ymmärtäisin/Muistai»
sin/ ja sen jälfen elä-
mänifäyttäisin/Amen

taiwalinen!
minä!

waiwainen/sinun tui-,

lut muiden vfcollsteneansa tähän Chrifiill»sen sturacundan/ tossa
sinun pyhä sanasta
EvangeMimis oppi
puhiasi ja selkiäsi opc-
telan ja saarnata» /

ja sinunChrisiicundas
edessä myös pidetän/
mitä lEsus Lhristus
sinun racas Poleas
metllen waiwaisillen
fyndisillen hänen py-
hän synöymisens/p tj°
nans/cuolemans/we-
renswuodntuxene/v-
--lösnousemisens latal-wasen astumisensa<aut
ta ombt Vlosteimttt<»'

nul/Lussamvöss^,
rackan poicas I^.fen Christuxen toG^
lihajawert/han!,!».
manWyns ia ch«,
xens jälfen vlo!-
tan/ta muutoin NP«
sinus rucousten/!
sten/lucuinjawelj
cansa palwetlan jo
stttan. Nljnrli»!,
ininäsinua/ ettäs
hän Henges cautti s
nun armos meilleI«
naisit/että Minä ft»-,
'Jumalisen tvoinM
> apus cautta suu«l>
>ahkeruoellajatol,K
i!la ja mohdaisinc,,ck

pyhän ft
,!nas /a EvangeliM
>!lEsuxestaChtisi>!'^
»meidän HErwjw
, eiwaiwoinvlcona!!
, corwain cansa/ w«««
l myös sydämtstäni
- ymmärräistn ja
/stan ottaisin/nhnol!
; se telisi minusa h<l>
/man hancaickiHzautuuten/taettä!!'z sen Men minuni!'
,tZisin/ta tapoianlt»'
- rannaisin / nousisiN'-lissynist/jaC'),
-minopin alla JM

, ltMcmmlallfM!?, lastata fowelinst «I
t nun elämäni VäutlilD
.ntZnMäsiuZttM'H"
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M Osasen «mtta tu-
M ktztcl»>.'l/ia minun
l«himäistn pahudcst»
p«l<!tetuxt ja paxem-
han elämähän saate-
D!/?lN!e!l, .

Menftarnan
Mttcouret.

FHlMyolcanl!,-
!Wiua!ai«ll)!)wHi-
siunattu
j«» meitä/«!jn sydZm
llellisestftnallansloh'
Mt«nul/ opettanut/
Wnannut/jawaara-
mt on. Hänen
»en Hengens wahwl-
jloconsens-mancaic-

lcln meilän syoämt-
h!»/ että me löyttäi''
M eij
swan luulla:/ mutta'
Mt/ ja joca paiwä
enä»dya vstost / toi«
«osa/ rackaudesa ja
Wmistsa loppuuasii
jo nuluar tul!»/ met>
länHErranlEsupen
Christ.cautta/Amen.
Mlnäkytän sinua

taiwaline
M/lEsux«»Cl,risil<.'

fen imetdän HEnam
mtta / «aickein slnun'hWäin tekols sdestä /

«ljttll «rinomalMa/tän>»n ssnun Pftban i» t«r<
«elisen sanos«si / »onaa ftna Nyt
»«icien opin »a oiennw
M «lmollisefta annoit-

- ilmoitttta. Ia rucoilcn
, sinua/ O laupi«s Isa/
. ett» nijncuin sinä sen'«utta sinun caickein
'pO!mintaftt°sm?lllen
- fehnyt olet/
minälmpos Minun
meni ia mieleniaina ia
ioeapaiw» sen i«!ken°,
ienatinl/ ia terisinmtt

«ta fillullen «toltnen o,
, lis/ftkä aiatoMpuhell
, la loilla/ Saman sinun
lactanPojcaslEsuren

> meidanHErram cautta/ Amen.
Caicklwalbtas-WHErra/armol-

linen Isä/me kytam
fiuua/sinun räckan poi
easlEsuxen Chrtstu-
ren meisan HErrant
cautta/ ettäs meillen
wllinMsillen sinun py->
!hän sanas armolisefia
nut opetetta/ilmoitel-
la jg jnlglsielta anno-
il. Merucojlem/ann»
meillen sinunpphäHi-
ges/ joca meidän sy-

l dqinem ylös walWs/
että me sen saman si-
nun sanas cautla/sinst

tahtos ja
hywydes tundeman

, »pptsim/sica alati my«
, ösajattellsim/vstoisii»
ia sen lälken meidän e-
ll.w,ämkä>)ttaisim.Au-
ta iaestä/ettet seruma
Hengi piru/n»,iilmai<l'

-meidän omalihä/met.
5-täepauscon/häptän /

Q << iii syn-



synnin ja muiden pa-1
hain juonden cautta/l
sijtä pois eroitaifi /,,
mutta että me tässä ft-l»osa j» oikeas vstosa <
wahwwa loppun astt l
pysyisimme/ntzn että,
me iMmicklseiia au»,
tuaxi tullsim/ Sinun!
mckan Poicas lEsu-'
xen Chrlstuxen lähden/ >
Amen. !

Hnäkljtam sinuaW>racas taiwolincn!
Isä sinun juuren «r-
--wos edestä/ ettäs mi-
nut löyhälle syndiselle/
optxl/turwari/ loh-
dutuxexl sinun pyhän
sanas runsasti tlmoi-
tetta andanut olet/ja
rucollen sinu,a laupias
Jumala ja hywä Isa
ettäs sen saman sinunsanas minun sydäme-
hent punaisit ja ttj-
uittäisit / että minä
ynnä muiden canftstMen eläisin jammu-
„ikäyttäisin. Anna ar-
mös/ 0 racas Isa/et-
tä me sinun lunnosas
caswatsimme j» w,h«
wlstutsime.Annamyös
sinun ftnas/joca on
se oikea ja ljancaickine,
totuus/ tawalwoin
meidän tykönäm/mut-!
ta myös muidenIhmt
sten tykönä/ tiettäwä-

xl/saarnatuxi jaV!»,s
lewitetyxi tulla /- s»päälle / että se c!»,M
lupaus sinun pyW
ftnastas jonga i<m,
hedelmät ei pidä <!,<!<
l>Ms lällens p<!l«,,
«an/ mchdssis m»
styä jataytetysi tch
Anna sen saman s«I
meidän että caikein!»
hlmlsten sydämet wi
cutta / fäätä / caftj
hedelmalisexl saam
ntjncuin myös s«d«,
joca taiwast alasta
sinun puhes jälken
Ä HErra lumck
maancasta/ tu«r«!
ja hebellnältzemÄ
saata / senpaällen/«
ta me sinua ija««j
lista Jumalala jah
wa Isä / mahdH
oppia oikein tunk
man/ rutoilemäHtämän / yllstäma»!

> cuyniotttaman. I«
, ta mc calcki mini <

etehem otam ja les
tam mahdaisim fi»>

l käsiys ja fanas jÄ!«
sowitta/ftnpäällen/!

! tä me aina löyttH
>! sinun cultaiset la nil
>,latlapses ia wijnlii!
»da osallsexitulla D

° ijancaicktsesta iloft
t jongli meille <lnfti«-'on sinun rackiln >st
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B lEs. Chrtst. mel-
M HErram jocayn

, sinunpyhän Hen-
j en<ansa HMdze yan

, ftickisehen/ A.
, «Wteltztt Rucow

f« laicklnaisten tar-
«eten «desin.

Mlnua eläwätia/Wcaickiwaldiasta ia
Dcaickistalumalata >

, nieldän HErranlE-!,
stxen Christutt» Isä/i,
«Mn lappalten luo-,

!>»!« halltdMa/yn-j
! m sinun Potcas lE-l
IftstaChrtstusta meidän c
HErram/ ta sitäPy-,
lh«Hengemermotlemt
Ime/ armahda sinuas,
lmeidan päällem/sensi.)
nunPotcas lEftPeuil,
Chrtstuxen Ansio täh-,'h
län jongassinun ihme!»
llsest neuwostas tahdo- n
l!»»da tulla yhdert vhl'nMmeidäm edestäm/si
joasetit metllenyhderill
lvälimiehexi )a sowitta r,
jox sink iameidän ivlli,t<
blliam/senpälle/etiäsen
lä sinunhirmuinen iost
suuriwthas mailman st
sMäwastan/ selasi-n,
nm pyhä armos, mei» a<
doncohtam sen cauttaxe
tllltäwaxi tulis.Pyhl- cc,
l»/puhdtsta/ylöswalal
ejxilchuta'meitä py- <!<
MHengelläs.Coco.O

hallidzejawarielesin»
totisen ja pyhän ftnas
jälkenyhdesä p!)häs e-

lamassa caikis astotsa
wahwana waelda mah
haisimme. Wariele
myös Neidän Herran»
jaKuning,'! sinun py»
hän nlmes kytoxeri ja
cuniaxi/iameillenköy»
hillen alimaisillen hy»
wart/«wuri/iloxi ja
warielurexi / halltoze

- myös meidän isänmaa
° ja sen halotat /anna
- heilienarmos/ että hei oikein ja cöhtuliscst si,
- nun mleles jällenmei?
> ta edes seisoisit, lain»
> meillenHcngenrämin»
Ho/sowinoo/rauha ja

meno. Anna
jhywatjaonnellsetneu
!iwot catkisa asioisa ja
menoisa. Anna myös

'm?idan talom yliezen
sinun hywasiissunall'
res / Anna sielun ja
ruuminterweys/Anna
tarpelinen ja cohtuli»
nenilma/ Anuawilja
seka maasta että mere-
stä/sinun pyhän ni-
mes lijtoreri jacunni-
ari/lEsuxen Christu-
ien melbän HErram
cautta/Amen.

lMAtckiwaldlas iMl^^caicklnenlumal»
Qylttj ja
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y»a Rucous Kirja.
ja armoltnen Isä /j

taiwanja maan Her-'ra/mermotlemmä si«
nua sydämestäm/ että
sinä pyhän seuratun»
das ja sen palwellat/se on/ saarnamlehetPyhän Hengen cautt ä
ttchdoisit hallita/ että
he ftzchwan pysyisit si»
nun pyhis sanoisasja
sijnä terweliseS opis/
jongacautt» vsco si-
nun päällcs lyahwiste-

rackaus lahimät?
sentygö enalyxi/paha
«lämä oyefuxt/ja calc-
tinaiset hywät tawat
mei,ä tulisit,
Että sinä myös tah-
doisil caikille nnllma»
MeWwalloil/Ku°
ntnzoille/ waldamie-
hillc iczHerMe/jaG
«tengin meidän stl!-
ningalleln estwallallc
ynnä heidän neuwon
«noal«ensj«k<ilkylät-
siens canft/a»da ar>
mon ja taidon hetdc»alimaistans sinun py-
häll inieies jäiken hai»
Ma ja«des stsso/stn'päälle/ että heidän
taul tans laki >a oi-
keus ylospidetyxl
ja wahwistesiuxl / pa-
hus/ wäärys ia wätt-!»awa estetyxt ja alas!
pametuxitulis/ja me
sittä rachsss/sowmnos

ja stiostos/ nynlch
Chrtftiltstmlnhimist!,
tults ioze lcfienz«j,
auldcn ymbärlch,
wnistcn eänsa elätk
dat/im. 2luta myij
HErra/ että mch«s
nyilMmiehem ja rij!»

calkcnpilh,,
mlelen/sydämen «h

wihä ja cotl»
' den poishcittäisit/P
sijttä mcldm: eanft,
annaisit heitäno sM
dohon/janhn rnulM
Uimieltsybes / r««l«»
desialateudesweiiii
cansamcläijlt,öHH,
ralohdutamyösM
Pyhän Henaes
.aickianytä/ Ma»
wat jojstkin lnochköyhydes/nä!jes/f»»
Ziuhes/ taudtsa/lapfl,
pljuas/ mcren HM
Gmmffa ftncaldaiOsa/ fluftmls/ lO
ja mastoinkäymisiä
atengln niitä/jolcosi
»un pyhän sanos j
totuden tähden fi»ft

> tKn/wniwatan/ wO
lania w>unotan/ elli
hecalclinntztä nmc»!
stnunlsiAlstärang'!'
stustas hywäl »A
kärsisit j.'< lvastanMsit/fljhenastl/ettäs»»
moNtsen tahtos Msiä heila niistä vlmf



Rucous Kixja. -y«
Dstäistt ja wapah-
Mt eli ruumin elifie-
lm puolesta. Ettäs
myis hedelmän mas-
si/ wiljan mande-
«s«/ ja ealan yhdesä

knsivatatstt/ hywästi-
lstlnalstt/jllnijtämei.
hän ruumin tarperi
stljit/elt«n me nijneau'
mn cuin me täällä e°
<»«/ nälkän cuolis,

WMcktwklotas ija»
tstinen

Ettäs Jumala/ meidän lu«
nmas- nastajanlEsuxenChrl
«ande-stuxen Isä talwanjs
yhdesämaä luoja/ynnä stnliMästi- rackan Potcas lEsu-
ä mei-ren Christuxen jasen
arpexi PyhänHengen cansa/
ijmau- me ltjläm jlnua caile«
iällä e- sta sydamestam «ttäs
cuolis, sinus meillen ärmolli-

loina myös meillenan sesta ilmoitit/ jasinun
niollsesta cohtnllnen/ Potcas lEsurenChrl»
smelias ja tarpetllM meidän tygön»
llnia/poiidan ja salen/ lähetit/ta sinun salat«
Wdymän ja fytmy- sen ia ihmellisen neu»
dm puolesi/ ettäruo-wos meidän lunasto-
h«/kylwöjamuBt he-
delmätalcananswah-
Wuisit/jasijttäedes-
iullsit/ja ihmiset hei-
däntyöns ja osta.nsil-

xest»m meillen tiettä»
wäxl tttt/ia colol si-
nullestMcaicktscseu-
racmman/Evangelll!'
mtn/Sacrnmenteinia

m«n esset jasuuret w«« pyhän Hengen cautta.
hlngotta vlwostoi- Samallamuoto annat
Ma taidaisit. Ntjn
myös calckein mulo-tn
Mä/mitä me tanvt-
tzem sielun ja ruumin
»Mesta/ ioltas tahdot
sinulbasyrinans anot
t«/ rucoilem me sinuad caicklivaldlas Ju-
mala/ettäs nljtämell-
lm armollisesta anda-
lchdoisit/. Sinun ai-
noon Poicas meldan
HErrälEsuxenChrt»Bfcncatkeranpijnan
!'euoleman tähden/Ken.

myös meillen soMian
csiwalliin/ raiihitn ja
meidan-Hengen elato-
xcn. Nämät ia mnut
hywat tegot / tunnu»
stam me julkisesi ole-
ivan simm/lahias/ jot«
cas minullen sini» py-
hänPolcas tähden an«
danut/hywastistuna-
nut Moos pitänyt o«
leV lolden edest me
nyt sinua nöyrast
Wäm. Me tunnu'
stam myös että me wai

Qq v ' wl>t«



5», TV

watsel syndtlet Inhl,,
miset/ole monella muo >
to tieten ia
sinun mleles rickonet/
ja pahutta tey-
net/nyn että sinul kyl-
lä oikeus olis / ftncstl-
dntsia sinun tahtone
meilbä
Mutta me cadumlV
caifest sydämestam/et-
ttämenynhätzystmei-
täm sinua lpastcin käyt-
tänet olema/ja rucoi-
lem stnua Sangen
nöyrast/ ettäs meidän
sydämen, yleswalaisi-
sit ja sinunpuoles kän-
näisit/ annaisit myös
meidän syndiiu sinun
Poicas

tähden antert/
nijncuin sinä simresta
armostas meille lu-
wannut olet. Sytytä
myös mlihin Pyhän
Henges cauttnyr: oi-
kia vsco/ nöyryy? ja

my-
ös/kätke ja hoiyo -nel-
iä sama» HcnqsZwoi-
molla. Me oKm myös
täydellisesi aicolntt si-
nun awus cantta pa-
rata mettäni/ za sinua

tästälähin ollcr
«otkiat ja cuuliatftt.l
Wc rucoilem myös si!
nua/sinun
caslEsufenChttstu-'

ren tähde/ettäs t'G
sit meistä/j>l meG
Isämmaalla eoollji,
nulles yhden seuraiH
n»n/ja meidän seaft,
ylöspttäsenolfiäCtz
stilistn opin/ että ftkiäst/ puht«st/ tIÄ,
turmelusi / pctost j,
walhcf ftarnotaU
Nljnettä me ollein G
oatsim sinua palwch
rucoilla racasta/j,ij!
nun edesäs nöyrylij
japelgos elä: I>stMde laina myös m<l
lenpscollsctftavnai»!
he! jatoimelisec op»
tajm/jotta olkiantii
weltstn opin/ hymi
esimerkein ia cun!i!«
lisen elämäil cansa/j!
ta ZhriMstä st»»
cunda/ sinun lau»
jv ioiickos edes scch

!<a palwella laioaD
sinullecunniariiac,
lewlllcn autudcxiiW
myös rucotlem m«!
nua/sinun rackanP«
cas lEsujcen ChrH
ien täl/den ectäc» tt!
maacunnallcn / joj!
me asuNma/ annaisl
yhden rauhillliftn/Äl
helisen ja onnells»
,lhallltus >ne«tz/ jaM
zdänChristellsiä esiwH

armollisesta
ajella ja hallua M

922 Rucsus Kiriä,



Ru«ous Kirla. yi;
/iengeS cansa/ nyn ed
läseia heidänclämäne
M hallituxens tulie
hiille kijtoxcxi/. ldze
hellleus ja altmutstll
lochp/onncxjautu-

Anna heillemyös
scncsldainen mieli/et-
li hc sydämesi sinun
uinnlliö/hywät opetu-
jltt/Christillset menot/
mnialistt tawat/ ja
ichMsen pelgon ja
Mmren altmaistens
«ffaylcsptdäisit.Me
«oilem myös ettäs
«hdolsit maan hcdel-
»änhywästlsiunataja
»arjella hywän ilman
wlla/ja atcanans an
Mlpsyndyä/cttäih'
uiset sen cautta sinun
>ftu,rcs ja 'lup«Ms
»uolest/ Hengcs tässä
»Mm s elätälsit ja
jlespidäisit.Aula wy«
«Pyhän henges eaut-
»/«ttä me tundisim ne
inun lahjaxes/ fhttä-
!» sinua nijdcn edest/
» sinulda alnoaldl

c- nyta myös 3iucoi<
slisim. Nljn tiedät si.snämyös sen suure»
e heicouden/culn meissällwaiwaisis on/
-että me alua sinun mie,
3lesrlckomma/senläh«
«oenrucottcm wc/ettäs
l pyhän Poicas rucou^

- ren tähden/ tahooisit
/ sinun cowan oikeutzes
lj» hirmuisen wihas
l meitä wastan/asetta ja
; polsheittä/ ja meidän
! syndimandertanda/ja
»senrangalstuftn/cuin
«e synnillä ansainnet

»olemma/ wahetä ja
, uoisotta. Ettäs myös
>cmkimurhelisetjawai<

- ivaloiset / istca sinun
i tygös turwawat /ano»
zoensinuldaapu/pyhäl

! läHcngelläs lohdutai,
! sit/ja wchwisimlMttä
he stftas vstos/ wah«
was toiwös/ ja
maists lu<.oub.s py«

- syistt/ jasinu lauplut»
tae kyttäisit ljancaicki-
,'estss/;Alnen.

Rippi sanat eli synnin
> tunnustoxet Jumalan

evesä.
MTaiwalinenlsä/Wijoncaicklnenlu-i
»»la/sinä tiedät/, että
M suuri syndinen!

' «olen/jaftlurembictlln
minä idze sanoa tai..
»an/Sillä sinä tutki-
l>stekt Sydämetja mu-

naskuut
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nastunt/ tiedät caicki/
wttämtna minun nuo
rubestanl minunpaho-
illa aiatortlani/sano-
illani ja töillänt/caili-
sa minun menoissani
tlckonut ja tehnyt ole/
jotta catckiorval sinun!
«desäs/ nyncuin
ilkta saastainenrääpä-
le/rasiatllaja suuril-
la synneillä tahrattu,
jahierottu: Sillä wi-j
nä olen syndiä tehnytj
ja «atcken pahuten ml-
nuanihariolttanut.stn
tähden minä ilmoitan
minun syntini/ia en
sala minun Pahoja tt-
loiani/ mutta tunnu
stan sinun edesäs / O
HEtra cmcti minun
ricorent/ ia rucoilen
sinua/ käännä sinun
lvihas M hlrmmjudes
minuntyköäni pois /

pese minua pahoista
töistäni/ ta puhdista
minua synneistäni Ö
HErraen tulemina
sinuloa stncaltaisiaml
nun ansiostani rucot-
lemon/ioca encuiten-
gan muu. ole uiln su-
la pahuus ia riettaus/
mutta sinunpyhän sa-
ms ja lupauzcstäh-
den/nijuluins meille ja
meidän lsillem luwan-
nut ja ftuon-f olet.

' O laGatz Isäälakäyoiw
delle ja duomiolle s,,

> nun palwelias cans»/isillä ei sinuni rikan eläwä wanh«,j
skaxitule. OHWllcuule wlnun rucoiP,

i ni M minun huutl»!-sinun pyhän sanos ch
den/ Armahda sinm

päälleni sim
- laupiudes tähben/piii
twyht minun syNdin/<!,

° nur! suuren hywW
»tähden/ ole minck

> armollinen sinun m
> hän ntmes tähdex/jl
andexiannalaickl»

> nun syndini / SinA!
>rackan Polcaö lEs»,
, xen Chrlstuxen mei!>«<

> HErran / wapahtojl
, ja lunastajan, tähde»z joca ynnä sinunc»
'saseläjahallitzeW
> laickisest nijn ijamck

, kischen/Amem
Mlnun lumck"^^nijamiuiiHE"
ran/antta minun niz>
ra rucvuxent tulla
nun Jumalisen M-

, raudes eteen. HErn/
oiena sinun kätes l«l^
»un tygönl/ia ««»>!>

nua auluaxt : Sllll
minä olen se wailw
»en syndinen inhini-
nen/joc»alaelulw3

rxst
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ichlemist nijn leri-
choou/ jonga Ryöwe-
ll!°tllf>mgixi/hawol°
li! ia jätit puolmiol-
lujl. ö sinä totinen
LmMani/auta mi>
nu» waiwaista syn»
Mylös/ ja ota mi-
nua jallenS armon a-
to: Sillä minä olen
jongen pallo syndiä
lchnyt mtnl!» eläisän/
jo coickla pahutta si<
» edesäs madkan
soottanut. En ole mi-
nä wisust ta ahkerasipyytänyt sinua tuta /

minä olen sangen cun-
Moln ollut sinun mo
ninolstetn hywäin le-
lois edestä. En ole mi-
»«sinua nijn ktjttänyl
jn ylistänyt/cuin mi-
nun olis tullut tehdä-
ftni. Minä olen usta»
<!i toluden salanut.ö-
HErra/costas minun
iygini sinus käänsit ia
tulla tahdoit /lchn s-
jinminä ylen hidas
j» ylemniclinen sinua
«»hliilisen cunnian cä°
sowastanottaman.Mi
no okn tämän haise»
«Mn jalaistanruu-
niin ylen racktma pi-
tänyt. Minä olen mi-
nun suuni sangen vsi-
M tyhläu/a lurhan
fuhen eanso saastut»
wul i En ole minä

minun sydändäni j«
at»atust«niwlsustikändänytsinunsanaspuo
lei». En ole myös mi-

>nunsilmiäui pitänyt
pois turhasi menosta

-ja ladzelenmst ntjtä
- euin pahoin himoin ja
- haluii, teholttaWMi
i nun corwanlolen mi-
inä vsiasti. awannut
turhia ja rletalt puhel

< ta cuuleman. En ole
i oyeudanut minunM
täni nijllen waiwaisil-
len ja tarwidzewaisil-
Km Minä olen/ M
pahembi / waeldanut
määrällä/ja syndisel-
lä tiellä. O HErra
mitä pitä minun nyt
enämin sanoman/ «l
ole mlnusa ensingen
hywä hamast minun
päälaelbani/nijn»an-
dapaähänasti. ÖHEr

>ra / jos et sinä olis
»armahtanut mlnuu
päälleni sinun kätke-

! wn euolemas tähden/
, nijn olisin minä
caicklsestaHelwetis cah'
ibotetuxt mllut. Mutta
nyt HERra olen mi-
näkin Ui nysiä/joiden
edestä sinä olet cuok-,
man kärsinyt. MinK
olen myös siitä jouko-
sta / jonga sinä eallil-
!la werelläs olet jäl»
i.lens ostanut ja luna»



stanut/ Sinä olet py-
hän caNtn weres nyn
hywin minun edestäni
c«in mnidengtnvlwos'
«vuodattanut/ senlähde
älä minua poisheita
HErra/ minä olen se
Poisladonnut lam-
mas /ylcseozl minua/
b Sinä vscollinePai-
wen/ta saata minua
jällensoikealle tiellen/
senpällen/ettäs olisit
totinen sinu sanoisas/
nijncuins
wannut olet/sanoden:'
Costa tlänäns
Inhiminen minun ly-!
gönthuuta/ nyn tah-
don minä hänen aulu»
apttähdä. AHHErraminä tunnustan minu
syntini/la minun pL-
haftfon owat alati mi-
nun silmäniedessä.En
ole minäfelwglinen eu
»zittta sinunlap>eM/
sillä minä olen syndiä
tehnyt talwasta wastZ
ja sinun edcsäs OHEr
rawlrgota minua/ta
anna minun saada
cuntla ilo i« lohdutu-
sta poiskäännä sinuncaswos minun slMdt-
ni puolesi / om
<aicki minun wääryde
m sinun suuren armos
tähden/älä pois heitä
minua sinuncaswos e-^

-,desiä.ö HERra/D
« rangaise minua uM
l pahacefoni jo synlln,
- äiken/ älä myööläye oikeudelle cans>'.ui/a»°
osioni jälte/muttaHEn
e!ra minun terweydlyl
-llumala/ amaminm
/ja wapahda minunfi.
°!nun eunniaö tähde»/
»iosotamimille sinunhy
/!wydes/että minäfti>
csin/olla ia asuasi!»»

caickcnxml»
-nun elin ai«mant/i«

! sinuakyttä / ylistä j»
> cunniottta ljancaicklst-

Amen.

,

, Isä / jonga laupin»
della ei yhtän loppu»

, ole/ sinäjocaoletkw
, siwäinen / pitkämiel!»
nen / la eaicki pah»l
tegöt / rlcoret ja sy>!<
.nit suuresi «rmost»»-
,dexi annat. Me ole»,
ma/senpahembi/tch
net syndiä meidän I>

!sälm cansa/ me olew
ma waärln tehnet/ol«
let Jumalattomat/j»

mieles rickoxet.
! Sinulle ainoalle M
ma me Sundia tehi«t
jasinun «vesäs pahm

l«h!!!l
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lehnet: Ntutta älä mut
stelc meldän indijlä
fchoja telotan»/ Sil-
,»me olemma sangen
wchchaisexi joutuiilt.
Äxca mettä Jumala«idän wapahtajam/
ftim nimes cunnlan
«hdcn / wapahta met-
tä/ ja anna meille
cajcki meldän syndim
«Oexi/ iaannameil»
le sinun Pyhän Hen°
zls armo / parata
meidän syndlstä elä«
Mn / Sinun Pot-
M lEsurenChristu-
fen meidän HErram
cnutta / Dyen.

M HERra monet
suuret owat

tuiimn Syndini / tä-
män mailman Pää-
ims piru on saanut
ftngcn suuren »Man
niiimn yltdzenl / sen
«ahdan minä wai-
woinen tunnustanut
,l« minä rucoilen O
>',i:»s Isä/että sinä
tthdoisit wapahta
>m stn, wahingolisen
j» häwittäiän wtha-
»'.ichcn täsistä sinun
«ckaliPoicas cautta/
M istu sinun ostiallatmliäs jota Perkele
>Hie>: cawalludms ia
»<! woimfti«s elmsq ei

ole taitanut ylibzewoil,
ta / eikä muän pahut»
ta hänen tykönäns löy
ta. Sen saman Poi»cas cautt» / joca et i-

i kanäns phtäkäu syndt
'tehnyt ole/ OHEr«
!ra tee minu» W"N«
yurstari / Ah HErra
!auta ja wapahdami»
nua caikista minun
synneistäni/ nuhtesto-
nt ia häptZlistst legot»

! stani / anna minul»
le pyhät lahias/lai-
na minullen! yxl toti-
nen vsco / wahwa

l toiwo ja palawa rac<
taus/ nijnmyösyxt
cunnlalinen / loime-
linen ja Jumalinene»
tämä. Anna minu»
myös cailis hywts ta-

> wois sinun Jumalisen
! lahdos jällen päiwäl»
idä caswa/ ltsändyä/

l wnhwistua/ ja lop-
° pun asti nijsä pysyä/
tAmen.

> HM Sinä catein ar
HErra

'lCsu Chrlste/armah-
-!oa sinuas minun wai»
»!watsen syndisen paal»
<leni/ ja caozita minii

sinun laupeilla
«mlmilläs/nljncutnsPe
»tariff puoleen salis»
icadzatlt/costahänstnlikleldä»
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ylB Rurous Kirja.
fleldänyt oli/ ja ny»-
cnins cadzoit syndisen!
waimon puoleen /,
pöydän lakona 01-,
lesas Phiiriftu^en,
huonesa/.ta ryöwärln,
puoleen nstinhlrsipnu!
päällä/ ja anna Mi'
nullen sinun cajckein
pyhllnänarmoscaut-
ta/ettäwwäPet«rtn
fansa / minun syn-
dlänt idfisi» / ftindt-
stn waimon cansa s!»
nua täydellisesi rac««
staisin/ j» rööwartncansa sinunpyhiä «s-
-ivotas taiwahis ijan-
cancaickisest
Amen.
Rucouxct lumal«npyöd«lli»ennes.

HErra lEsu
Ehriste/joca sinus itze
talwallsel I/älles yh-
tzertyulMtliffrixi li-
stin hirsipuunpaällen
meidän köyhäin syn-
netsten edestä andanut
olet/ja myös lahjoitit
meille sinunpyhän ru°
misja laW wereset-
tämeidän nhtä nautl-
tzcman pioäls. Minä
rucotlen sinua-sinun
lallinmenscautta/jo»
caon mAdänautudem
corkeiuia rallin pantl:
Minä rucoilen sinut

sinun suuren racko».
des tähden/ jolla sini
meitä walwalsitasy».
dtstta ntjn racastam
olet'/että sinä omch
werellas meitä synA
stämpesnytolet,Opet»
janeuwo minua siWepäklwotoinda Po!'
weliatas / jonga sis
sulasta armostas/il-
ma n minun ansiotlo-
iii sinun waldacuudoi
cudzunut olet. Ovll«
ianeWo Pyhin Wgencäuttatätätorkl»'
tajzpuhäSacram»
ti scncaldaisen cunnii
'vsconjapelgon canj»
nKultozeman/niznculnsinä sen tahdotjasins
len kelwolltncn on.An'

-naHErralEsuChll'
, ste sinun armos c«O

? ta/minn» tästä s»
resta salaudesta «li»

- ntjn ajatella/ puhu»/
i vscoa/ ia vscos «l»«

> wahwana pysyä/cu!»
t sinnllen olis kelwolll'
tnentamlnullentarfl'
-linen tjancalckisch»
-aututeen/ Amen.
- JO/
SW/,cuingas»ur??<>-
, g«n/wapistoreniac«>
»ttunisen cansa nieim
n syndim lähden/ G
nmyös cuinga sm«»
a>cunni«n ia nvyry««
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Msa/tulemetdautä-l,

ehtolista pltä/,
,uffi sinun wcres ja!
W totisesta nautit.",/ <
lllff, sinä idze lyfön l
i«ikcin pyhatt^Engl-!
Uescansa/iasmäw-
zi setä pappi että ruo-,

ö HErra cu-!
«Masttä nijn mah>
Mststnssutlta/ cuin
fjdäls/ jos ctt sinä
Miwaldias Jumalah.i,,dä fijhen mahdoli°
fti tee. Sen tiedän
Mä idzcsiä«i/ia wah«
dansmun edesäs totu-

e» mu
suurtetlz ja

»imein syndein tähden
«le mnlMllmen tätä
pyhä EhtolisiananlidL
DON,Mutta sen tie-
dinmina kyllä tötist-
MZwastnn/ vscon
inyöslvahwast calkest
sßmcstänt/ ta tun-
mston suuni cansa/
Utti sillä yrinäns tai-'
dttmniun tehdä Men!
mhdolilcx ja felwoli- i
ftl. Sinä cuin yxt°'
näns taidat
!t!M stn cuin
whdusa ritttauoes sy-,!
»st on/ sinäjocasu»-!
nsia syndiststä taidat
Wächdenpyhän
h,«n saman wol-<
M/a hywydes täh-'

iben/ rucollen minä si«
nua/ohywa Isä/ettäsminun tahan tetistt
maholilm/Loma myös
minulle stnäpy!,a»,m°«
että min» mahdaisin»en tyg« oikwn Pelgoli/
v»l't«« sydämen/synnin
«lumisen <!äm»!l ea-ranno«n ja»leon eansilkapd». O HErra/anna
minun sydämeni silmätttähdä/ettäfinätWe!,-
tolifts sinun sul«,sude«
Wlohdytoxes cansalästn» olet/niin myös finil»pyftat Engelis / iotc«
tass» G«ura<unnas nä<
kymllttomall muodolla
meitä ymvarins lenve<
lew«t/ Amen.
(M HERRA ston

to<i/ <t en
minä mahdolinenole/
etts minun
«attenlala/ ia tuli<
sit minun sydämeni
!mill»n.nmtt«<mtel!eitt
!etts minä nijn suurest»hätänytolen/ etzimän
finulda «rm» ia avu/
tacailest sydämestä,!»
,moii «alaion/ ettj mi-
nä mahdaisin »MtMi
i« hurslaxi tulla/ mix
tulen minä sinun tygos/
imutt» «n yhdengätt
lmuun vscalufen eanft/>w»»n sen cuin sinä mi-
znulle ja caikille syndssii<
llen andanm olet /eascasinömeitäMen ehtolu
seUecudzut/jasencaub
!ta lupath meille syn»
Idein andexi saamisen,

ies



jos me mutotn sinunpyhänruumis ja we-
res/ oikian nscon MhywänSydämencan-
sanautldzemjatygöm
otamönnasHErra/
minä olen wahwa sen
pqällenetfä sinun py-
hät Sanas lup«ux,s
omat todet: Sen mh-
den minä myös nyt t-
loisest/ ja hywäl sy-
dämet stnun ,cansos
käyntällenEhtolistlle/
Syömän ja juoman
Mcuinssilnäluwan-
nut olet. Tapahtucon
minulle sinun Sanas
jälken/Amen.

IESu
ri-

sun päällcn meidän
syMm lähden pyhän
rumis naulitta/ja cal-
ll» wercs wuodatetta,
annoit/ja sttta sinun,
lätkeran punas wah-
waxtmuistori/ sen st-,
nun ruumis j» weres
pphäs Ehtolises jaetta>
Mit/ me waiwaisel
syndiset jotca nyt
bei» andext Saainllen
tähden alcoimme st»
nun Ehtoliselles läy-!
da/ rucoilen sinua
lattest sydamesi/ann»
meidän sinun ruumis
ja weres otktas vscos

, nautit»/että messW
pijnas wotmasta >,
cuolenms ansiosta «s«-llseri tullsim/ ia tjA>
caickisen elämänplli,
sim/Amen.
(MbENraIEAHMCHrtste/smu!,!!,
tinenruumls/joca!!ii>
nun edestäni «atke»
cuoleman onköljW
sinun myös pyhä/c«>,
lis- ja wtatotn wen»j
jolla minä minä A
lens ostettu ja luO
stettu olen/ toca myi!
minun edestäni/ja M
sein minun s»M
puhdlstuxefl/ wu°H
tettuon/stminuatz
rawitcon / elättäli»/
warlelcon / eaickei»
Sundein andext st«>
mlsen myös jac<»««/
ia ijancatckiseen e»
mään lviekön/Amen,

HMbERra IW
malan tjan«,ailtln«
Sana/ matlman P
pahtaja/ totinen D
malajalhminenW
pad» meitä sinun M
hänruumis ja »>»<!

cautta/catklstamMsynneistäm/ia autß
ta me aina sinun ff
hän «chtos täyltaift

j»«
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RuMtsKirl!». y^i
jsmMnäns sinusta
Wwuis/ Amen.
Mouxetjatzijty^
ftt Mlu HErrm,

Ehtoliftn.
lMhERra yhdistä
eWninna sinuncan.
sts/nljneutn? luryan-,
M olet/j» sinunruu-,
,Mja weres lautta/<
j«lca ininä nyt nautit»-.,
M ole minusa woi-j
mlinen/saatta minun"
<M hywät halut ja!
<jj«iuxet / eunnlaltset l
Hetjatawat. ölel
m>ös sinun sanallas/'
lZalramenlillas ja
Hengelläs nijn minun
lykönänt/ että minä
Wcaickisest sinun ly-
linäs pysyisin / engä
Måns sinusta er/äts/!
Amen.
M)näkijtän sinua
«NHERraIESu
Giste sinun suuren ja
sAomattoman rocka-
«.les tähden/ ettäö ih-«lsensiklän sinun py<
h§n cuolemas cautta
«molisest lunastit /

uM rucollen sinua
WMst/ «uta minua
M sinun callls weres
wlnunwaiwaisen syn-
tisen tähden turhan
Mwuodateltu/mutta
ttiis minun stluntpy»

l hällä ruumtllas rawi'

'itaisit/cttä minä sinua
tun!<osas/vstosa/r««,-
kaudcs/ pelgos ja lu-
mallses elämäs patwä
päiw,ildäcaswaisin/ja
lisannyisinjaenänlstn
ja ntjn aina yfi jäsen
sinunChristellsesSeu-,racunnasas olisin/ A»

>l< nmdin st
»ubtalla sylHmel-

l»pita/euin ms nyt suullam naulinnet ja ott«<
lyet olemina/ että sinunruumis ta werei olii
meille iilliMicklscn au-
tudexijaawuxi/ Amen-

HM serumls/jiga ml-
na nyt

ia se Weri/ jonga minä
nyt ioin/mmuu
nim om«ntundoni/ i»
laina/et ei siihen ,!<i«
»htäkän synnin pilcku»
elisaastaifutta/johonaa
sinun ruumiij» weles
owat tullet/Amen.

kijtam sinua

ste/ että sinä meitä
sinun totisell Pyhäll
Rnumillas j» werel»
las rawinnut olet/sen emittä myös'

, meitä wahwistit/ että
meidän ptta Saa-
man ne Taiw.ill'

set
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set tawarat ja Henge.
liset hywydet/ jotcas
pijnalläs jaluolemal-
lis meille ansaitatah-

. ooit. Olet niiden
«autta meidän helcouvscom /a piljastynen
omantundom w chwi-
stannut. Mermotlem
sinua wielä nytkin sy-
damestäm / ettäs vstö
»autta tahdoifit wielä
nytkin meisä as»a/ja
«pyhäldHengen cautt«,
taiduttameldä» sydä-
memyhlentotisen rac-
lautenl«malanj»lä«
himeistn tygö > nijn
myös yhten Chrlstill-
sen/ Jumalisen ja si«,
nnlle telwoltstn elämä
hän/ senpääl/ettäme
wljmein taidaisimme
wapahdetuxi tuljacai-
kesta pahudesta/ja fijt-
täjinuntyfönäshan-

. caickisesa w«ldaculma»sas asua / ja ilman
lackamat lyttä/ ylistä

' ja tunnioltta sinun I»säs ja sitä PyhZHen-
ge tjancaicktsest nyn
tjamaickiseyen/A. ,

KNlSiNli caicreinlau
H3rralE>su Christe/ihmi'

stm louja ja lunastaja /
syndynyt neidzesta
liasta/sotinen luma-!
la ja InhnniNtn/ me
7«««iKm sinua / tttils

ffnun catteian P!>U«
ia cuol«n»»s/ la imi '
»yhlill IU!lM!<! !<! IM, '
weres wojM2ll»/ioW !
Minä nyt wailVliiiil!,
sinun sDdys ja «fttn, >
res iallen ,

wastnn ottclmit «lm/
tahdoisit w»d»lfta«!« '
nun sielun vstohon/lch
wohen/ ja raclMilt»/ ,
wapada moss.miiil!,
c<uk!ftaspnn<zst«/'ja«!!'
ta ctti me «ina täytti
malidaisimmt siuunO '
ssos/javvsya sinuW >
man loppumat/ A.
'>VNAickilv<jldtas I«< .!

ja mMi» !
nen Isa/ me kiM l

sinua sangen nsych «

ettäs sinun Poicm !

meidän HErram M fsuxen Christuren :

hän Ehtoltscn / oltl '

meillen waiwaisillch!i< t
wäxl meids» Seuro» <

nmntsam pidetiä asil» :
tanut j« säanyt/etli !

m« sm <autta s,<«»
ymmärts ja muW !
tatValsim/cuinga D' '

sen armon ja rack» !

den-sina meitä wast« '
losottannt ölet/j»culn< '
ga hänen!!<l hastans ja luistane/ j«
hänen ruumins M< !
'nZt ntjn että hän >»<!< i
'catckisest pysyifinM !
Me rucoilem !

icaikest sydämestäln
«ut»



eitä / 'että me y
meidän aino°fi

,!,w«pahtnjamChri-!t
/ yljdes oMils t

«s alati mahdaisim t
n,,Ma ja tygöm ot°«!
~/ että me myös si« j
Mtunnofas jaweli^h
Me pulwä cf«,«>äldq cafwnistm- c

, ja »bahwlstmsim-
m/ että täma tundo
i,«ck.ius/jongame,
,Gtäsienäm pitänet,
,uoinem ioisiamwa°,

n nyt osottanet o-
oahlvan olewan,

mldän elämän cansa,
sim / mitä me,

!l'sä Ehtolists tUnnu-!
si«ntt olen?. Ö HEr-z
n hywästtsiuna / hol-
hoja war;ete meitä/
!>Msc siliiin castvos
mitHnylidzem/Man-
«,«cl!len sinun rau«

«ck«n
PMslEsupenChrl«
j!u:cn lowan ja cat-
l<«n pijnan ja luo-
loum tähden/A.

«Nt corkelllaluh'lilla.
Glisiuxen tulemisesi,
MERRAIuma-t-aeos t<>lwa°
line» Isa/mekijtäm-
NGua sydämesiäw/

ylistäm)»cunnioitt.n»
sinua lzistncaickiftst/ et«
täs meille köyhille <h«
mtsills / jdtcasynnin
tähden cuoleman ja
Perkelen mallan all«
joutunet olimma/ lä«
Helit sinun «inocaisen
Poicae Cuningc>xi/jo<
ca <m yxi wanhurstas
Cuningns/ jatahdoit
saata meidän hänen
catkeran cuolemans
cautta wsipax meidän
synneistaw/ wsspahta
meitä cuolemast ja
caikest pahasi. Me
rucotlemmasijs sinua/
ettäs armollisesi mei«
tä pyhällä Hengellvs
hallidzlsit/ WBlntfsit
ja johdattaisit/ettäme
sijhen ainoan wanhut
stan Cuningan jawa-
pahtainn turwaisim-
me/ cm pahenvaltt
mtitäm hänen töyhy»
besiäns ia yKkertatsu-
destans/nyncuin ma-
ilina teke wutta vsto-
dcn hänen päällenS
turlvsslisesi / että me
hänen ccmttans iM»
caickickstst autuaxl tw
lemma / Ameu.
Ehnsiuxcn S^n^

vscolinen
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lnec!!ioa»!>inuayhdkl<
lakan ajal täydelisest
tytlä/ tämän sinun
armos jalauptudes jasuuren hywäntekos e-
destä/ettäs <!ino:alsen
potcas annoit Inhim!
sexi tulla. Sillä waic-
ka me pyhäin Engelit-
ten wtjsaubella / ym-
märryxelläjawotmal-
la lahoitetut olisimme
ja Mainen jäsenmeis-
sä puhnwa taidais /

nijn en me cuitengan
täydelisest sinua sen e-
dcstktlttä taibais.Stl-
lä se suuri rackaus /

jouga sinä rackan poi-
tulemisen ja syn°

dymistn c»mtta/ meil-!
len osottanut olet / y- -
lidze tay cailen mei- >
dän ymmärryxem ja>
woiman/ Sillä että>
sinun polcas ej ole ot-
tanut päällens Enge- !
lttten luondo/ mutta llnhimlsten / on tullut'
totistri Inhimiser/syn
dynyt puhtasia neidze-'
siä ilman synnitä/ ja ,
<ijtcä cuin hän samas
lihas meidän syndim <
tähden cnolettttin/nyn'
hän suuren cunnian <
cans» ylösnuofi lug-'

luista j« sen famanll- l
Hans nijn cunnioitti >
ja corgotti/ että häu >

I< sen wci cansan«
I wnstn yamaickist
icauten/ asettao
; sinun oikealle t

° »a syttä nälde,' ««1i ta meidän lMonji-
! hän» ja wcrenl / pch
tari / eläwäxl/
mattomatt ja KIM.
ftxi tehnyt <!!le!iM

> taiwiasen sinuu tygiz,
cum sinun poicasH,,
oynyttäneidzest
nasta/
ilatajnlhtmtsta
watjarncoilcwa
gelit/ja caickt taiW,

' woimat pclkäwm,«
hämmäftywät.Sentz
de» rucoilenmlun,"
hywälsä/ laina,
nulle,! sinun «rm«
ettämestncald.-lisii
ren rackaudes >»,«

wastaniollatin mm
tuta tatdatsim /

nuasenedestkyltä/i
nioittaja ylistä ii
catckisehen/ Amen,

ChnMett km,
mtsest.Christ.onhawotttui»

d«n synveim täi,!!,
Ia meidän palia»!

coin tähden hoiM
IM<

la joca sinun suuttft
rackaudcstos n-
n!)nracaslil/si«!!"
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Mt sinun ainocai-
»., ja lssicktwnldwsta
>Ms/mutta olet ha-
it» meidän suurttin

tähden and».
Bpijnattaja wai-
,M/ syljettäjapil-
M/ piestä/
!>ft päällen naulit-
,,,/couletettaja hau-
!«««/ja muutoin hir-
mllisesta hänen can-
Ä mendä/ sen pääl.
>« että me hänen cal-.
!tt»n cuolemans ja
s»,!»ns lautta sijtä
Matcktsesta walw»-
Aja tuskasta/ luin
«fyndetmtähden an?
smt olim/wapahde»
Ullultsim/ ja hänen
«ochnS sen tjancaic-
tisen autuuden sinun
wMcunnasas peri»
st»! Kijtetty ja cun.
!,. ettu olet sinä/O
Tlwalinm Isä/ ta-
iniin sinun sanomat-
lmm laupludes ja
«Ms edestä. Minä
moilen sinua caiiesta"Mesiäni/ettäs an-
misit minullen sinun»'yhän Henges catitta
>»!i,°n i» ymmar-
«l n oikein ajatte-

>nn>n/ muisteleman
>«, ilelesant pitämän
!>»un rackan poicas
«eil>ämHErramlE°!l!ft<! Christuxenktp»

la waiwa/ puca>ay»
, lencadzet / pljna j»
cuolemat/ että mlnun
sydämeni ia mieleni
mahdats ylcsheräte»
tnxt tulla/ oikeinktj-
tämän ja «ohtulisest
cnnnioUtaman sinna/
stnun sanomattomat»
armos ia laupiudes e-
dest/ ionga sinä mi»
nullcniacatkillenln«
hiMlsillen tässä asi-

, as armolisestaosotta,
> nut olet / Saman si«
i nun rackun PoicaS
lEsuxcn Chrisiufett

, tähden / Amen.

lUbERra lEsu
yanl«e«

kisen lummanPoica/
cuinga sinä olet sinus
niin alendonut / cuin»
gasuuribnsinunrac«

l kaudesjaarlnos. Mi»
nä olen tväarin
nyt /ja sinä sen edestä

> rangalstan. Minä o->
> lenrickonut /multasi-
> nä sen edest widzatan.olei, hapiänja
> laitoxen maltan saat-
> tanut/ia sinä nijden e»

dest olet tiwun/watwä
ja pjjnan ala heitetty.

> Minä olen dllutylpiä
l jaröycklä/ jasinä sitä
l wästan hiljainen ja
' ns>M. Minä ole ollut
l cowa»
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h;6 Rueous ?ssiria.
e»waeolwainen/nnckcu<ie
Nainen/ ja minun coM
»»acLlwaisudem
fin» rang«ist«ttin. Mi? f
n» olen »«HM him°is!j
ja haluisa sondia tehnyt!,
ia sinäsen ebeft «lettiä
stin l nsipuunPnilla tuo-»
leiettu. MinUn HEr-,
ranja minun Jumalan/,
<A!!!g« pitäMMUN i kä^l
na«s nckltäsinu.Va awl<saidzeman. Ofin«rcun-!«
ma» Euninaas/ cning»,
iM»l,sminun,pitHk!jt,
tämän sinua fenealtai,!
sien hywäin tetois ede-,,stä. Sillä ettei taida j
Millan muoto ohdenaän,,
inhimisen sydän !j
jattllo / cUlnaa sencal< j,
taisit suuret dywHi
gotpidäis anstittllman!,
jamaxettaman. laetta!,
nyt en minä t«idlll«V'!
Velisestä sinua senwldai'!,
stenhywäintelols edestäkiillä/silla että sinuna
ansios ylidzekäy meidän
woinian: sentähden/OHErrarucoileniaanonminä sinun suuren lau»
jiiudesiäybeil/teetaluo
minutM hxi vscolline
j» lumslata Peltäwäil«en sydäi,/ ettäminä sunun päälles homaltlopl
pun asti wahwan usconcansa mmuni luettaisit,
«tn mmä ylidzen
lia sinua rakastaisin / et
«i MlMllle paidzi stnUa
yxiknn lelpajsi/eli suur-
naolis/nmttaettäcaw
ti cappalet minun ede-
sän< sirun ehtoo «i mi-
tan olis/etta minämyoö
«Manltaiomsitlöm^

eldäs waftan ow»
baisin / etten
yhdeM^pMen»,','
stanipams/paidz, !
joca minun iloni/MMni >a .
Anna sinun mmeWW
NMIUI! sitlui! WUj/ ,^

!xen«/ ia sinun n
muisto minun sM!n< turwana - ja "

Anna «m«!i
että mins aina tack^,!
oll» sinua waft«n>>
räi» cuulialner.
Anja minun «o
että ne niua silm.
jakässpsnmleUö!
jliftt. Hallidze m»
!teiisit/mitäsw,ull

W
Minun sydämeni/ «

minäpaha tekojani
Uis/mutta mici
>tunnust«!sm. Mi
Soilen sinua mi!'!noata toiwottua t«!
ni/sinun suuren «!
j» catkeian «uolß
tHhdln/tttss wlnmh
dinija ricoxeniannaiklt/!« olisitm

: len «wuiinen n»!
«ncackischen / N

,ZM.2hrtste p«,
-ia rtsttuncmllttu
>tä Pyhän Hn"
hautta/ että >.n
>-hän pijnas/ j«i,
?' siuä päiwänä / c>
s jen ruumilisen <

'lmn ak» sinus«»



lselet/ oikein tai°>d
> muistella/aja-,

>z/jalu,uascnedcsi l
!jmstä,l<k!jttä/A. s
Minä eläwänlu-!
DialanPotca/ jo° l«liidän '
-K,! puhtella annöic -
,!.§ fnngltta / sioot»
!,, syltttlä. Ann;' <
>!,>„al-mos/ettämk

:l pyhän ni-
«l<! cilnnills lähde/

l N',!iiU wahw',:sl«
j >

~!ine amamÄesäw
allimme siiliin py-
inpijnos./ nljnettä
ilHmciscldä osalift'
,l!!lisim sinunkirck,!«
<fts7 Au'cn.

thrisiuxmituöleiwist.

zste elämän
Poicn/sinun
cuolemasme

, mme nyt ia cinasw n cowan oilta vuo-
ksia meiban sieluw
» helle / ly.Ntengln

ajalla/osota
>»«len armosia lau-
K>es,2lnnamyöstä
»m sinun wtattoman
«loleluas tähden/sini

rau-
<«j«VflmMsys/M^

dän Cunlngallem onnt
lawoltto/metdänwal»
dacunnallem lakia j«
ftwclias meno/ mei«
iänlsämwaallei! caic
kinainen wilja mansia/
nedzestä ia wedcstä/meidänystäwillemM»
«o/ wÄnomlehiltelN
synnit lindejci jatMvä
««lttZanieilKnwnif
waisille syndlsille tai-,
wcmiloja y>?ncalckine
läma/.Ämeii.

DMTHristuxe catk««
viina ja cunioline

cuoluna/icHdattocömei
tssvssradisi!>loo»ja tai
»an wa!dllcund«ss/A.
Lhnsiuxcn

> , noulctWst.HMöatckiwäldtas ij«
luma<

!a laupias jaarmoll!»
nenlsä/ ettämeköy<

:hstsyMfei Inhimiset
! Aöa>!un lapstt olim»
, synnincautta cuolems
eja yantaickistn cadv<
z tupen alaaunetut/ ja

emme hhtän ne«ws
!Nielänet jolla Meitäpi<
n ei Mä vlwos autelta-
»man. sinä sinun
- lau-
äpiudestäs/ jafinusuu»
nrest r«ckaudestas/iol«
«las Inhlmisia raca-
>-sttt/Mwe!llenarmol
l»linen / «ttäs annoit

Ml sinun



.,»
-

finun otnocalsen pol'
c«s mcillen awuxiia
lurwaxi / senpaälle»
että hän cuolcmans ia
pljnäseaultamaram»
pldäis/ mitä
ntutähdänolimweka'
päätiärsiMu/ja sittc
«apahtaman meica
«uolemastjayancatckt-
sestcadotuxcst/ jonga
ala me joutunet olm»a
jotcacalcki hän myös
hywästälahdostans si-
nun tästys jällen on
täydelisestä vlwostoi-
mittanut. Sen saman
potcasolet sinä sille
Jumalisen woimas
caultacolmandenpät-
wänäsuuren woiton ja
<unniancansa cuollut»
sta yksherättänyt /

nljncuinstmyösmah-
dotoinoli että cuole-
»an piti hänen alans
pitämän/ joca olt se
tjancalcksnen elämä.
Me kytän» sinua/O tai
waliuen Isa/sinun sa-j
nomattomäarmos/ia
hywäintecois edestä/
jottasinä melllelöyhil-
le syndisille tällä wuo»
to osottanut olet. Ia
rucoilemma sinua cai»
testasyoäniestam/ettael
opetaisit/metcö ym.,
märtamän sinun rac»)

tauttasmeioäwastan/.

' il» ollein tmUW,
racasta polcas Hiis.

' shristusta meidän
pahcajam/ia wo!.

'< vfton cansa tm
hänen

' ou «eidän ylösnchc misimiaelämänxj»
lpäall/eteiweid»!^,

- oäis näkemän eli»:
' stama»
' ~maickisest.lalllij
» ajalinen cuolemcVp
' ga meidän Rum
»puolesi kärsimän^

- woimans nijn c<!
> tats/et et st eniu
: meille» olts cuel»!
> elicaootus/ mutt»»
wolltnenvntjaW

l yxi wclihetus Wlf
> ancaickizeen elw
'hän/nynettamew
daisim wahwas!'was j» iloisen s^

> men cansa
tä/iactedaifimme»!
dämolewan
woswalilutlapseO
jca sinä yanealO

l wall>ac»ndas sijhe»»
ktan perimisen
olcc/ janga me Pi
sinun eansas oinlj-
man ta nautidzei'
pitä ijancaickistM
«mn sinunractanft'
cac- lEsuren Chck
xen metdän HE!!'
cautt«/A«en. '
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ZtucousKttla.
ymmärtäisimme )a

sen oftulliiscst. nipidäisimme elämänsenoftulliiscst.
MEalcklwaldias ij«
Mmcaickinen Iu»
„l« meidän racas
M«!lnen Isäm/ m«

sanat/Ma sinun Pot»
cnslEsuS ChristuS en
metllen ilmoittanut ja
tlettäwäfi tehnyt. Hoh»

,l«inma oppinet si-dutamyös mettäAra»
BNfyyhtsta sanoistasracas tolwalinen Isa/
W„alliumin opisto/hänen awnstans/ ja
W<z,,me tunnustam. turwastans/ ncjn «ttch
M/eltä sittä cuin si»hän lupauxens peräst
«racas atnocatnen olis meidän cansan»
Mcas lEsuS Chrt' aina matlman loppu»
sius meldänwapahca. asti ja sittä johoacals
M, oli sinun tästys meitä lai«
M,, tasa mailmas wasen / josa meidän
M vlwostoimitta» pitä saaman sen yan»
„«/ mitä meidän eatcktsen elämä» sa«

,an ptdais me»° man sinunrackan poi«
d,mö!ituleem/nynme<cas lEsuxen Christu»
nl hm jallens sinunren cautta/ Amen.

aiwastn/ ni,«-
uin»?! woilon HEr» ,ude» lyqö.
>«/ juuren cunnian (lMPyhä Colminal<
«H/ ja otti ne jotcq yrl totinen
Mö fangina pidit/Humala.armadamei»
s»!!Z,>!/ istupt nyt sl-dänpäällem/caickiwal»
»Mallakäoelläs ia
tmcildaists wolmas/fDttämätsin luma»
«ockudes ja alcuaeli
sm»cansas/ia v!w°s- loopua/ jonga päälle
M, i:chtmisillenPy«me vstom/ jona/, me
hDHengen lahM
mmlem sinua/ an»a tunnustamme /

Mlänköyhäin yhteydcxi/
!w/m<stä lahjoista o- ainoata me ru.
!Wl tulla/ että sinua me

.slmme sinun cunnioit.iw/ tytäm j»
sama sinun suuren!ismidyä/otle< ~'.ckaudcsj»hywiin te

» mps tundisilmne/ Ur jj ««<«



iols edestä/ ««as mei< cästa Poicas I<!
tä olet wapchtannt jaChr-stusta Villlmi,
auttanut er,eu-,rcn la linu,,
wlllttyxcnia epavscon ivhdutojoxi/ nmMHIptmcydestä / jasittt my«< nsettanl:
sinun e-rmostas mei- Pvbät Engelis M,«L
tä MMli" tehnyt. Wweliati w wc,!-,

N?e ruco mp,a lm,o '."<« MtitH/«uu«i,!.

sydamestain/wahwlstapuLiGm/lapsn
jiiWniltä mttta sijhen hem/cotomjacart!,
sinun Inmallstn ar- hywyhem.ia t«»M
m°°s/ että me calkis meidckn .'«NM
"!'"? ta>)ds.ll,clt mcl- Mn «M,»
lam,!NliU!sluottaillm/n,2wl,cunV»m/E°cm
ia sinua sM myötö et- vs ChristtcunnZ sM
täMstoinWlnlses ai- petkelen, j» pabai»
nakyttäisim/cunnloit-
t«isim/Am«m

«xcMngelttten wer» «,e myös sinua pti
jemxesr. s,/että sinä Whi!^

y- «elitt«< «wun i»M
«Vancaickinen j» misen c«»tla olel!>l,

sinuo sMmestim c»!cke« memn'in st»"» bwMecels «t°an"nwMs
lvestn/c.nil sinäinhimisills/ja cuMin M :

ille alustasi sittä «u,n m«Ue

tanut olet/ ja w,elänvt' l.

tat.. Me Mam sinua '^
mn Is<l sinun suut? »ac- lcsluk a el, Wtt ,
laudes eoeli n,eita ««^«tm emyos «
stan/ettts ainoast ole aneilla,»/
vanut mMen simnw
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Rucous Kirl«, Y4l
Mm sinua imncaicku Ketä my°s ffnun pyhät
Wlarucoilem wieläEngeiis meitä wartioi-
»Mn sinua «rm«linen tzemax/warjelemanloh-
OsinunraclanPoicos datiaman/ seuraman ja

Edristl!.«n/stn haNidzeman meidän Hu»
Maisen Engelin Wje- «esam ,ataloisam/mei<
«elin tllbden/ j«a si< Van affojsam jatWm/

«m canfts pUm!?s>a, meidän ajntuxisam ia
Mllon/tttäsmsswle<l,eum«isam meMll
ii nytkin yUbzm matkoisam ia eri-

ia ealckeii sam / wa«tes»m l»
mil»än elissieanam si< walwoffam/ terwen ia
»pyhäin Engelitles siiran ollesam / ettei
Mta/ oman lupa;«res »«rkele hänen pahain
Mli meitä armoliscsta En.g»itttens cäsa taitais
Misit la warielijit/m<>itä mjssMn affase-
,t ei perkele / se wanha stä «li wahinasta tehdä/Mlmet»ldaism:itu,la wiimeiseid» <osca
mmm i» sieKl!!/«Wlhttli tule/ että meidän
j» towaram/ >a M!tas,pit«taäld<l «riämän/ j»
Millen andannt meitä tästä surkiast
Mkänmuoto wahiNliMMft clwzlla tahdot/
zMajaturmel?a.War<i,!jn anna sinun pyhät
Mmy°« sinun'Pyh»» «naelis meidän sielmn,
Lxgelittes otta/ja
!,«!, saruamichem/ Tsi-ta siitte Taiwan wald«<
«llam/ Abrahamin belc
MlisllM lapsi i« sucw «H,,/ siimntygös siihen
M/coco elämiin/
Mmaam/caikest me sinlia ynnä cait<
lch/ tustast lia vlweiwalltuiden
Mm padatEnselit p" pyhäjs eansasaisimnHH?
mt meitä pyytämät M>z caswosta niin caswo«
M. Sido HERRAAN / i» sinua heidänJumia perkele wa> ylistä ia kiitt»
nmN cahleilla ja «se-iwncaicMlt niin iian-
l»hindä sinun wo'.ma!> Amen.

Talomja sijnä a^Mi paille ,'.„''ss'
Wnostais riita/tora, lu"""""lsta.
mcha/sotaa/huorufta/ '<M>Uule meitä pyh»
ANautta/>?»lhetta
Wm/eli muita wOldtas Isä yaneaic.'

»°lisiatuuli»/tulipalo,a yeta talwnsta sinun
»edcnpoisumita /nälkä pyhaEngel!s/l«alal»
»»»iia/tantio/ ia mm. lis/ftojells/warojeliö/
twi,stziilknVMllitä.La» ih h?l»



94» Zlucous Klrl«.
holhoisjahallleziecaict« ia vstoa / että Mkla luin läsä huones o» on mtnullen annill»
Mtja «ajasasumat/wijsaudexi / wanhU.
sinun rackan staudert / pyhydcxl/
lEsuren Chrtstuxen ja lunasioxefi/ j« et.
«wtta / Amcn. tä hän on minun st,

Ozifiele HErra wittajani / wäliM.
armos cansa tämä m» m/wna minullen,u<
j«/ ja eaicki wlholissn >nos/seuratarenlchn!l
wäljylöxet hänestäcauMans t» kafiyn3»z<.
was aja/fimm pyhät,te". Auta myos eni
Engelis meidän can-!m"ä locapätwa cu°>

sam aina olcon/jotca lettaifinlthalisetaW,
meitä täsä
myös hywästisiunau-l"un«desas/ ja j!li

xes meidän päällem l" "asioinkaym»
alati tulcon/ Sinun "t« sinä minun
lack<mPoicas/,e. lenl panet larMn,»

hywäxl ottaisin. I««
Rucous. si„ minun5

lUTailvalinen Isa himälstänl/ nljncul»
SMmnun Jumala. Hzeni/ ta tehdä h»nll>ni/cadzata minun puo len hywä/nijncuinG,
leni ja armada minun stus «tnullen teWpäälleni/ole my°«no° minä s>pw minua auttaman/ «lla cartamtsellawÄettä minä tänäpälwän
1« tänä hetken laivai-
sin ruweta wällamän
paha/ja telemanhy-
wä/ja mikä otoltnen

täisin nijtä/totca M
mteldäs wastanolijil.
ÖlEsu minun wopch
tajani/ja lunasta!»^wa / M mlla otoltnen wahwista n,in»a P>?sinun silmais edes hDz Hengelläs/ DAnna «tnulle lottne/ ,os minä tiusanM.oma M wahwa vsco/ h<,n heickoudest/ft«!l>simm ja sinun Poicas yllytyxest/ ja p"

lEsuxen Ch/tsturen h,tn tnhimtstenha«»päallen/ «tta n,lnä jchungun sp
tmdatsin sen ll«tä/tu< " ' ' "
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. jsslingcn / nijnauta tain HErra lEsu /

Dra minua nopi» Ntnä rucotlen sinua si»
Hylösjällens/äläsal< nun pyhän wens cauft

' <j/ että minä sinua m / jonga sinä risti»
' Wilnja ylenanmm. hirsipuun päällä mei»
M myös armos/oänwaiwMensynni»
<«z minä sinun pyhän ste ebestäm vlwoswuo»
Ms wtjmeistllc, h«t- »atit/ettäs minun sy»
Ont auxeni huuoai- diniandexi anbaijit/io

! D/ ia panisin calken caicken wääryden mi»
mlnunturwantiatot. nusta pois ottaisit. 0
M sinun cackranlracas HErr<plEsu/
Ms ja cuolemas joca minun loit/ja si»lMen/ jonga mtna nun callilla werelläs
«selon minun syndtn lunastit/älä anna ml»
!,, sinun duomioswa» nua huckuaMladote»
Ue/ 0lEsu»inä o- tuxi tulla. O hywälE»
ien omas/ sinun hal- su/ älä minun pahude»
M «inä annan «t» nt anna minun turmel
nu»i ja catckl mitä ml- la.Tunnustsmikä sinll
»iilll» on / tänäpän jaomas on mlnusa / j«
Mpäiwä/ armahda ota pois minusta «all
»lnun päälleni/cuuleki ne/ jotcaet sinä ole
«tnunrucouxeni/ tel!mi»uunluc?nut,O lau«
nimaautuaxl/ja sas»!pias lEft / armahd«
to tästä surkeasta «lho» minun päälleni/ nljn.
st«t«iwatl waldacun'cauwa» cuinarmonai
»«»n / Amen. ca käsis on/ Alä minua

anna hapiänalalulla/IMen «wan oitian
Niimsta. duomtos cdes.la walc

O»Hurstas lEsu/f»minäsinun olkeudeS
<Vö r«l«s lEsu/Men/ia minun rasca»
l> lEsu NeibzenMa. sten syndeint tähden /

>w Potea /täynäns olen sen ijanccicklse,,
«mo jatotutta/0 m« cadotuxen ansatum /

li<,lEsu/armahdafi.ntjn cultengin lyHa»
»nas »etdänpäälle»/minä «inunl noyral.

sixim suuren laupiu.lä vslaluxellant/s«>»
»<« tähden/0 smilrac-sinun cowa» ollen»



V44 Rucous Klrla
des eoestä sinun sano» <
mattoman ormos!
jatutktsielennltoman/!
laupiudes ala toi-!
«oden / että fin»
nrjucuin hywä ja ar-
mollinen Isä minun!
päälleni armahdat, sil-
lä mitäs <W hyidyt/
että minä hucun/ja mi

«lta mi«ä heitetä» yss-!
caickisen cadolurcHcl-
welin tuleen. 0 HEr-
ra et ne cuollnet sinualtftä/eilävrikän/joca
Helwetln on alas me,
nyt, SenlähoenO lau«
Pias lEsu/'M'mahba
sinuas minun waiwal-
sensyndisen päälleni/
0 «alia HEri-3 lE-su Neidzejiä Maria-
sta snndynyt wipchdi!
Minua. O laupiaslE-
ft risiinnaillittli «lei-
hän. edestam/ole mi-
nulle w?.iwaifclle.f>)n-
diselle «irmollinen/ j«
eta minua sinun wa°
lilluin ystäwiltts se-
län, O lEsu caickein
ntzden wapahtaia/jot-
l<l päälles luottamat/
«rmada stnnns minun
päälleni /ja anna mi-
nun syntzint anderi/
VlEsuNetdzcnMa-rlanPoica/annamt'
nulse sinun arnu>stasVMus/ralk«u«/siuh-

taus/nöyr»ysia G, ssklnazflswHstoinkaW, .j
sis, a waiwois knsi, „,mys /että minä sw zzft wahwana pys>!!s„,
sinuaralastaisin/IM, «

,!sta ferstaisin ja t 1»,,, „

> zistn/ seka täällä/«>; /,

' tÄwas yancaichstfi, z<
i?lmen. ~

',SeNMwatMU!!ttj s»
1 >»

> denlhmifteedlst. >I,
Saarnamiesten edO «

, j,!
> lun!»' st
° la meioän HEnanl s,
, suM EhrlsturenD sel sinä joca ioze mc!l«! ,j

> ofttkäsienytelömlft »

/ se clt/vscolistcnf» s,
- namicsten ia toimelisii «

- opetfaittm edestä ft« «

?as rmoileman: I!h
- me si)s rucollc>nm!>>,<
° nun mittamntolß ?
- laupluttas / ettäs!«> !

- hettäistt meille» toich z
!! lista iaarn«mieh'.ä j» j
- wchwoja opettaitch^«
- annalsit sinun pyst ,
l jaterwclisttsanssshch ,
- oan sydämihinsiasti»
/ htns / nyn että hei!»
i t»M erhetystja petos»
- oppetaisit / sinunki<
/ siys vftolisest / tlllmil'
° mistt/ eikä 'saarnatzl
° mifH sinun s<masn>o<
j stan o!is/Scnpääl!<»
.että coscq me pyhin



s»M lautta »euwotu len yhbexi päämH«!i
fljn opeteturltulisim/ ja hallidziaxi armolli'
Matsimme sijtä lch, sestandanutolet:Nij«
>» mitä sinullenotoli-myös niiden Csilval»
«m/iaioze meille tar- dain edest/jotca allmai
Meolis.AnnaHErses saädys elämät/ja
n sinnnpyhä Hengesowathänen Cuninga»
j,lumalenen wijsau- llsen Herraudens ala
l<« / että sinunsanas vston ja euuliasuden
elis aina meidäy sea-cansa annetut. Anna
ftm/easwais ta hedel° heille«lssillen ynnä/ra
MN tuottais: Iaettä cas taiwalinen Isä/si»
simnpalwelias caiten nun armos/ettähev-i
Hlludencansa/saar- scolisest eaiken ahkeru<
iWtjasanan julistat» »en canfa heidän wtr«
Dttä sinsipyhäChrt- cans edes seisoisit/ny»
stllnen Seuracundas että he ntjtä toimeltseslsm cautca paremma- holhoisilta warjellsit:
fi lulis/japalwelissl- Ia pahoja cohtulisesia
»mwahwasvscos/ja rangaiW ja nuhteli»
sinun tnnnosas lujasti stt. Taitutä heidän sy»
fysyisttlEsuren Lhri, dämens rauhaan/ so«
Mn meidän HErrä wmdoonjayrimielisi)«
«utta / Amen. teen/ ja «tlä he caikis

"st"ssi«u«lumalistaiellwaillMeoelw. cunntatasja heidän a.
Ulancalckinen/lau- limaistens parasta edzt ,
Mplaslumala/cai- stt jaedes auttaisit.loi,
Mnen Isä/ettäsina na myös minulle» ja
Pyhän Hengen cautta muillen «limaisille yri
olet käskenyt/ ettäru- cuullainen janöyrä sy '

louret jakijroletCunin dän heitä wasian/sen»
g»sten ja caickein Esi-! päal/että me eaickinal<
wldatn edestä pidettä- senlumalisuden jacu»
Mn pldäis/ntznrttcol-ntallsuden cansa/ hei»
ll «linä nyt sinua nyt/bän allans lewoliseft
sinun pyhän käfiysja jarauyallisest eläsal»
lupauxesjälkm/minii ssm/lEsuxeu Chri- ,
Hettantja Cunlngam stufen mettsn-HErrä !
W/jonaasina meil- lMtta/ Amen.

Rr v G«^



y4<s Rmous Klrl«
Me VjcHsa mins Z

uNsywaisttoKjim. caikllle muille wM, '

(lMßackain ille suonut olet/ «,z
ZEsu Ehrlstc/si. mtnayhden olll,lW>

nä vscollncn auttaja / stilisenvsco lautiach ,
ettäs lnesdän rucou. lujasti sinuncanfteich
xemolet cuullaluwan- distetyxitulisi n/että n, ?

»ut/ nijnrukoilen mi- näperlelen woimanj,
nä sinua caikest sydä- mailmalisen cunliion, '
mest / lisa jawchwista hccuman jaturiMn,.
minun hetcovston/ä- nrjnmyos caickmM»
lä minun annaepäle-Mailmalisen häviän,,
waiscn olla/ costasi- wastoinkaymisen W.
nun nimees iss pyhä st- jälsin jaylencadzolst,,,
»aswainotan:Mutta jatasämallm.is!!,» .

jss seheicoudesttapah'Ni «inonstans D,
dutis/ ntjn eadzata ar- pyhän tahtos jal!«,
molllsest minun puole- fa>,ttatssn ja eläisii/?,,
ni/ ntzneuinslaupeilla Vscysil
filmtllas Pelaringin edestä.
puolen cadzalit/ jala« HOliaupiaslum«!< ,

hloiia minulle totinen DM<a armolineW s
ja nöyräcatumusmi-me rucoilemma sim <

nun syndienitähden/a cackcstsydämesi/ et>>!« >

lä salliettä minä stnu- armollisesi caictii, ch ,

staliiowun maan otata autlalsit/iotcavsc»» «

minua -neljelcsja can sta poislanaenet/elij!j j
saperilisexes sinun wal tä Christilijesi opisti»>> <

bacundaas. O HErra lalin muoto erhttMl! <

lEsu Christe lähetä owal/että. he walch«> l
minulle simm Pyhä xl tulisit/oikian tienD >
Henges/ jocaminua lens osaisit/jahalunst j
minun sydamesänl o-nun ijamalckifen M> ,
pettaiK/nijncuin sinun rilertaisen totudes P !
pyhän altis neltzenMarän saisit /ia sittä »»>

rian eansa tapahdui /nä meidän ia calck!»
joca sencautla vscos
wahwlsietuxi asti walM»
minulle Pyhän Hen- pysyisit/ Sinun M'
Zcscautta arnlos/nijn tan Polcas/ zc. '',



Hncko Vscoisien
ebeft Rucous.

M,Ninun catckeln
««"cackatn HErra-
«ijawc-pahtatänllC'
Mristeiocayxinans
llimiilumalisellz woi°
mallas karmen pään
musertanut olet/perke
>U! waldacunnan sar-
lenyt jsswolnnnut/me
woilemma sinua/ et-
ckmettäkäyhtäjahett
lovscotsita ihtmisitä/
smcsswalänMcauhin
,Mkclen/iahanc!,iäst-
«illens wlha/Mmam-
l«<>Nvaino wastan/
opilla hän mltta siuu!,
pyhinä sanolstas po<s°
Mm M eroitta tch.
l»/nilnöliftst warielt-
ftl., auttaisit/ntznet-lHmelinun pyhlsäft-
»»ifts hamnn loppun
«sll / pMwät wnsio.
inc.«ckis:Helwctinpcr
!ej<! yhdesä totlses ta
Ms opis/ntjn Myös
Wsitllftsvstoswah-
!»c!N!l pys!)lsim.'Mstl»
somiset ollsim/ Sinä
M l)s.llidz>t
Wc»! Hengen canjv

«Mickis.hen/ Amen

ftechelenklusausia
wlst>,i,.

MSinä rackat»

Rucous Kirja 947
"MRRÄ lESU
Chitste/caickiwaldian
Jumala ainoa Poica/
jocameidän caickei» li»
nast<ia ja wapahtaia

me rucotlemm»
, sinua nöyräsi tämän
wiheliätsen ihmtse tah»
den/)vca sinun iacaic»
feiu meidän wihq wi««
heldämperkelcldcowin
waiwaian: Cadzo siis
armoiliftsthänensuul^
ta waiwans/ ja cuule
meidän rmouxem/te«
hänen waiwalloinen §l
lans paremmaxiiwah-
wista ia lohduta hända
täsä suureS kiusaureS/
älä händä hänen tusissans ylenanna/ maa»
p<!ln»in opcta händ»
tasa hänen taitamat»
tomudesins / wahwi»
sta händä talisenvscoo
sinun päälle s/wariele
handä täsa hänen tyh«
»y^sins/etteihänsy»
wemmäldenä svndt»
langeis, Anna hänelle
totinen parannos / si«
nun pyhän we«S

kautta/ M sinun py-
,hanc'ulemas cautt«

, saata händä autim^i/
,wta myös että haK
fäärsiwäMstst tät§lt«

l'sii färseis/cutnslMe»Ipaallens olet tulla s<»l.
,lltn«/iae«ähantM

armol»



948 RmousKlrla.
armolllsest «metuxttu- colckmatsella hy«ch
lis/ sinulle ttzcopßl/alcömistlla/ Anun.
yllstöxcri la cunniaxt/
sekä sinun Ilalles)« <. ««, ,
Pyhälle Hengelle nyt/ MtldM, ysiMh
jayancackisest/Amen. temeKeicct.

eoe,t. rack«»
'<M>Atcki»aldlas !° lahjat/PyhänHeW

lsa/ armon cautta/ s»
auca ettet minun vscon oscolistes sydämiW,
ole cuollut ia hedelmä» säl wuodatit/j« t»h>»!
töin/waa»i'«läwäinen meitä toinen toljw
ja fij- sydämestäm racch
tä raMdest cuin mi- man/i»kesienämO
nulla caickeijn sinun Mt oleman/ Mw
kafiyihis on / tah»e ta- eotlemma Isinua/ U
tä Ehrtstilli/es cuuliai- wuta sinunpOanh»
sudes ja lumallses e. gescautta meidänh
lämäs,, wahwtsta ja ma la «owa syda«
«näne/ Ö iacas Isa/se rackauten/ ysiäwyll,i
hywys/cnlns mtnus siwlndon caickcinA
alcanut olet/ älä ml- fim
nu» sinun laswos edlst cuuwas jälkcn l»M
poisheilä /älä myös owat/jallM«ngin!c
PyhäHengesmwuldaca Meille hywa
Potöoca/walalsejahal wat/ ia meidänysii
Adze,'minua Pyhällä wäm tähän saack>< ll
Hckgelläs sinun suu- let öwat. iaina Hi
M laupludes lähden/ heillenHErra siM
anna minulle sinunruumjn terweys/m
PoicaslEsurenChri- haja onni heidän A
sturen/ansio» ta ma-säns ja aiwoW !
xon tähden catuwat» sqns / anna myös K
nen sydän/ prystota nunarmos heillenß
st lEsurenChristuren tä he sinuacaikello»
tallilla merellä/j« tay-malla rncastaisil/jl !
ta Pyhällä Hengellä/ mitä sinullefelwoliß !
PscoNa/r«ckau»«lla/j»»lls/leljsit: >



Rucölls Mrj«. y^
«M»della jahywällär
Melläpäättä/ ja la-
DWäns myös cal- l
Msydäickstänsniin-l
icklibzecheitäxs/wte- ,
i» nytkin racasta/nlj»<
<tt» he caicki wtjm«n! >
«ldaisit tulisi yhdiste-,
<M sinuncansas/M«imctirackausvloskäy-,
Duu rackan poicas,
lEsuxen Chrtstuxen imdänHErramc«ut-i
i«/Amm.
wamomiesien

«destäi
MCaicktlöalotas y-
ZWnntatckinen Ju-
mala/ jo<asinux rae»
t»n.P°ilas
Lhristuxen meidänj
Herram lautta, olet
»eitä «vihamiehiä ln-,

zln käskenyt ra:<ta-
mn/ianijllehywä "te-
kemän ja nyde» edefi
rucotleman jotca mei-
tä wihawat/nijn me
nyt sinuarucoilemma/
ettäs urmoltseftcaicka
meidän watnoitamca-'
tzoisit/ am» heilien öi-
lläcatumusheidän pa-
hudestcms/jasyndeins
edest sydämen tipn/lai'
na myös hetlli meille
illcoco Ehrlsiicunnan/Jumalala pelläwät-
ne»/ ysiäwälinen ja
Mhattnen sydän.St-

NM rackcm PoKas
lEsuxen Chrlsturen
metoänHErramcaut-
la/Amem

rauhan,
racostaja/solvilwonjia
rackauden
lainii talkille meidän
wihamithtllem rauha,
ja totinenrackans/et-
tä yewihanö ja cattu-'
bens meitä/, ivasta» ,
polsheittäistt/ meitä
sydämisians, racast«i«fittayliäiviutälmetbän
eanfamptdatsit.Auna
nnjös cMt heidwi
syndlus
tsihastans jo wäiytö-.
lrestsns. wotmalistst
Nlettä päästä/ I<» jos,
lei he tahdo pahuhestäs/
ja meitä walnomafia
lakata/ nM sinä ldze
HErra heitä rangat
tze/costajä astua/si»
nunrqckan Poieasle-suxen Christuxen mei»
ldänHerramtehden/A.
Rucduxet mHn^
Naisten »elnn ja tuu»
min edestä

W>ndtin»t!dexi.s<lMlstst
Jumala

! ZWjaarmolliue,! I»
's« minä waiwain«n
olen alati ja monella

> muoto perkele»/,natl«
manjaoman lihani!

hm»!



<>l» Rucous Klrls.
haucutdxen iälten
länt/ puhillani jc> gän synnin edest/ch,
«jatuxellant Syndtä stnli tehnyt olen. St»,
tehnyt/ ja sinun/ sttä cahden pätenen «l»z
lähimmäisen mielen v° stnun suuren <nmo«j«
sein rlckonut/ja tiedän laupiudes tygö/ j»i«,
että perkele sentahden coilen Neidän HEl>
canba minunpäälleni/ ran Christu,
<a pytä mtnualadotu-rcn tähden/>o:a nch
turcn/ laki kiroile mi- oan syndtm e>esti«ft
nua/ omatundoni tun- feran piinan on täch»
«usta ja sydämeni to- nyt/ja wijHttolnon!»!
dlsta sen/että minä o- «ns vloswuodatt»!
lenollut eowacorwai. ctläs olisit mtnulu,
nm/ ja cangia sinu»armoliucn/eadMW
»vastan/ joca minun minun päälläni/ vn-

'lsänlolet/jongamieU hotaisitp«s määryll,
däet yhdengän pidäiZu!/ ia syi!dini!MW
lickoman. Sentahden andalsit / nyncni» sini
jos sinä tahdoisit mi-
nua oikeuden etten we°
ta/ ntjn minä yancaic-
kisen pijuan jarangat-
stonn ansainnutolen,

minun o-
mawätentjawoimnn/
tietön jataitoni/ ansi.

myis monen j-iMw
gin synnisten eans» »>

ttttchnyt/hittlidzeW
os minua pylMäH»
g,llas/etta wlnq ta>>»
»ahln syndia rupelft
cartainsn/siniia za ml<
<mn lähimmäWnil»

onlja työni/cuin minä lumallsch
tt'jnytolen/eli waiwat,.unni lisest ja siwlh
ja kiwut / culn
lapsudestani olrn kär- män/ Se«»an s,»!!»
sinyt / taida wsspulM r Poicv s lEsu,
minua sinun wihastas/ ren Christien meiH
buomlostas )a rangai-lHErram c'uttq/W,

Manassen Rucous.
caickiwal- sanchin ialacobln/j«

VNdias/ meidänI- heidän wnnhurswjäim/Abrnhemi,,/ I siemenens lumM



!«»tatwan ja maan/ z
!«c«lcktmttanijsäon/l
>thnmolet/jaoletme>c
m lilnittänyt lastyl-«
U/ ia si)w>)den pnc° r
!«nyt/sinun hirmuisen t
j» cmilmsan ntmes t
lmniap»/ että jocai«r
«lnhämmästyisslnunl!

peltats sinun o
Ma woiinaaS; sillä l
jlnun wihas on san- o
zm rastas / jolla si» lnä vhcat syndlsitä/l
Imttasc laupius jo«><
g, stnä lup.it/ »n mä» cMn ta tutkimatotn.,
MsinaHErracaKilllmcorlclncocomaan l
pijnn päällä
Mnln jasangenar- >
Mnen/ja et mickl.«

°ll! sinun hywydestcis,
lumnnut catumuxen,
salein andett saani-,
<eii,Mutta että stnä i
«lttN)anhurstafienlu«>
M»/ nijtl et sinä olet
p>»!>luc catumusta
wAnhurslalle Abra-
hmille/ Isaachille ja
Jacobille/jotca etsi-
Mwastan syndiä teh
mt/mutta minä olen
s>Ol,i tehnyt/ ja ml,
nunsyndejäntonenäm
tl cuin sand» meresä/
l°!ll»minä olen sinun
»>thl,m tehotttanut.!
Emähz.n notlistan

ZlucousKirla. 9;»
minä nyt minun sy»
däment polwetiaru»
coilen HErra sinulda
armo. Ach HErra mi»
nä olen syndiä tehnyt/
tosin minä olen syndlä
tehnyt/ in sinä tunnet
minun paha teconi/
minä rucoilen t» Pj»r«
gun/anna minulle an»
deri ö HErra andexi
anna minulle/älä an»
n« minua minun syn»
nisäni huckut» / ia älä
anna rangaistusta ij-
ancaicktsesta minun
päälläni olla: Waan
auta minua epäkelwo-
tolnba sinun suure»
lauptudes tähden nijn
minä catcken» «inun
elinalcananl sinualij»
tän:Slllä sinua ltzttä-
wät l«lckt tatwan sota
joucko ta sinua pitH
ylistettämän ilman lac
kamat ijancalckistst/A.
Jumpan armHn

edestä.
HVAickiwalbias HerI»
sa/ armahda sinuas

> meidän waiwalstepääl
,lem sinunsuren armos
> tähden/tongas meille»
> lEsuxcs Chrtst.osotit.
/ Sillä etten me meidän
' pahudem lahden/ toh»
.oi lulla sinm, elees/
»' «i!ä



yf! RueoiisKlrja
tFa ole meifa millä nie

taidaisim meitäm ede-
fas pnhdlsta/engö my-
ös tiedä/ cuhungame
pakenisin, ja katki! im
meitäm/etcdh sinä met
tätsydätsi/lajosme
sinusta pois luowum-
me / nyn pahus meitä
pastan otta. Sentäh-
dl ei ele meille waiwai«
sille syndisilleuyhtän
muufa muwo/ mutta
ltt« menöyrybepcan'
satulemtygis/aneden
sinulda armoa jaystä-'
lvyltä / nyn me wai» <
watset pihan lapset
foilem sinua/Chllst«-<
xenractanPoicaspy-,
nan ja cuoleman-läh-!
Peu / ettäs «rmon ja'
laupiuden tekisit
Pancansam/jasmuasl
«ina pääsiem armah- ldatsit/ sinäpä lauptu- l
den lähde jaarmonI-sä olet/stnunmyysar- >
m«s/ylidzekäycaickcn!
mailma» synnit/sen-l
tähde armada meidän I
paälläm/Qlaupiasl-l
sa/ lEsuM thrlstu- >
fen rackan Poicas!
«autta/ Amen.
Rucous/ettäme^
Ristin ja wastointäy-

misen <M
liset olium.

gMHERra lEsu
/ joca st»

inlin opetuslapsesta
rohtlart ja w»h<««li!
mlelelenS lärWi!
wnlnoa la
wastoinkäymisitä G
matlmasa/ ja oletft.nonutjalulöanmhch
le/elta
plastia äitstylidzD-
män/muttanssdc'niTfen tqyd«llsen jaM
caicktsen ilon seunmz
sentätzden me / l«
moninaisten lvaimi»
jawastoinkäymisttnl!'
la olen»heitetyt/ru«!<
lem sinua fi)dämestW
ettäs meillen armi
latnaffit/ Pyh««
Henget l«ns<i meiii»
sydamemnijnhallitz
sit/ettäme hyM
mielellä " laicklnaistl
n,aiw«t / wainot j»
wastoinkzymiset/c>!l!!i
tasa haijys «ai/»»!
«nnat meidänpaallk
tulla/ meillä tius««>
les euitengin «eld»«
hywäxem/ kälstsi!"/
ja caickl Mä mell»
cänsam tahdot tähd«j
olcon wastotn eli myi-
tä hywäxiotta/ O
että me caickein nälll
murhein)» waw!»
perästä sinuncautta/taidatsimlck
sinunl«gös/ tjanc«!<-
ikisen iloontalwanM
dac«nda<m/Am<».



Rueous yf;

Bcous jollq me
! Wl, «llci incitäm
, Jumalan haltzun

, annamme.
«MMailmanwapah

! V.tajaFErralE-
, ft lihnste/minä köyhä

,l<nannettu, syndinen,
, lmidocappale/ anna
WI »yt ja aina si

, «n lanplan warielu-
ja suelures, «la

ftlui! ja ruumin
, Mlcst / ia sinun
, Mtäinattomän lau-

filideS tähden rucotlen
! mnä sinua/eitäsmi-
»auttaisit/ja tekisit

, mlnua wapsxi/ sillä
!tl>i sinä miiiW ja cait

, lmmcnlmancssllinwez mc.iutta lunastanut
»let, O minun lumNf

, jm/sinua minaru-
, i»i!e„ nöyräst/, euule

miiM armollisesi/ ja
M minua caickesta

, «l,mn murhestani/hä
, lisiäni ia tuskastani/
, !<>um pyhän nlmeslij-
, lVft ja lUnytaxi/ A

ij MERra caicfiwal»
~ Mdias Jumala/si-
n näjett kyllä tiedät/
!l «liiga meidän näky-

»äifet ja näkymättö-
,! »ut wchamiehcmala-
>, liMwswitt/ja ajat-
l, !elc>»s»t cuinga heidän

?l!>äis meillel» wchln-
Mlckmän/sinamy'

!ö's tylla tiedät/cuinga
l helcko meidän li-
ham/jongns idze luo-
nut olct. Eeittähden
'annamme meidäneo-
conans sinun haldus,
ilihuomas/sinun mur
hes/ suojeluxes/war<
jclures ja lohdutuxesa
!a/ Pidä meitä HEr-
ra silvin <mno«! sijpein
alla/ et en me hancaickisesta cuolemas nuctui
si/jacadotuxen tulisi/
walista meidän fydäme
silm,st/ sen talwalisenj
auringon paisten can»
sa/ston/smunl!!ma<
lisen sanos himon/ ja
iloliscnhaluun ylöshe»
rätä/Pidä meitä aina
rattina/ jateecaickiq
töihin mettä walpafi/
nopiari/ wickeliezi ja
wWyi/nijneten me
mltän tekisi eli etem ot
täisi cuin taida is olla
sinunmtesoän wastan/
ja tnlisi meidän idzem,
ja rlstlmeljelm wahin-
Mi/ wahwistamyss
meidän sydamem py-
hällä HenZelläs/ eren
meyhdengän surun/
waiwan ja wastoin-käymisen tähden sinu-
sta poislnoputsi/ja si<
nua wastan napisisi/
multa caicki hywäxi
ottaisin,/ ja sinua st.



tolet/pyhät himot/«j>
ktcttneuwotjilwanhili
sc.n työt lulewcx/a»,,
sinun palwelioillei j,
iapsililö st Rach?
jota ei mailma hch
Mba taida/ ntjnlnj
meidän iodämcm H
aina. smun pyhän lii,
stys'!aannctul/t»«!>
hambcsim peico ch
pois otctuxi tultsi/en!
meidän aicammaW
si sinun warjeluxeK»!,

tä myötä että wastoin- toxet /pyhät himol/,
läimlfen edestä lyttäi- ftatneuwotjawach
sim ja yltstatsim/ sil-sc.ntyöt lulewcx/a»,
lä sinäyrinäns olet hy» sinun palwelioillez!
wä/laupias jaarmo- iapMs st Rach
ja täynnäns/Amen. jota ei mailma he!!
3!H„K<»«, edessä taida/ ntjn <«

lALatckiwaldias I. aina. sinun pyhän liyaneaickme» stys-la annctm/l»»
luM^la/lUnnianCi!°hamKsim peico ni
«tngas/ ja mlwan ja pois otctuxi tulisi/el,
«aan HErra/jocasi- meidän aicammcht,
nnn Henqis cautt» fisinunwarje!ufe««
«aicklhallidzet/ja sinun rauhallnen ja ie,»,
«des laoio!mstllascatc<l„en olla / lEsHkl asetat ja hywin toi> Christur n sinun, m
mitat. Sinä olet rau- l,„ Poicas melli
han Jumala/ jollm HErrä eautta/Am
laicklyri>mlis»s/rau .«,

ha ja sowindotule Me wlyHlllsta M
rmöilemmasiuualE- stan »odan alca»,

Chrtstuxenmei. M)„«<, eläwäii
dan HErra» cama
«ttäs andext annalsit
meidän lyudlm a
hatetom/ )asiM "r°s„_^«z<.«^.^ <vg

lenvftmiellsyden/wah- h«nidzt«a/ y»lwan ftwmnon ta
sowaisenrauhan/
p stoxes palweltsim
a att tljttaisim,a
«iotttatsim sinun pvhä pzzu,„,',sen

-mmees/lEsurenChrt' ,

sturen meidän tähden: Silli«
cautta/ Amen. ollet synlls«

«Mislba hywätaja''lis«t/j»»alattomM
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Wa rtckonet sinun
'« Mjakäfiysylidze
'" tziet/janynwihoit-

,,« sinunmeltä wa«
iN/i,yncutn me nä'

'! «ja ymmärrän ntj»
''lnongaistuxist/joilla
V i« tottelemattomia

«Ms/rangaiset/cuin
" mt ruttotaudit / j«
"!»t sairaudet/ nälkä

,«l°!)l,ys/sotatappf°
, »e. Nltncnin nytkin

wast,', iozens
' «stimnuturiylotacan
/ s»/joca vstalda paljo-

!»»« wäärnttä wa-
stl»! meidän esiwal'

lX l»m on nyt maditln
~ lMkajkysMenhä-
.inmolamaisianswar-lWeman. Sentähdcn/<l 0 laupias .Jumala/
Mstacorwasjac-u-

u?lt/o!vasilmasjanäe:
I'CG meidän wlha.!
Mta jahäwittä/älämcilä hnljä/jotcas y'
«ncaickistst cuoleinasi

olettin-
le meidän ruconrem/

">>«mahda sinuasmei

,' «/ole meille armolii-
,, »en/anna meidän syn-

bimandexl / waar^le
meidänEsi'

RucousKirla. yff
, waldä/sinun pyhän ni<
! m«s ttztoxexi ia cuntai-t
holho ia suditte meiti
la meidän macundam/
jota wlhamiehct häwit
ta/ia peräti aslans sa»
ldatahcowatMMämy

> ös sen sotawäcn tygo/
, jocatäinän maa<unnä

l edest soti / sinun Pyhä
i Ettgelis/ joca sekä hei,
tä että meitä warjelis/
c«ttestwaarast/jawa«.

l hiugost/ käännä «ei»
, dän murhemilori/ettH
mc rauhasta ystäwy»

>des toinen toisiinmecansaeläsaisim/tanljn
sinua caickena meidän

, rlwlitcanam kijttäisim
ja cunnloittaisim. O

> HErra/ wca caicklnai»
>ses haoäs auta taidat/

meitä arlnvlli»
sest/Slnun rackanPoi

, cns meidän HEeram
ltahden/ Amen.
SHtan menew^

i sten Ruious.

i Wzmc,!a/sotawäeu
CunmaM joc«Eng<«
littes caulta cuhungi»

i maacundan seka so»
dcm että rauhan tot«

- mitat Sinä joca«y/
ös sille wähätselle/nuo<

-rucatsllle/ asotto»
«nalle ja taitamatko»

. malle Davidille/ joca



et sodan menon ensin» huclms/lyötäis i«>Dgan olll!ttottunut;an» M"ttais/ia ettämz,
noit stkä sydämen että tettomat/ joillaol!,!-
»väen rohfiast sitä M- Zn/jatcas tdze pW,
maGoliatht lingollani tiedät/ saisit menchpaistata/mahan lyödä xeiawoitö,l« wM
ia woiWSlya HErra meidän puolella»
fyllä tiedät/ jos tämäwäärysolis/
sota/ johonEsiwalda cuitengan mettä hfti
on nyt m:idän «setta- Isa/ wlholltsenH,
nut/jongun hädän'eli hyljä/mutta autiM
mzmn ojftan syyntäh- jele jasuojele meitä/i,
den on eteen oteltn/sen-caickt tämän Mtähden rucoilemma me menot hPyin toimili!
sinuZ/ole tasa sooas että sille pinn hy«!
Midän auttajam jalopputulis/jamch
paras, neuwonandä» te toinen toisemme»
jam. lähetä myös si- sa rauhas elälsim /»

nu» Engelis meidän sinuatjaneaickiseliOl,
fygöm/joca meitä joh- listäisimme/Amen.
datta;s/seurais jomei-
dän edestämsotis/
testmyös
däsc sieluy ja ruumin Is>!<
puolesi meitä pääsiäis ja w
japelastais.Mutta y- kenlaupiudenHEml
liozencatckia ru.coltem° sinä joca catcki soisma me sinua/ wihoM- las tehnyt/la ihmiftsen sydämita kaända- sinun wisaudellas ml
män/sowindota iarau mistanut olet/ että ft
ha pytämän ettei yh, haWze calcki luock
dengan/ Christilisen cappalet/ jotta sinckl
ihmisen wiatoin weri luodut owat: Että h»
wuodatetais/ ntjneuin mailma hallidzls cx»»
pahaHengl perkele so,- nialla ja wanhurst«>
lsjatahdols: Eli jos udella/ ia duomG
el herauhan päin olli, Malla sydämellä,»»
tahdo/ntjn anna hei° na minulle wtzsaul»/dän pällens äkillinen joeaon!jocapaic««j!'
peltotulia/et et nwnda sinun istut«es ymb»»
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' 'jaälahylja mt°,
,' lastes seas:!j
, minä olen sinun >
,' .Maö / ja sinun <

«s poka heieo ih-!
«n/jocaetcauman,
«Maonwähäym-,

sinun laisas,
i ckudefts. Ia jos,
„!melalhmiiienla'
!i olis täydellinen/
«eihän mitän nia»
iicstihänellä ole sitä

ulia joca sinulda
ll> lähetä sijs händä
!,,' uun pyhästä tai-

jasinun l iln-
M isiulmcloa/ lähe-
>!,',!!dä/että hän olts

n tykönäni / ja
!,°l, tckis mlnuncan-
!i!!l/ että mtnöym-
>«wlsin/mitä sinul-sillämattäcaicki)l'aym<

: Ia anna
>.: talulta Minua

»lsliiilötsatlitoimel-
, ia waarjella mj-
ane woimasans.
minun työni t.u-

--' >,! sinulleotolltsixi/
lwl ontua duomid-

wCansas ottein

y?
sÄncaKtlnen lui

metdän HErran
shrissnxen

Rutous KiriH. Y57
,Zsä/ me rucotlemma
sinuasen saman sinun

rackau Poicas lähden/
ettäs armolisest mel<
dau macunnl'sam M
caupungeisam rauha-,
lisen/ LhriMstn ja
onnellisen hallituen
lalnaisit//wnrjele/lnu«
piZs Jumala/ medän
Christelisen Esiwali
dam/ ta hallidze häy»
väPyhälläHengMs/
eitä hänen elämäns
iahallttuxens/ sinulle
yllstöxexi/ idz- hänel-
lens ia meille köyhille
alamaisillerauhart j»

! iewolltsudert olis/ että
> hän mhös ChWelisestsybäiuest ia tniclcst/
Jumalan cunnlata/
Chttstllistä oppia , ja

! harioltustapidäis/a toimitalo/A.
!2llammsienedcH

armo,
Eilinen HErra/ fi'

, nä joca olet rauhan
Jumala/anna caicke-

' tNCHrlsillistenalamai-
- sten Esiwallalens cai<
»Uacuin,flnulK kelwo«
linen olis/ cuulwtset»ollil/händä cun,',lolt-

- tn ja hänest suZtutsest
jss puhua/ M

, että he mtelelläns hä°
l nelte Mbaisit «itä he

wel<



welcapaat owat / että
me sijtte caictl sinua
rauhas la sowinnos
palwelisim. Wariele
heica / O rauhan lu<
mala/ <atuma«om«'
dest/crhetyxistä jaeri»
seurvlsia / ivchin co-
wnlorwatsus / Ewan-
geltuz',iinwarlon alla/
yhteiseri rangaistoxcri
tullut on. ö laupluden
Isä/ lohdutufenJu-
mala ja rastasten sy-
bänden walatsia/ lisä
helUekäisiValtsyttä/ja
wapahda hctta sinun
pyhän nimescunnian
lähoen/Amen.
locapälrvaiselck

wön edestä.
talwallnen
joca sinun

iackin Poicas IM-
ren Christuren cautta/
olet mettä opettanut /

sanodemEdzikätenfist
Jumalan waldacunda
ia stn wanhurjwuta
nijn ruumilistt tarpel
pitä teidän tngönälan
geman/iaolelnljnsen
cautta luwannut meil-
le rawinnon ia elon/
j«s me muutoin pyy<
däm olla sinun seura
eunnasas/ cuulla sinun
sanas/ jasinun caut'
las wanhurs<G lull<,,

Nyn olem me myiW,
pyhästä

! cuullcr / elta chlchi^murhe ta ahkeru<!,il,li
idzestens turha/mu,»»
HErran hywästijlW!! «»>!

us caicttrtckart tt«/,Hlll
ntjncuin en me c
nuletla tehnyt m

' tdze / engä miM i!
ityynäram pl»
icaida meltäm
niin me olem l tz «

myös talda me,

l tdzc ruockia la Ivalo
, joset sinä melta G

i
> ös/että me sen jol
waisenleiwan cl

,cavälwa sinua >'

' sim ja auxeh!iu!,'««» m
Niin tulen nyt

, wa!waine kerjan«>>
, käinen ja tarw '

- psi/sinun
/nöyräsi/ettäs
i murhen pidai
, nnn armollstnz mimillm ojmn
l etlhem/mvaiM
, sinun hywastlsii
, xellas mlnua !
° sit. Anna mini
/ windont ia werh'!»!/
< anna meillenioi
- Aesvftom/imid'
i capäitvälnen le
. )a eaisla mttä lr >",

~eläm««talwidz<



! StUtous Klria Y5?
,z, zKa e«me tahiolst

Mudella/walhella/
<i Mlla/ pahoilla,ou
,1 »l«/jawäaräl saa.
,u »z»meitäm elaia /

nilMoman oozam
'j,hfLil ia katlem tölliä/

.!skySjälken/cu!!'
niawacudcncansa
li,än leipäin syödä/

, fyylä mitä me tar-
' i lzem. Sentähde au»

»citö ralnslsää/
, ontttlis.ll meidän

,/ ia anna sinun
oeja hywäsitsiu°

~ «fesalcltltulla met-
ääliem / lEsu.

, > hristuxeu sinun
iPoicas/ mct-

l WbErram >a weli-
',)den /,Amen.

l Mian hedelmän
edestä. >

,NAlckiwaldiaslu
z, taiwall»«n

/ joca sinun ijan»
«Wnlumalist»sa.z, m mutta caicki cap°,

luonut olet/ hy,,!,
ft«natj>i ylöspt»
sinua merucoi-
,/ eltae stn sa-!

/'« meidän HErramChristnxen'
~ »<!««» ilmoittaisit/ja
/ «n ««idän sydämthln'
«imisit/että«ehä. !

Mttans sinunan >

i,Mil« osaltseft wlt. <

stm/ia sinulda l«ic«
slelun j»

ruumin tnrpec saisim.MerucoileulmamyöS
' ettäs hänen cauttans

i tahooistt hWästisiu-
meitä/ meivan

maam/wsltniomjaca»
> lawetem/ andaden sekä
roilia merestä/maasta
mmanderesta runsan
cas»oncanla/ettämy«

' 02 elon la «aickinaistt
, httelwät pellosta / ny»

> tuista ia muista panoi-
sta / joista m« wil«l

saisimme.
> In lainaamiollisesta/
> että me sencaloaisttstt
uiilahmslaandoscoh

> tullsest/oikeinja sinun
mielcerttköul/nantid»

meidän hy»
»wuxcm / lähimaisem
ta:p.ri/ja sulunpyhän

st/ St»
nun rackan Poieas
lEMn Christuxe»
meidanHErram caut»
!ta/ Amen.
Tarpchsen ilman

cdcstä
«alckiwal

HMuaslumala/ra>>
cas taiwal>l,enlsä/jo«
ca olet meillcn an>a«
nut sielun jaruumin/
cläman ja Hengen/
ja toidot sen myös
melldä pols otla/cos.



hso RucousKiriä '

«» sinun pyhä tahtosnyntäste/ Silla joca
myös olet tehnyt caft-
li Ihmisen sMät»Me-
siä mullan eockarost/
ia sowitit heitä asu-
man ymbän maan
pyrin/
kanez/asentähoenmö»
ys asetitheidän eteheö
sekä aian «ttä patcan/
cuinga cauwan ja la-
lvteldälutinpaleaftns
pioäis elämän/ Sen»
pääl / että iözecukm
tohdastans ja paica<
stane sinuaplVäis eb-
zlmän jalöytaittän/jl',
nlju sinlin lundosmle
wan. Nyt että Meli-
nun ca»ttas.elämNt7
ja meltäm Hciitam/
)Ä sinun cauttas myös
vlem ja pystM täällä/
Kijncauwan cuin sinä
tahdot: Nijii mc sijs
Nöyrästi sinna rucol-
lemma/ ettäs armol-
llsil silmillä meidän
puolem cadzoisit / ja
weillen sinun louduil
lapsilles lainaisitcai».-
kmatset,,Hcngellset ja

tarpet / ja
cullatin ajalla tarpe-
linen ilma sinun mie-
les jällen/ jaeltäme
nyt tarwtdzlsim yhtä
eohtulista ta sowelta-
sta(sagetta)puota/nljn
me myös lucollenma.

ettäs sen
Yöllisesi ann.i',l/^z'"'
mä siuä yrm,
wan >uliea

ptmillz
w«l»tsta tmdat.
pää!/ mä cost

s.«sl!l!>MW "

dän nlalisen tarpm/
nynmemähdaisim,
sitä rohfinmastHjfff
Henge!tsiä ia

no ia saada/ik
raÄan Poicas
bErram cautto/H,

tM eoasta/ S«!>
„ninßucous, ",

HMHErra «3,

nckdaanuu/cttc
nuloa nljta kieliä
nen cuin minä c!
Epäjumalan p<!l!r:il.l'
/a walhe olcou l-;i,»
stacamana/ki!^'^
le anna/ niaan» «»>"',

lna minun saa», «i'
> ratty osan raWnlll ".
»Etten minä/(Ml^

l näylenrawltiiN -'"

-sin)fteldäis lm»»/!''
!ra?E!tj°sminäM"

i köyhärtTulisin/M«>,"'
-staie jasyndiZ ck'»
, Jumalan N<l«!»«°

, ston/Ämm.



cana.
ck'waldias tjan

Vcaickinen luma-
,/m.os, taiwalinen
M me wajtoaiset

ihmiset tunml-
!!«/tueioän synnit-

si»
Ms/qndos iamet-
«jottlpaiwaisen lel-
li!»/ meilda wahen-

»l olel/ ia sen sian
mxen/cowanajan
lmliän andanut En

,»wä iä armoltne
/«/cuitengan sinusta
riihten luowu/mut-
»M nopemmin si-
m lygös vakenem/ia
Mm/'ettäs caicki
M„ syndtm/ sinun
<,lkm,Poicas cautta
Mandexiandatsit/>!»H« ansaitun tan-
Wuxe meilda armol-
s<lM
m «rmos ia fiuuau-!izilens meille an-«
Hl / että me sinun'»"sjalfen täsaaja- >
l!'elamas 'rawitti !
»Agä näliäs naäu-!
>l!jahucku!s. Sinä'
"Aingln lapset mui,
'»ihmellisest corwcs
wlistlla

t/ncallion,ve-e

ös Prophttan Elian/
jasen löyhän lesten po,
ktnens/wählllä jauhoit '

!a ja oliyllä näliän a-
jallarawlbzif. Sentäh .
den mekin tolwom/et«
tee «eitäköyhiä lapsi-
as täsa hadäZ j<rnäl,

, jäshyliä/wulta
armostas wieläkin
kit meitä /

' annat
meille jocapaiwälsilel»
wänjacaicklnaisetrnn
mintarpet. Mutta en»
nen caickio annameil,
li HErr»/ Henzelt»
nen leipä / sinun py» '
hcl sanas/ meldäil sie»
luM rnoca/että mesi»täainalsoifim/senjäl»
fen elämäm kayltäi»
fim/la tekisin, mitä si»
uulte otollinen olis.
A«ta myös meitä ta»
sä cowudes ia waiwai»
sudes toinen toisen»
cuermacandaman/ja
rackstudes toinen toi»
stam kärsimän ja wot<
ma» peräsi auttama/että sinun pyhä ntweS
ennen caickia ijancaie»
kistst nyn tjancatcksen
kNtettinssn / Amen.H>swän lopun jK. j
autnalijen crl'» eoestat«s« ««ilmasta.
JMsinä suloinen ia ,

ralEsuEhnste/sinu»
S s Ws
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IsäSlunmanwaiteus>
iawanhurstauden au-

/ joca minun
maiwaisen syndlsen
tähden olet häptattsen
cuoleman sinus anda-
nut/la mailman llina-
stoxen tähdk nsttnhtrsi i

'<pi»u päalläHenges I-,
'Ds/käsin annoit/lainaa
minullen sinun armosi
«tta mlnä aina alatel-»
la/muistella ja lutkia
stella/ ta minun sydä-!
mesänt piti tavaisin/,
sinun catteran pynas i
ja cowan tuolemas/j
«tts mtna fenceldalsen >
ajatoren cautta m,ah» <
daisin joeapäiwacuol° l
la ja luopua catkista!
synneistä lihanhimoi- l
sta ja pahoista tawoi-1
sta/Ia cosca minun
tvhmeienailantule/ja >
minun tääldä pltä «°!
riämän/että minäW!
lein wnhwast taivalsin <
mlnunt luottasinunja >
sinun Orwos päallen/ l
ja nijn suiun.cansas!
Parodisin ilon jarie-,
mun sisälle käydä. 0->
HErraChriste/olewi°>
nunapunl ia turmani'
minun wi«eisellä!het-'
keliäni/ ehdi minun
aurcnt/cosca minun tä <
siämatlmastpitä eriä»,
män.Warjele minua j

caiktlda minunM,
«väsOz

minua
dä>la/lohduta/wch!,i,
sta/ ja tue minuMz
minua sinun <,!««!

sefänytjaczina/WW

genhaueutoxes!<<,,
VHErralEsuC»
anna minulle se «mj
että sinun wijmchl!,
sanas ristin pääll«/l.
lismyös minun dj,
meinen sanani
mailmas/ «ttä O
silla muoto/ cui«s
nälln/tästä mallßi
erisin/ta sanoisinO!
sinun käsis/huo««!<
haldus annan »l»«
minun HengemsWns HErra t»«li!«
Jumala/ olet mi«
wapahtanut ja
stanut/jacoscalNlW
kielen eiftllenfch«
taida/ nyn cuuliW
nutfhuocauxe» i» sll
dämeni Halu/Or>ili«
lEsuöjäminMnä
täkiellä/sinun <«k<
rä ptjnas ja ciwten»
tähden/Amen.
" lopun edestä.
<3Mlaupias JM
ne» Isä/sinä ijM«lc
tisen «laman 3°^
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Rueous Kirl«t. ys^
lEsu Chrtstc/

,chl myös lohduttaja
Wa Hcngi/ me tlj<
linime sinua sydämen
M/ ettäs tälle edes
mimelle ihmiselle lo°
lismcaeumurenjawah
M »scon lähiöittä-
ni! olet/ja hänelle au.
wlisen lopun anoa»
M joca myös sinun
BälnEngelis/eatc-
tlmpscowaistenpal
mltaincautta/nyttz-
,, nckisentlonjaPc»
«zWn Abrahamn
HMan ia lumaKn
Wn sielun puol«sia
«lely on/josahän il

! n walwatalewlssa
«,<h«s olla saa/j« hä-
»kynelensöwotcaft
lOnmsilmistänspy',
!!,t/suru ja ahdistus

en camana hänestä/
MaickmeniloHnha-
»m päans pällä/ ja!
>m on rauhalla jarte-
»ulla ptMetty/ ntjni
Un sinuntotiset sanas>

t!.i»lnmala/armch-
d« sinuas metdängin
Mllem/jvtea »vielä!
'!a elämme/ M jäl-
!i jäänet olemma/loh-^
'n meitä täsä mun

Wlaros/laamaet^
w ««ilman w«lwC

, , .
->

/ loppun nstt tärisinl.
l» Auta ettäme myöl-sel^
- cKldatsta vsco stuat»
' siw/ ta nijncuin tänä-
s kili meitämjoca ~lc«
- autualisest loppiima»
h ia ilolla lähtemän ml<
- mistaisimz/ Amen.
VijmcPsi Dll^

. «tost.

stenCunlngas iaHer-
rain HErra/jsng<»lä«
ten Isäs on anoar.ut
wallan eaickla ihmisiä
hallita/ta on asettanut
yltdzen caite ma!lw«»
ouomarixt/sinajoca si-
nun fanas peräsi tch«
dot tulla suures HEr-
raudes l« cunnies/
catkentssiwallsensota»
wäcn cansa/ wymcl-
snäpäiwänä/tekeniäl»
loppua täZlle mailmal
ilejaduomidzemanelä»
Wjtätäcuolleita/iahy»
!wät pahoista erittä»

Minä rucoile»
sinua sydämestäni
!gen nöyräsi/ ettäs en«

>sca wiel» armon «lea
'täsis on/catcki mlnu»
!syndini andexiandalsit
'ja Isäsminun cansa-
!nisowittaisit/etiH,ut«
inästncowanduomtoi»
iwältalsin/cuinlulna-



Kttmnttten ylidzen sa- j
nottn: Mengät pots l

,Mt Men han-t
«aikiftn tuleen. Jaetut
tä ninä taittein vsio° r
listencansa sinun olki» i
all?puolellesasetett«t°c
sin, jasen sulolstn ä«- c
«« Ä d«omton cuull- l
Fn: Tulcattännemi. f
minIsäni Hywästlllu-K
Nttut/omistamästwLl
oacunda/joea teillenson »valmistettu io ma-
t!m»n«lgust<,.VHEe°
ra/aseta sinun armos
tawtntlomudes/ mi»
nun syndini ia sinun
otkcndeswalillä/ia ft-
ta minua Isas tvalda-
lundaan/jocaon mei-
dän olkiavlwoSluwat-
<ulsänmaam/joug«i
»e sinun tuolstnas
cauttaperiä sammc/A
Saarnamiesten

Älucous.
ÄNAickiwaloias tzz-tWscalcklnen HErraJumala /tatwaltne»
Isä/että sinä ta sinun
racas Potcas lEsus
Lhristus ynnä pyhätt
HcLgenconsa/tahdot
«flkella nluedolla/että
sinlln pyhä ftnas/ si°

omaxt cunnlares
jaft» Chrtsttltstn seu»

»nan autuudejlt/
fldmseoes pand««an

japyhät SacranM, Amyös oilein pidälc »>- «»

wosjaettawssujaW'
littaman/ ia sinä G
nun kelwottoman j«
mahdottoman sich,, ,z,
corkean ia pyhän W
can/
latllsestajacunniM,
sta cudzunilt jaasW
nutolet: Nijn r«><,
en minä Mua/ e!U
'yhänHeliges mlm>w andaistt/ jocach Q
mn suuniawatsi/«li
»inä sinUltpyhässt».rcrunnasas olkcu
M-alsin minun l«»>
saa,t /. ia heidän,«>
snni cunnialisestO ?',
sin/lijnluinsinä/!>>l-
n«n racal>OoicasK
lsus ChMus täsil.i-l „!o«bi/äläs«lli mim!
langeta hirmulisin»'
hetyxin/wäaränM-
tuxenia häpMselU-
lämän / joiden <«i»
sinun pyhä nlines P f,
waistyxtia sanas O!!',°
meluxiiaestetyxituW
mutta pidä .,

hän Hengen caß'„
Whwanaoikias M htises opis/ japyha<!<'
lämöe/etta mtnäoiM

! «aan suola la «>«>>

man
ChristussaaruaMl»' <i,
,tzu/ olla mahdM ,

964 RucousKir^».



, VtucousKiri». ySf
Anpääl/ että sinun

nlwesaina Py-
MMi tulisi sinun
Mldacundas lähesiyis
jo sinun tahtos täyt?»
Osin/ sinullen cunnt»
«xi ja tytorefi joca e-

ja hallchzet yxl to,
tlnen Jumala/ saman
si>,un Poicas M Py»
h«ii Hengen cansa g-
nucaickiscft nyn tzan»
<'ickisen/ Amen.
ginancuuliyitten

3l«cous'.MAickiwaldtäs HerNra/ ijancaickinen
I„«al<tjatalwalinen
M joca tahdot/että!
sinun pyhä sanas Mä!
stmnattackan/iuulta'
nm / wastanoletta-!
»'»n/ ja vscottaman/!
js,sm Me elämä ja ta,
Mtkäytetämän: nijn
eu ollen minä sinua
lEsuxen Cbrlsturcn
«Den/ ettäs Pyhän
hengen cautta mettä
niittaisit/ Ennen caic-
tm sinunwaldacundas
jawanhurscauttased-
zim in/se on/sinun py-
hä sanas ettuleman/
Mä vjcyman jä <eu
jalken tekemän ia elä-
Mn.Asttajaestä per-
kele mailmo ta meidän
liemet ei he meitäsi-
nun San«s luulosta

Ipois erittäisi. Aw«
HCrra meidän «n>

, wam/jalicuta/m«dä«
!si)oämcmttta «enytä
- intelelläm cpMm/jol '

, cas meiNn opettaja-
rl lähettänyt ja «nda»
,nut olet/jaettä me hei.

, täsevraisim/jotcamei-..
. dansieluan»

.

, nun edesäs luuu teke-
män pita/senpääl

»tä heilolla ja hywälltt
lmielellä/ ilman wali-
-tosia jHlMlausta sen

, tehdä tMaW. Anqss,

s myös raeas taiwali«
inenlsäsinunari.ios/
Mämemejdäneuuli-

sinun pyhälle
osottatM

, muillen esimerkix/ et-
zta hekin sinun sanas
,cuultsit/ia sinuNalas

, hettäns andaisit/ ny»
, stnä meildäcatktlda tu-
>lisitkijtetyr/jamesijt-
>le eaicki tjancaickisen
. elämän peristm/ Am.
puhtgn elämän ia

' hywän «wiosiästyn
«desin»

,2M.Erra calcklwal«
, VMoiaslumala/si-
, najocatdzefin puhdas
, sinun olemisesas olet/
, ia puhdast elämät tah-
dot/minä rlnotk«'si-

Ss itz ma



««6 Rucous Mlsl >.

lU',/luo mtnuspyl)-!
warjele,

nnim» pahasta himo-,
sia. 0 JO Jumala/
jamlnlielämäni HErra / anna enä minä

!i<7 aiatoxmt lan-
uleztsin/ia minun sy-

Hämeni sinun sanal-
/las ohennaisin/ war.
jele minna hecumalll^!
sest cadzanost ja.pahoi'
sta himoista/älä salli
riitejsuta/wanvaljelc
mlnmcatckinaisistahä
piälisistä_menoista.Au
ta etten minä culis pa-
hain <eur«an/ja nljldä
stcle wlelclläisin.W»r
jele minua ylpeydest/
lalstudest ja catckinai-
stst tllrhudest/nyntutn
perl'clen werloista ja
Paoloista. Wieläru-

:, minua stiua/et°
ta < oscas minua
stastyn ludzwa tahbot/
NP, lahjsita minulle
ariyoliisest hywä puo»

jonga canfami»
nä cknan esteli si»nn
pelgosas/ rauhasja
rackaudes elä saisin/
jacqswataisinsiinä la-
psia/ sinulle tunnloxl/

lisälleni iloxt ta awu-
ri. HTrrasinun pääl-
lee minä täsä asia«

-
i,«Mn / niMuln eat^

fenäummilellnäuä? >^
nanjkin/ hallidze ni- >'

nuZminu ikHpaiwini
Pyhällä Hengelläs j,
anna minulle annos/
caikisa cuin
nun tahoostas. ett»! !

otan/ lEsuxen Chli»
stuxen sinun Pstm s<
cautta / Amen.
pechmwaicheW !

b l'.n M>ttous.
'

sa / sinä olet meid«
lLaman/ sinäanM ''

> meille sielu jaruumw s,
-codoniacartanon/oii
>ki mitä meillä on«l<!
'sinä meille andannt/ss'
Inuidamene olcmm Z
° saanet/oftta ta totini'
lta/OHErralunß»meidän taiwalinenl- «

° säm/ caicki asiat n«i> .

° oälNalolsam/wtrasW
meidän!«i- !

säm / hywin ja si,m !
epyhänmieleSjaluW °

' lisen tahdos jälfeM»
° ze sinulles kijtoxexi j« ,
ll cnnniäxl/ ja monelle
»ihmisellehywän j»t«r '

/ pexl,: Sillä sinun m ;
- meicäm tnrwam/ il,i '

!/sijsmeitäikänänsO
° «lamemeldäm !
I- wanhembam/ puolisu ,
s lapsem japerhem'«< ~

l-tMiatattm»mi«mi!,'



sulous Kirltl ye?

Mä metle on. War
«lemeitä synnist/ hä-
fM/tulipalost/stda-
D/rtjdoista/ ruttotau<
M/«ällästä jacaic-
kinaisesta muusta pa-
HO-. lähetä meidän
Wö»n sinun pyhäEn-
g«>is joca meitä oili-
«lie tielle jolMttaiS js
Maisiameitä calkis
fmots senrais/ et en
«emitan puhuis/telis
e!l ujssttelts/ cutn sini,
pichamkMsja lästy-
j«' wastan olis/mutla
nijden jälkenaina eläi-
sit!/ja sinua ijanlaic-
WWtäisimjatun-
ni»illaisim/-Amen.
Masien walmo

in edestä.
MAicktwaldiasijä-
°«?caicktn,en Juma-
la/jolawalmon pääl-
le olet synnin lähden
lwunpannut/että hei<
län ristin ia waiwan
M heidän lapsens sijt
t«l»än ja 'synnyttä»
m»pitä/tonga mur-
he» jaktwun sinä cui.
tel'gtn raflan Poicas
Aslwen Christuren
»viattomalla cuolemal,
K pyhittänytolet.Mt-'
N«rucoilensinuc,/ar- j
Nchda mtcki,a rasiai- <
t»walluoja/jafinun<
lssiallsts/ heidän ioh»

' tuns hedelmä armoin
- seffwarjele/et ei Heli»

' wusans ja waiwastns
> curmellais/muttasmul
»utetaisin/ pelastetat'

, sinjapäästetäism/IE
, suxenChristure meidän
HEr.camta/Amen.

, inßucous.
l HErra Jumal»
! Isä/

< minä tljtänsinua/
°täs min» pyhän awio<

> stastyn sääeyn asetta^
> nut jaauttanut olet/ii»

° nyt armollisesi awiostä
-styn hedelmällä siunannut/senlähdenrucoile»
minä sinua lEsuxe»

et<
cas minulle andaiMPyhän Heuge/tämän

-ristinia waiwanalla
-lohduttaman jawahwt
»staman/ettäminä tästä
»kiwust la waiwast ar-
>mMsestpelasteturttu<!
! lisin. Auta että tämä

> minä eohtuni hedelmä
hengisilmätulis/jae-
läwänä syndyis/ että
hännljnwastudesicaste
cautta sinu lapseus ja
ijincaiMeelämän pe«

sinunpyhä tchtos nij!»
on/että minuntämän
euorma» allapldals

Ss iiij hen-



liuun raenm >POW
:antta/suo meille si>
!iun pyhä armos/ttlj
ueoikiasustos/IMW
yarjoituxcs ja opis,,
Miwtchwistuisiimic /

ja että sinä mellä«>
dän w«nhi!Nbian! j,
Esiwaldam cal?lst«sW
nistä/onncttoli.
j". caicklnaistsipaW
tukea ja wariella t«h>
dolsit/ Amcn,
palcollisien W

cous.
Msl>AupiäS! luM

tainM»
sinäjöca mlnm

sinunPoicaslEsM
Chrlstuxen plMj«
cuoleman cautl
ytnoriudestiapcrk!!n!
mallan alda arm°l>>>
sest pelastanut.M/n
olet MyösMlNUUl!!»-'

wetin herraxltchiiyt/
mlnärucMen/ Mi»
minullen armos/'!l<»
minä tasa aial!lsu!pa!
wcluites/ johon? ni-
nun asettanut otet/cl»,
gia olls/en napOsi'
nun pyhä asetusta >«<»

stan/enga muivcny'
iömmäistä wirc<!C<!<
detts/ waa» l«ikel!«
cuuliaisudclla «M>

'mitä minun tehdäkä>>MZn / ia nijncnln!>'

hengen andaman/nun!
«uin pyhäRachel/la-c
tovin Emändä lap!<n,
taudts. ruumin puolesi
luott/nyn tapahtncon i
sinun tahtos/anncscul!
lengt» minulle tästä!
matllnast yyw,s loppu«
M autuas ero. losel'.myös tämä hedelmä e-
läwis pyhän Castcen
tule/ ntzn olcon simmpyhän annos ia duo-
wios ala annettu/ru-!
collen «Meagln että
hän Poleas werella
hengelisestcaMMtU'
lis / ia hänen cuok»
mans tähden ftis sinuwaldacunnaftsPyhän
Hengen/syndeinande-
xi saamisen ia taiwal,
set taw«at. Annan mi
nä siis idzeniia minun
cohtiint hebelmän/finupyhän tätes ala/ tee
meistä pyhän tqhtos
Man/mutta cuiten-
gin armon peräsi /ia
että tästä kiwust ta w<;i
wast minulle» iloinen
ja lohdiMen loppu o-
lis/ IGWen Cbristu.xen meidän HErram

/ Amen.
LasienRucous.
WdEßra I«m.'laVMtaiwalmenlsa/
me rucoiltmma sinua/
lEst'M Christuxen

ysz Ruesus Kirla .



Rucou<
NtnunWenyt o»

let/«tt»n minainyis
MteltS Minun aind>
«Mtis ihmistäpalme»
lewant / ««tta myös
Dila.lahioit». innl-
leftwelias palwelus/
j«ft minä ilman estet-
tä sinun pyhä sanas
«nutia ja oppi»saisin.
Anna ormos «ttä mi-
nä perhcn wauhemil'
len/en»,lnoastanShy-
t»tlle waan myös pa-
hoille/ eaikis mahdo-
Wasiois/ sinu,np».
hansanas tälten/yri-
leMisudes/ nhucutn

tdze/cuuli<
Wen olisin: El pal-
Ivellen ai»oastans nä»
f>)wls »stolistst/muttq
myös wualla/patdzt
ftlcomllalsutla.
M minä atnavstolt-
serpilweliax lsyttät-
Nn/cattisacuinminuWnvscott«on:Ma
mmulle taito ia
fys ahkerasi «l- i
»un isändänt parasta,
«dzM/ntznettäeaicki,
h>men omans minun,
l»Mnlenänlst<iSuo
M calcki cui» mtnä!
t«n olis sinulle otollt-!
nen/tatMs simmvy,!
hnn nimes yltsöfoct/!
Ptthen nnnhemmillm
hyöe>/toxeft / l» tdze

>s Kiriä
'Mtnulletti <un,n^rt/«
jlEsuren Cbrtstuft»
. / Amen.
' Fangem edesis.
' «Vnal«/ joca sinii»
ntstaj«sitt»stä päästit/

> sinä wtelätin caickein
»fangtttuin palwslmls

' siteetarmolliseft
ja tornit awa/eltäh»
ynnä meidän canftn»
wieleseura.unnassss st-
nuaf^ttätftt/iamehei
dan pnlweluxestans i«
hastuisim/jantjnsitte
eaickianijtä/cutumet
'ta fangluteen saata
taitamat/ sydämestälN
wältälsim/ lEsurm
lEhristuttimidänHEr
VKmcautta/Amm.
N?iattHm<m faw

ginßucous.
HOiTaiwalinenlsa/

caickt salau»
det. näet/ia tylla tie-
dät/että wtnäWttö.mästfanglnaelen/j»
wtelä päälisexisucma»
M tahdota»/ jös?tsi<

estä ta toisi»
Käännä Ia wmck«
!Mnä lqsä asiascuins
fledat/ wlat«t«ole»/
ntjn en minä olt <ut«
teugan peräti p,Ms



5 »>?» , Rmous Kili». j

d'.n Davidin cansa i
t. huuta:HErraälä tay,

l oiktueelle, Palwelias,l canft / silla et »rckän >i
hurstliri. Oentähoen!
ruco.len minä sinua/

l aula armolllsest mi-
nua tasa tuscas / nyn-

! culmlwiHtMdalose-
> phtta/ Mardochalta/

j 1»Susannat wolmai-
las. nutit ja pelastit.

, Muitajos
i, pchan tekiM eawalla
l luoleNan pitä/ nijn

, tapahlucon sinun tcch-
r«s.l»rucotlensinuil/

! racaslja > ettäs ar-
! uzolllsestlEsuxenChr!

siindinjanvexi andaisit
että minä siitärohktam

t mast ilöistlla omalla
l tunnolla sinuuy,
' niturwlisin/ ia cuoli-

fin Wlchwista Pyhän
l, Hengencautta minun

vsconi/eten minä per-
leleldä kiusauren ia e-
päuscon saatetais/ jas etten minä nijtä/j«t«

» »lnun päälleni wää»
candanet owat/

i wainois/ja kiroilis/
mutta Sydämestäni

! andexi andttisin. Co-
! sto cm sinun HERra
l oman sanas jälken/ fi°'

näsijs tiedät cM'g<»M

cosca sina ne heille^
xat.Costaminanl)l!« ,

cas Isä näin sinu
autetan ia wahwijii. i
tan/ntjn minimi <

lani cuolen/ja sinN ,

huomas minun sielulli >
annan/suo hänen!!o»
jarauhan tulla/E.iPlltten iacaickein ry i
hain caM sinua tl!t, r

> »

n
«iickein wurh«iW s>
auttaja ia.lohducl,«!a!
mtna waiwainen sn'! i!
dtnen tulen «!

minunmurhesanlitu, <c
lygös ia annolhuv j! «

' tunnustan sinun edl> ««

! säs että minä olen M »l
> nella muoto sinun l"
'hätläfiysrtckonut/,! »!

' minun elämän ft!i«
l hciptalisest käyit

> öle» myös tyhmydÄ l)
- lihan heicoudest t',pe«
kelen haucutoM t«>

>han syndinlangennu!< !n
l jongatähdenminä »y! li

° fangina olen/ja uwle» m
iuan duomltta ,tal,i?!>'

etten mlnaVlii t«
i tiedä cui,ii>« ib
' minä tästäwapaxi pä' i„
l sen: Sillä en minä ck
° atnyasians tällä s»l!< m



Rittous o?i
Mä.l<» ncoxella/tätä
mollmaltsta raugai'
siesta ansainnut/mut-

t« Wyös°!jancaickiscn
«dotUfen ja helwelln
wlen/ stka sielun että
,»uumin puolesta/ jos,
sinä muutoin otkeudcs i
perasta)min«n dnomi')
inahdoifitlßtznmlnä)
il>:as Isä Mfencn si-!>
mmturwlje/tarucot'!
!<n li«ua sydämmestä-l
nl/ettäs ärmahdaisit<i»lmn paällelij/ia si-<
nunrackanPoicaslElsuren shristuxen cah» l
l>m
dlntia ricoxeni°ande»!i

Anna myös l
timä ansaittufangius j
< Minenrangaistus cmoulleolla yxt isälli-<
«t'widzausjaarmol- elincr. e><! Mi- s
na iMcatWa ja hck!

l wetin pljna karjcmä,!
>tulis:Oracaslsä/si«
näolet ne suuret syu<
>dlsct/Davidin/Manas
,sen/ Magdalenan ja
monda muuta armoS
ottanut jasynnit anee«>
xi andanlU/ ntjn tee
Myös mtnnnZin cau»
san/j» »valaise minua
!PyhälläHengelläs/et»
tmuinä pahaHe>.lge/ja
häneneawalita juoni»
ans taitaisin wasian
olla/ ettei hän minua
fiusaurellaiaepavscol
la woittats/multa että
minä wahlvlls Lvscos/
ia oitias lumaludes
loppun asti pyst)lsin /
ja nljn sitte mielellä»
cuollsitt/ ja sinun ty«
Zös talwan waldacun
»an/ caikcin hyhölnseuran tulisin/ Amen.

Mutlo tauvin aitana
lmnaln
/

m wal»aiset syndistt
luimustnm/ ruttotau-
lin/äkiiistncuolemay/
mut sairaudet ia rum
mln limut/hirmuiseni/nngaistoMi/ joteas
ihmisten päälle tasa
nixlimas synnin täh-
den panet. Tunnustam
wUyöS/ etten me
«WastWs / 01l tMt'

dan fyndlm la pahudk.
tähden laincaloatsiaa«hallista Rangaistua
ansainnet/ mutin my«
ös sielunpuolesi henge?

nan. Ia tiedämme
täsainonstans ole hur
scas/ oikla/ cowa la
wihainex) Mutta »ny, -
ös suloinen/laupias j«
irmollnen Jumala /

M« sschasasitn «m»



! 2?2 Rutous Kirli».
Nlmsinet/ia et tahdo
synojsen cuoleniat /

! «««,'. että hän p«ran>
ntSidzeus/iasalselli'

, pHnc.^,
mesiMtygösjarucol»

> sinuc / wa«is-
m ',:än s>,dämelii/el'
tä M'snndejäm tatut-
n/«lamani paran-

nmssltt ia sinun mie.
lftsiNenmettämkäyt-
täisi,'» etten me luole-
mas »uckuis/<» mei-

!! dänwchoitsemsittesaiSl«eteän cadotuxestam
<lott«« Muaf^sau-
d«x meidän syndim/'

undzea nicldän rtco- ,
' f«ii/ cadzs armoltstst lmeidän puölerm/la o.!

w pois meidän päät- !
, dämtämä hlrmuin»n i
ruttotauti ta äkillinen l

l «uelemä/sinä HEira >
ftn laidat
nä tahdot/jocaarmol- c,
Wst Davibingiil ai-«
«un leruftlemts rut» p
io taudin lacatll/ettei l<
heperZttömar euollet. n
Mutta jos meidän pi-p
lä tain rangaistoxen j<
tllla luoleman / nijn K
capntucon sinun t«h d»
«o»!/ anna cuitengin C
Wttlle hywä loppu ta td
aulualtnen ero tästä le
«ailmasta/etläMesi a,
»t lygös sancaiMsen E

> elämän mlifim/ M
' suren Ehrlstuxen «l>

> dan HErr.M ca««»/
Amen.

ed«D >

MHwalinen M/si.najocaisällisestkM
destäs/ minun luonut!
olet/ andanut wlnG
Dnat/«rwa<iaM-
kt jasenet/tiedonjM»
»on/ ja oletne M«
Gl ivoimas MM <

jsideuedestminäfi!»!»
sydämestäni yliM
Minä rukoilen/ mä«
miilulle ivleläkln»
han jattrweyde» !«,<

naisit/ »varjele nO
minuapertelennuM
ia päällecarcauM/st»
kaftmeybenlalnM.
ivarjele myös «lnu«
perlelennnolistjapi»
äLelarlaulisi/stfittr
weyden että »ul«<
puolesta/ et, na«l<it»«
leihmistu onms «»i«
!nas/tocnon nymulll
puusta warisewsskhli/
>awähä tuulen puh«l«
us/ioeapl«alststl«ei'
»ön ohidzem w«eld«i
Lillacueaelawätott»,
bzens taudiftta cil«<
emastwarM?S<n«z
,inoa stn tehdä taidot.
Zentähdm an,W «r« !



nws paista mtnm het-
loii luondoccl>palen
pialleni/jalähttäpy-
hätEngelis/jot»S mci
linmtti»«n<>sii»nut
M/mettä tasa murhe
l«roe catckena meidän
»llnalcanam war)ele»
«an/ja «e ntjttcatli»
iiaisist ahdlstuxist/ si«
mille cunniaxt ja ytt-
siörcxi/täällä walje-
lurjawo!pahdetchtul«
la Mc siellä finum»-lönasljancatckisestelu
simme/lEsuxen Ehri>

coutta/ A«e».
Sairasten edeM

-
uwsslu/ ,'mä joca
fien par-
hain tunnet/ jä Ut°!
näns wäle ja voima
«nda taidat/me sinua
yrtmielisest ruwilem.
u»/ettäs PyhänHen-
ze«/tämän salmnsy»
lämen wuobalttistt /

Ma tasa taultwiote»
s«!!s sinun faagnas
m»ca;lame rucoilm-
Mlimyös sinua/«fn«
tlltn puhat Aposttlt-
nu vston edest rucolet
oivat/lisäHErra si-
nelle vsco/ ia wahtti- >
li« händä/tajos M'll«saus häne» pää°!
lens tullataidais/ ete,!j
h»n oiti«s vsco< wah.

- wana pysyis / IW<
»renEhriliuxen metsän
- HErramcantca/ Ism.

' Sairasienrucous.
>

»Mn puras toiiuitta-
tl>, >a iHwottaia stnä o-
l« «inun nyt lullmiu
hetck»ude«a ja, mseal^la taudilla täsiltänyt/
ja jos sinä nytu.-lnu«
Mloäpoiscudiualch
ldot/uy»j vzn§i>'
''lenstnuasangell»ni>)«
!M/«ttäsand,ttftiwi'

-toiwon sinun rackm
-,P°«.W/lEsli^nEll
i liuxen min»» wapch.
vajani päälle. Ml.^
siedän ia «n epäile st.>iiä/että eaickt m»„n
>s»ndtniowatlsulastar-
mostChtisturm ansion

, tähden minulle anoefiannetut: Sillä sen-päälle minä ole»
castettu / lipitetiy i»
HERran Gnstufe»
totisella ruumilla j<l
weMärawittu / että
Mins »ljden 6«utt«
syntzini andett saan/
nyncullis sanafts mi»
nulle lu«a»nul okt.
Ia että se ruma hengi
piru/minua «lna pll«
jäitä/ ntzn vutllotlei.
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RutMsMss
minä

' mala wiwaiinenlsä/
auta minua jan/ahwl-f sta minun vsconi/että
minä sitä wieeasta wi-
hollistKwastanmichut-
lisest sottsin/ jahänen
»volttelsin. V HErr«
Chrtsic/auta minua tä
sä hädas/laina myös
armoja / että minä
tärsimiles sinua odot-
talsin/ ja sijhcntytyi-
sin/cui.is minun pääl-
leni panet.,OPyhäHe-
gt/.w«?i<st minua ju-
maMee walkeuöella
että minä vsconcauc-
ta'Munden saisin/ja
Micaickisen elämän

! pfrisln.Ö Pyhäcoimi-s nalsuus/ sinun käsiis
annan minä "Hengen
ja sielun; Silla sinä
HErra totinen luu»ai
la. olet minun »valah-
tanut ja!mostanut /

johdata sijs minua tä-
stä suurk«st alhosi/ y-
ancaickijn, iloon tai-
wan waldacunoaan /

Amen.

Rucons mjden e^
oesiiolmHenZcnhau-

eutoxcs owat.
ia

joca wcitä elamäs ja
«uolenM! warjelet ja
yles pidät/me r««t^

l-lemnn sinua/
/ laupe,lla silmilläs ch
l-mannctdansalranAäl<em(sisarem)puol«
>e«,dzotsit/ja häntärm

ja sielun p uolch
n antta/ft/caicki Nlyoz
ahänensyndiensliäml.

<md«ijlt,Hl«
slssnunrackäPolcasM
aMenLhristuxenwi<!t«
> toman cuolemau uhll
- häneu pahan tecoini
-jahnbetnsmaxöxiisil'
-lohau on häne nimeni
-.astettu/ja hänen tye.
rellans pesty ia puh.

- distettu / auta häni»,
»hänen snrusaus ja tm
!t><MSi lyhennähäm!»
llpuns ia sair<j«t>e.,s/

'wahwlstsshänoäonm
> tunnon rascaudcs j»
!w!iiw.!S/jacaick«M
ipahäwihMsenfiuD
Mw«stan/ että!:»»

' mtehlNlsest ustos sole»
'ts/ M wottta ta<tza's.

- SuoMielletästä ml><
-ilmlsiaantiMnenm
ja lihdendö / lähellä
sinm pyhät Engelis

, häivä sijhen
st» Wmän johdatw

° >On/ja sinun walit-
wseuracudaas/iM-

lcMsenllonjarieM
iwidanHCrram/sinll
> »alan Polcas lEO
iMEhNftuMtatkera

, läft



Rucous Klrl»' y?5
lulsimism / Kivun Kansion ja mnxontäh<
tuoleman >" ntjn Nyös den / Amen.

Mätcamiesten edeM"
WAaickiwclldtas ij-c

lu-c
HH ihmistä tasa mail- t
ms heiden mattoi- s
stusrauhasleswaelda audanuto- h
lii/ja heidän asiano st-l
»im inieles jälkm toi- l
niittä suomit/ meru-s,
«llemma sinua ettäs e
nm läkin catckta matta j
m chiä pyhäin Enge- t
llttes awun lautta suo, s
Mt ,a
te! heille sielu/
j«:alun puolestlmtän eKchingota tchahduis/ z
n>«ssn caikisca tuskista t
j« »vaaroista pelastet-k
Wn/ M siihenpai- zlaii / culn he alcomet c
mat/ilman estetjoh-s
d«ettalsin/ettahesichllä rauhasja terweydest
«sians toimittstslt «a c
fitte jallens ilolla jahy lmälla mielellä omains l
lygö valaiaisit lEsu-c«n Chr-stuxen meidän!
HErram cautta/A. !

Mittcamiesie
°<M!,nala/jKcacaic-f
ti hallidzet/ calcktle-j
M/ la catlis p«i-p

cols olet / chdit myös
catckta auttaman. Me

sinua/ et«
las rauhan Engelin
meidän wgömlähettät
iir/lljhenpaickan/jo-
honga me aicoinnec o-
ftmma/ilollc./rauhal-
la / terweydellä jahy-
walla onnella/ ilman
estet/sielun/ ruumin
ja calunpuolesi/ met-
tä johdlMaman. M
ftlli pcrkelen eli von-
gun muun wihollise»meitä costan peljättä/
cjiä eli wahlngota teh-dä/waan että me hy-
wtnjasinunmiclesjäl<
ken meidän asiam toi,
mitta saistm/ ja niin
omillem tcrwenä ta hy
wällä sanomalla/ pa-
lajaisim/sinun hywyt-
tas eaickcin muiden
canfa/iotca meidän e«
destäm rucolllet oiuat
liittämän/ylistämän ia
cnn!»io!tta«a^/Amell.
punchtlwaisien

Rucoue.
HERRA lESU

ihiuilleilt»iw«/watwMe tnrwa/jllwapisewoistkrohkeus
joca palissU» s»,iall<is o,
petMosteslllcouMll?



5 M? 5 Wueous Klrla
t««len ase»l fit /

> päällä/nyncutn wah»!
wasMandereS
sit/ticttawäxilehde/ct-,

t, Ns oKainossstans M-!l wstn i« maan HErra/,
> mutta myös tulen ja,

j weden haldea, M wat,
, iotca meidäm /,
Luulen haldun zpesille,

. «lem anoanet/ rucoi-,
lemma sinua nöyräsi/,,
»le m«<lle

i timists / chäkewä hal- j
bia ja kirkas tähti/jo-,

' ga meidän wa?ldamä,
pidäis/ jacuingss nn

l laitkin<iistet cstcet/tu?
scatia wnaratwällä/

' taidaisim/ ettti meille
! lvllhiugot sielun ruu-
! miu eli ealun puylesi,

- iapahduis / etten me
allolshuckuis/etceitu-,
ltspää ja raju ilma,
meitä vpottais / eikä,
Men» sywys nielis/!
mutta että me sinuna
w»r/:lluxes cautta tä-
stä merestä/ jaweden

. sywydenpääldä/ftwe.
lian ja hnwän sata»
wan/ilman «vahingot

,' ja hädät päsisi n / ja
! siellä sittehywällä mw
s lella sinu',kcjttäissm/A
l IHtca tuulen ja

weoen hädäs ow<tt.

latiiman jamaanw,
jci/ tonga woiMi ,»-

tatdzenpaickonuloll!!/
sinä joca
xut puut Corwesa h»!,
caiset/ja maan jar!se<
män saatat/sinä A,>
ös meren pauhinan?
stlta ja aallot aleiid!»
taidat cos»,a ne y11,,'
imaraida pailnwltt.N
Inä HErra olet puh-,
sas totinen ia lujulw
pau.resas/wak<wä ni«'
ös ja armollinen,ch
ta auttaman/ jettl
tygös pakenemat, 'ch

me nyt M
haoas sinua nö> >,l'
rn,olleNä ettäs fi!!
lum«,ltsen apusn,ll!<

pauhawaistn»««'.,<«

rajuilman asettaisil /

etten me nytt wM'
gota sais / enga M
huckuis/ muttaettäm
sinun cunntares/ i»
matdän jZhimmack»
hywäripelastetuxtA
sim/ ntjncuins mul<
nenNoahn/tdzec«h<deranpena/wellup»!'

l sumists wapahdlt/ I>
«sraelin lapset cuiwM
lljalgoilla punaisenne
l ren läpldzekäydä «>l«
luolt/ jal»NM«»e'

ren



itti"si)wydes / Wal»«
ftlan wadzas warje< L
>!l,Ntjn suuri ly«iwgl

st!>M'wle!Wn on/<
»lltä ta mutta autta/ c
sentähde osota HErra <
jlmmwoilULs/japaä/c
sta meitä tästä häoäft
M mestnedtstMn- j
«ickisest sinua kytäm.,
I'/ b»wa Isa / jos,
Mtdan a»cam «o nyt,
joutunut on/ nhnet- l
la meidän pitä cuole°
mn ja ruumin puo»
lest huckuman / ntjn,
topchtncon st>mn ta.h-
tos.Stnlm haldM ia!

me anamme,
Midänrunmim lasien
>lu,l/sinä joea cM«
p«!<ois olet / taidat
hiille rauhan jalewon
«nda/ja wymetsnä pai
hHiä taas yhdistä.
Nlittla me rucöilem-
masmualEsnxenChrt
stuxen tähden/ole ln>'il
ien armollinen/iaan-
m bäne» pijnans i«
Miimanscanttamet-
dänsyndim iaricorem
«nderti Walalstmei-

Pyhällä Heng«llas
jn wahwist» oiri.mv.
scon/ etten me coscan
limista luepuis/mutt«
swnsa lujasti rtpput'
sim/ ja ntzn wijltzein
sinun Poicas tykönä

ParadGs taiwö wal:
Vacunilus löittäisin/
Amen.
(MRaeas HERraMIIEsu Lhriste y-
»lmäisenlumÄan poi,
cacaikenmatlmanwa
'pahtaia/sinäjolal-
fäscaniaoletyxiHEr
raylidzen taiwKn/mat
an/meren/ia caickein
min nysä on: NtjN-
cutn sinä myös ftno-
nut olet/minun on an-
nettu catckt woima »-

ltdz<ntaiwanjamaan.
?»'tzn tulen «ninanyl
cygös/ nymuin sinä
tdze kännyt olet sano»
de»: Tulcatcgtcktml-
nua tygön/jotcatyö«
tä teette/ ia o»etra-
stautetnt / minä tsh<
den tietä wlrMta:sen
saman sinunWys ja
lupauxes puolesi au»
xcn huudansinua/ ru«
coiilen/ettäsinäarwol
lifestä tahdoisit
nyt en mi-
nä tasa Mäs Mlu-'
scgs/ eui» meidän pa«
ällem häMns nyt ta-

ridze / hucknis tapois
tulis. Sluu» woima-
s«s se on/ ettäs taidat
kaste, jafteldäweoen ja
tuulen tetemän mitä si

! na tahdot. Ntzn auta
l ntjtlninu»/ nyncuin

sinä
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sinä myös antit hah-
des opetuslapsjas/co-
scaissiilmanousi/ninettä hahdengin ylidzen
Mllotlöit/ia he sinun
tygös huudit/ HErra
«ula mettä/me hukulv/
Nljn sinä cuulit heibä s,
Zuens/nousit ylös/ja
rang ssisil tuulen iame-
ren/
jälken palchamajflac-

taisit / nijn että Md
suuri tywen tuli, Sa<
mclllamuoto autit st»
nä myös/ta oilnsit si-
nun kätesPietarille et-
tei hän käydesäns we°
benpalläupponut.Se
sama «voima ia armo
on sinut lvielä nytkin.
Sinun awuflas ia ar-
mostas/ HErra lE'
suChr!ste/<n minäe-
päile Millan muoto.
Sentähden auca mi-
nua joca ntjn hartast
stnuamcotlenZ-jajos
winun «oespaudu at»
«an onnyr tullut/ja
minun pltätäfäweden
hädäs Hengent an-
daman/ nijntapahtu-
eon sinun tahtos jäl-
len/ mutta rncoilen
sinua/ anna minun
pahateconi andexi ia
slä salli nnnun synni-
säuteuolla. lainami-
nullen se Pyhä Hengi
joea minua wahwt-

- stcits ia tohout isH°, !
-pun nsti/nlln elt«n,i,

, na uston cansn fims,
!kynir«puistn/.nli«c!i!,

, !>hbes wahw«s
lwalists sieluni!!
' että mlnä waick

«a minun c«nsan W
. fawis wahbaisln W .„rauhalisen )<twchl«i!n i

> fttantim sinli tyköMs
. tmw<w waldacunn««,

> Sentähdenannon^
, na idzeui sinun h«> ',,,
masjah»ldus.3cA< z,

- nun cansan nijnnlV ~!
sinunpyhä tsshlos tö ,
ste/ ta sinulle M

! cunniax/minuile mis z'waiwaistllenhywäfil» «

, al.t"dexi/ Ame». '

M ni<chän«nPoi>,«nslW
fa olet yxi catckiwM
as totinen ja lauM r
Jumala/sinä joca f»< j,

ihMtwettein »W» «,

> costa taiwas. jq M ! -.

»HErran financaM «

»tehtln. Sinä wy°« l,
-wedetmeris ja jZM ,

-coofa pidät/ia ne ;
- yhten salaisen ftlvy» «!

i tenja sian asetat/ettei
»he maata peitä i« u- i!
> potta saaylidzen sini! c
- tahtoS. Stnänäetml'- s
- sä suures waiw«s ia >

t hädas/minä walwal' l
> nen syndlnen fiyt läft ~



' Rucons Kirla. yTy

m, päällä olen/!
1i,,, etten minä millän<
5„oco omalla woimali
znaltaidollan taida <

isijtävlosaut'
i tiedä/, cuinga i

N! pitä Minnani
iltaman. Ia että i

i,»t Ehristus minun
nan on sinun

Mci lohduttaiarl ia
Uninen wosierinimit
Myt/ sentahden tulen

,! sinun tygos ja
h»«tan sinua auren

sl hädäs/ lohduta
nua ja sinun woites

Mdaea minun sydä-
Vnt ni/n etten minä
cpliuston coftan lan°
!,M. Rucoisen myös
! jinua/auta minua ar-
mlistst/aseta ia htlli-
tz« sinun Jumaliset
Mmallas/tMen me-
uhlcmuisus iaaldoin
jlilNUuscailhistoret/et

«ihc eukistaisj«»pottalsi/nHncuin
näkit ia muut weden
!» tuulen pirut soisitia mhdolsit. ö.PchäHengi sielun wirwol-
tai»/ rackaubeu solmihsä,i ia polan wälil/.lähetä Isan ia poian!
conja/minun waiwaft,
slnrygö pyhät Enge-!
lil/cttäht minun ty' llönän alati olisit/mi-,
nunMttalsittaholhoi-,

sit/ pirut tykon .pois
carcotats j»
hädät .pois estäisit/j»
saattaisit silta
lohdullisen ja rauhal»
listn sataman/ ns»
mlnästnllaynnälsän
ia Pojan cansa kytän
ig cnnnioitan yan«
caicktsestnhnijancaic»
kistn/' 2lmen.

Matkasitullen
Kiitti.

f^Caicklwaldiaslia
mala / meidän wotmä
ia'wäkem/ toiwom
tamitom/ilman sinu-
lta en me mitan wot
engä tolloilta taida.
Minä kijtän sinua si»
nun armolisen apus j«
warielures edeff/cuins
minulle aina/ ja liai<
tengin tällä rätkellä
ia matkalla/josta mi»
na nytt rauhas tulin/
Ösottanut ölet.Minu»
tolmellan e» minätai-
tauutmitän toimitta/
engä rauhan terwey-
denl ett onnen cansa
wselda / ia aigoittuu
paickan tulla/ mutt»
että minä olen rau-
haswaeldanut/stnsi-
na HErra olet teh<
nyt: Sillä sinä olet
caickein wyftin suurit»
woimas ia paras toi-
«es sinä olet tien osol-



YBc> Nllcous Kiliä.
tajaiajohdattajvsinä

i «immglnasian täällä
matkalla/pchäinEnge
llttcs eautta parhain

, toimitit/sins minuara
«hasjaterwenoesedes!
»veit ji takaperin toit/
sentähben mlnä sinunpyhä nines tahdonkljt
tanyctatzancaickisest/
Amen.
Rhteiset moouxet

-," .! saarna. !
MmM tarpeista

elawätä,
Catckiwaldlasta ,

ja yancMsta luma-,
laca/meidän HErran,

! lEsuxen Christuxen)
>, Isä/ catckeincapp«l-j

! den luoja iaholhoiata/ cynns sinun Poicaas e
' lESUstaMttstusta tmeidän HErram/ja l
! PyhäHenge/ meru-^
! cotleme/armahba mei-»

dänpäällem/senfinuns
PoicaslEfuxen Crl?l
stuxen ansion tähden/ s
jongas sinun ihmeli- s
seft Neuwostas olet c
tahtonut anda uhrifi r
tulla meidän fyndetm t!

' tahden/j» asetit hänen n
-meille wälimiehcf ta h

! Sowitta»ax/ ettäs an« f
garä wihan mailman r
si)«dla wastm»/ sekä(

-

l sinun l>>upiudes W,dan päällem näyU
fit/ pyhitä ia H«U« »'

meitä sinun PHengelles/ coco/ h,l
lidze i'« »varjele >
2hrlst!eiil7d«s
meille armo/että »,

sinun totises S»»«-
ias pyhäs Elämas«i> -

tlsawch<v>innwa<l>«i. >'

sim.Warjele/jahH.
! sti siuna wei»an r„l<°
ftacorltataEsilpalch»
Hänen CunlngalH. '

meidän caickein arm "

>'isem«nCuntnga>»l«
HErrä/jongasm?l>!l
pääxt ia edes waD l
finrmolltstst °>

jaasettanut olct.Gio
jele händä Olnmck/
caikisa hänen telsa»</ '
ettet hänellä mitän tt "

htnqotasalisesl cli l«l, "l

ktstst tapahtua tKibck,
Wahwista ja lisä «

ne»wolmanssekä!» "

min että sielun pm-
lefta / anna sim»!
wyftudes ia teidis/ i
siuunNeuwos ja
cos hengi rewätä,hä- "

nen päällcms/ia yl°s "

walaista hänen syoä' ''

mens/ että hän ollein "

hallidzis hänen C»ns<
fans ia waldacuneans
warjelis ja amms >°

Christuttn Kircko i« "



yBl
pois e- t

M caicken wäkiwal-;
,>1« pahat aicoinii- rnauti- t

»Hsen suloisen iau° s
,«/ sinun Pyhä Ni° l

!«ts kiMext ta lunta» l
hänen alimatstns i- <
ila mencstyrckHä-'

l:nMay:nswaldneun,
Wlestt-Drottntl,g!n,
Män calckein ar-,

vilisemän Drottnin-,
M tchdolsit sinä my«!
w O Taiwalmen Isa
wlmallisestwarjellata
Desäonelistsatater-weliscsä tllasacknwon
ylös p<tä. Samalla
motorucoilemme/et-
!>is Hänen Cuniugal.
Ä«,jest. puoltson/mei^

m calckein armollise-
W Droltningin ia,

ne öuningallsttPeri-,
iihlinat jaPrincessä/!

.chdoisit caicktnatstlla
Mgctisellq ia ruumi-

huwästi siunau-
Mrunsast Munata.
, öswalaise Drott-
liigChristina/ia wah,

oista coco tämän Cu«
»mgssli huonen pitkä-
«sesa wotmnsa ta hy->
>«äjttstlmauresa,War^
<ellCi!ntngäl,Mat)est.!
Neuwonandaita / yh-!
nisel Caupungit ta,

sncki vscolisec tvina-
«chtt/Mnmyösnij-

ta jotca kästewat eft
palwelewatHänenEu-
ntngal.Macjest.tawal-
dacunnan Sotawäesa
sekä wedellä että maal>
la:Aannahetllscatlil-
le yrtolkia/ ta yhtäpt-
täwätnen sydän Isän
Maanhyödytystä etzt-.
män ia pelasta helt»ninhywintulntäwän
Cuntngal.Huonenpal
wellal/eaiktstacuinwa
hingolineniasyndinen
olla caita.Kännä my-
ös pols O armollinen.
Jumala «elsts caicki-
stane cowat rangat-
sturettamaanwalwat
culnme meide catöat-
tomuLellam hywtn an-
sainnetolemme laina
metltcn hengenrawin-»
bo/sowtudo/rauha/ia
lewolllnen meno.Anna
huwätiaonelltsttneu-
wot eaickisa asioisi» ia

, nttnoisa/ anna myös
meidän talo!, cke / siu-
naus/ Anna sielun j«

',tarpeltn«n jacohtuline
ilma/anna wtlja seks
maasta että merestä/
sinunpyhä Nim?s fil-

/Chistuxen meidän HTr<
rMeautta/ ieca ftnun

, tansnseläiuhaN-tzetati'stftlumaludewoimos»
' p.Hengi «ansa jj«tlca«<.'
-liftst/». Ä<



Rucous AcllHNlNtmes cnnnissn
lyödes. dcn / ?<m«n^',

sm-
Colmlnai,

suus/Isä Jumala jo-
ea minun waiwaisen
ihwisenMonuton/Pol
ea Jumala/ joca mi-
nun syndisen luna°
stanuton / lumals
Pyhä Hengi joca mi-
nun mahdottoman py-
hittänyt on / hänen
Jumalisesi Hywyse-
siäns / tällä hetkellä
Minun ja »aickei» ih-
misten / jotca nyt e-
lawät eli cuolelvat /

apun chttkön ja cai-
tllle armolllsest onne-
list hette andacon /

lEsMn Christien
tähde»/ Amen.
Alsppämisen al>

can rucouxet.
MPAicklwaldiaslu-Wsmala Isä Pot-
ta j.i Pyha Heizgi o-
ie meillen armollinen/
Wsymetdantykönäw/!

meidän
xem / anna
syndtm audex auta!
mettä hädäsäm/eaic-,
tinaisit myös sielun!
jaruumin tarpetmeil<!
ten suo/ oman lupau.!
xes peröst / ja pyhän >

tatwnlini!!
Isä/warjel« sinun,«.,<
racundns/lewltäslWsilnas ymbäri cM,
ma ilman/ Annaml-
bänsitämtelellämU'
st»» otta / ja sen D
ken elämam käytti,/
wahwtsta mi)ös san,,
palwetlattstute/jl,ft<
nansortajac wotmO.
scsi alaspaina/Am!!!.

HErral?su CHriste rauhan G>
ningas / anna mcillc»
ja calkille ChrlsiKu!»
nal rauha ja sowind,/
rijdat ja sodat pols«
stä/meidän Esiwob
ldawhywäWuna/j»
ftnua ali«atstm s<<
miehillens cuuliaislt
olla/MkestenZnSlw
han M söwinnonow
saem/Amen.
<MAickilvaldiasD
gi/lahjainandaj«/s.,i<
na meille ruumin lw
weys/ rawtxdsm j«
werhom/meidän h»l"
new ja c«luÄ
le/pirutalo<staUpe<«
emlot»/ meidän pe»

lM
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»malan pelcon
, cimnlallsln tapoin
„ta/c«tcktnaisetwa°

meildä poise-
iz eli sinun Pyhän

mcks fZllen parha'
käännä/

olcon Iu»
rauhK

,wllten / Kp» tuol-
i^llen/ia meillenmat-
oisille», synMlleu
»mc.itcktnen ilo ia e»
~,!!// Amen.^

tcwltt.
meitä

Mtalwallinen woi-
m> Suotelcon mel»,
ä Hengelinen pyhns.

mettä yan«
Atnen lumalns,

mettä!
«talinen, Yhteys.!
Vartelcon meitä mll.
Matoin colmtuai-
l'»s.Cohendacö meitä
mamatoin hywyys,
Mllitcon meitä I°
änwoimtl<V elat-j
Vn meitä Pojan wy
ms/ walaiscon mei»,
ipyhän Hengen ct°,

ö Pyhä Cplmi-,
cl us ole meille ter°!

«>)s/ rauha ia.war-,
/ catckta wthol- <

M wasian/ näky-l
«'lsiä ia nakymättö- <
'iä/ia tule meiUc'j

i sielunta ruumin, lur»
> waxl iaawutt/Nime»
lsan 7 ia Polan/ia

.Pyhän Hengen fA. ,

.' ca meidän luonutyn.
, Cunnlaolcon Poian/
. ioca meidän lunasta»
'nut on. Cunnia ol-
con Pyhän Hengen/

meidän armons
'cautta pyhittänyton.
; Cunnia oll»nyltmäi'
"seujalacamatloman/
Colminatsuden / joccj

' meitä täsäelämässiu»
' natcon / warielcon /

/ ja ta»
'imän elämän peräsi

yanccjkise»
Elämän'ia tayoelise»

taiwan Walda«
Icundaau / Nimen I»
san/ia Poian/la Py-
hä» Hengen/Amen.

hylpasti-
meitä

ja warielcon meitä/
HERra yliswqlista-
con caswonS meidä»
päällem/ja olcon me,l«
lcarmolinen. HErra-
kääyoäton. LaswonS
meidän ja
andaco» nuill« yan-
mickistn rauhan/Ni--

Pojan/
W Pyhän Hengen/A.

Per
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yB4 Rucous Klri<»
pertzelm lulmuh

ta ls> kuirmdzemist
wastan/Rucoui!

IMHErra laupias

we.la/ me olemme siKunsansas/ianimt-
tetyt sinun ainocaiftnrackan Poieas / mei-
dänHErrälEf. Chr.
Nimeen/ anna sondit
«ndelt/issrangaiseib»
ze mettä omalla jal-
sallistllHwtdzMs/tnälä ftllt stn pahan tai
julman fieluie» wur«
haiir pertelen m/n cau
hiastt klncutm/ sinun
nimees häwäistä / jo
wähiä wtattomta lap-
sia heidän wanhemlt-
tcns syndein - tähdenlaichiastt wciiwata.A»
ta lauptasHErralu-
mcl!>> sitäköyhH wai-
wattua joucko/wahwt
M sinun palwelioitae
P.ippcw/ ta meitä
caickia Pyhällä Hen-gellas/että me vsto-sn taivaisin» stthana-
tawoimaliststollawa-
stlin/ettei hän semal-
d«isia cauhiata meno
sinun seumeundas jä-
senltten vlidze saisi teh-dä. Öle metse armol-
linen sinunnimcs täh-den/ ia andett anna
«,«<«« s« suuri syndt./

me sinun jWg-
joca on Hengen N«.ka/nijnlaistaistiG

sasticuullet oleWt
uwapahdameitäiomi,
- dän lapsiam/sildy,,

cawM«
, wlholifelda perte«>»/
-I»alzsMhänc!,«s-
-. cä saata walda mciHt psallem; muMUi-
- cma ja saata «iiii
- matto olkia cati:>,7>ie/

l nhn myös rack.usj!
«halu pMzch
<t,asMn/ettäl!,«s!
i.iua/in/inun ftm
> tästedes laiki stg „°i,
mastM mahdaisl»
racasta/sinun rock»-
Polcas lEsuwG.meidän
ram tähden/ Ami».,
Rucyusiepäätcs
HUHErm IWs!
M«Chnste/Iu!O
lan Potta,
wapahtaja joca
kcnhywyHe alc«l«M
ri olet/sinua me ch,
rästi rueoilemwa/ ll
las cättesta näistä f»

, holsta/ cuill me m
luelelimme/ ja w>!>

- muista sielun ja l«!
min waarotst / ci«
meille'taidais taM
tua armolliscst mci
löMpalMiotoO',

ii»



W la pelastaisit.
> : myös catcklnat-
Hengeliset ja rumi-
Mhiat/ cutn we
«,M anonet olemv
!w!, tailvaliselda I°

metllen saattai°
!l/j» nhtä sltte mell»
lmsinunmielesjälken

täydyttäisi! ja
ististt / meiöän tar-
ssem ja sinun lUnnt»
B. Sinä wolt sen«
choa ettäs oletcaicki'
Mas Jumala/ sinii
,!e myös meitä autta
-l>'s olet meidän Cu-
iWM. Sinä myös

meille Isäldas
parhain toimit-

!>/mäs olu meidän
! ii.en pappim/jo-

ocajcki Isäs salaudet
ei>äl< joldaeimyös

zsä meiiän kiellä. O-
!siis aina meidän ty-
mam/auta/aholho

meitä/ nynmesinml
ynnä Isän jo Pyhän
Hengencansa/ftzttäm
ja .cunniotttan, lacka
mat/ Amen.
WHmät catcki ta<

' ra»»
cas taiwalinen Isä /

' meidän rucouxew ja
' sydämmellscnpytämi-
'semjä<ken/l.mullenlj«
° ancalcktsexi cunntaxl

' jaktjtoxexl: Sillä sinä
! olet wtelä nyt nyn ri«
'cas/wäkewä/hywä/
'laupias ja armo Uine/
°,culnsikänäns algusta
' olcc ollut/ja pysyt ijä.
' eaickisen alcan. Sen»
' tähden olco» sinullenamoallenWosjacun,
nta caikildaluondoeap
palilda/talwas/cuu'
lis / meres /a maas /

nyt ia alati/ rjamaic»
kisest yancaickisen/A-
-men.

Mania.
KUWiihrlste

Eleison.
HErra tuule mcioän

Rucouxem.
ArmahdaJumalanPoica mallman meldan

a Jumala Pyhä Hengl.
Tt ol<
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yss RucousKlrla
Ölc meille armolllnm. ,HM
OlemeileArmolinen/
CMsia synnistä /

Caik.staet»xlstä/ '-

Eaiklsta pahasta/,
Petkelen petoxtsta ja juonlsta/ ~

Pahasta akilliststa euolemasta,/ meiti,-
Ruttotaudista ia callistaajasta/ piaszz
Sodista ja tappelulista/ ra .<'i
Capinoistaja rijdoista/ '«»

Rakehista jawarallisesta ilmasta/

Tuli palosta ja malkian hädästä/
Ijancalckisesta euolemasta/
Sinun pyhän Syndymtses täh-

den /

Sinun tärsimises/ ja
weres wuooatuxcn tähden. Auta»

Sinun ristis jacuolemas tähden/ laup«<§
Sinun pyhän ylösnouscmises jalumA

. lalwastn astumises tähden.
' Kiustnxcn ja cuoleman ajalla /

Wtzmmeistllä Buomiolla.
Me Mlwaistt syndistt rucoilem»

' ma siiiua.Ettäs pyhä Chrlstillista Seura-
mndas ymbärins mailmanhal-

Wzisttja warjelisit.
.„„„..Ettäs caickt Kinon Esimiehet/ MM

Pispat / Papit ja Sanan pal-^^M
/ t<rwcsises opisjapyhas lumchelamZs vtdaisit)a warjelisit.

Ettäs catcki waärA opiliapahen»
norm asttaisit.

Ettäs caicki exynetja wietellylpa-
lataistt.

Mta me pecklen meidän joleaim
aliz potkia mahdalsimme.

Ettäs useolllsiapLlwettotta sinun «,.!

«3hVsl«h»Mt. E



Rucous Klrla FA
Ztäs Sanalles sinnn Henges ja

woimasandaisit.
Ms caickia murhellisia ja heicko-

ultsia lohbutaisitja auttaisit.
Lllas catkllle Cuningollleja wal°

tamiehille rauhan ta sowlnnon
«ndaisit.

Ettäs meidän Cuningan jaMaan
herran,/ ynnä cocsjCuntnga-
Ilsen huone»/Neuonandaita ja
Myläisiä «varjelisit ja auttai-
sit.Ettäs caickia nijta jotca tuscas ja^uulemeft
hädas oivat / auttaisit jawarje- «««pias

' llsit. HErralu'
Ettäs caickia rastaita Vaimoja m«la.

siunaisit ja auttaisit.
Ettäs caickille sairaille terweyoen

«ndaisit.
Etmscaicki köyhät fangitpästaisit.
Eltäs caickia lästtä ja orwolapsia

cerjalsit ja auttaisit.
Ettäs armahdaisit sinuas caickein

ihmisten päälle.
Ettäs meidän wchMsillom/ ca»

lchttoillem ja walnomiehillem
hlidän syndins anderi andaisit
jaheitä täändäisit.

Ettäs caickia Matcamiehiä/ we«
dellä ja maalla/ sinun Engellt-

tes cautta johdatalsit jawarjelisit
Ettäs hedelmät maasta ja merestä

armollistst audailit ja laswatat
sit.

k»«s meitä armollisesi'cuulisit.
V lEsu Christe Jumalan Poke.

Armahda meidän päällem.
l> Jumalan Earidz» joca pois otatmailman

synnit.
Holho meicä laupias. HErra Jumala.

Ttg O In-.



988 Rueous Kirin
V Ilimolan Candza joca pois otat w.,1,

synnit.
Cuule meitä laupias HErra InM,o Jumalan Caribzajoca pols.otat nmill»synnit.
Armahda finuas meidän päällem,

Christe sAule meitä. Chrisie cuule MM)Pne, Eleison.<M<Mrisie Elnson.Kyrie Eleison.Hkna aln rangaise meitä meidän ansi°»,tallen.
Ala mvös costa meille meidän wäräint»!»,Men.Rucyllcam.

(MHErra öaicki°
Juma-

la/Mawaiwatstesyn-
disten huocnuxia et y<
lencadzo/ ja«urhelisti'
sydänden
hyljä/ Cuule armM-'
luin m« meidän hädä-'sam rucotlemma/ja
cuule meitä laupiasti/
että caicki ne culn per»

tä wasian«rmos neuwolla/ este- <
Wija strjetyxl tulisit.Että me pelkämät/si-'
nunPyhäsSeuraeun',,
nasns/zmua alatikljt-i
täisi m >a cunnlolt i'
toisim/Sinun rackan!>

stuxcn meidän
lautta/ Amen.

Wi Uucous l«
ttchtsuiuxen s<n »

jällen.
HMCalcklwaldiiejl«Wllaupias I««>
la/annameille sm
pyhiä armojas/e»!i«
pälwäpaiwälvcaÄ»!
sim sinuntunnosta!
plsimja mlelem! M
taifim meidän shcift
ltsen opim päaca«'
l«t ia niistä
cuinga meidän sn» 5
dllispalwel<man/!>!«'

stäjaexyxMPyhiub
PM Hengi luni
nun seuracundas
wiftaluvleipidnl
anna enämm ia e. M»
caswa/ «ta bän n
iis sinua cunniou
!wella / tiittä ia >

Mzijllncalckiseslaß
!desa/SinunPelc>
isnxenChnsiuxm/^

BsKHK Kl. c«l-
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NeUMMNN/
Ddpin caickein Mu-

cousten päälle/
Mutamisa Sanoisj

Laickin Ihmisten edestä /
Cmkeia JM/Caikja SädM/
Caikesa Hädäsä/Caickma mcoina ia tapahduxisa/

Ia seMhden yhden
Aamu siulmuxen /

«lLhtosiunaurm/
Ixircky

Ia caickein muiden Ru-
cousten siasakelwolinen.

WGGW
WWW

Ruodzin kielest Suome»
3

8»ccll. kenn. I^lin
T < iy >t3ck
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Costa te rucolletta / nijn älti
olco paljo Puhuwaistt.
pvhän -Hengen ColNasToiwotuss

REGISTER Neljäs Kijtoxes,
ylldzen Pcha '

CaiEetn Rucous.ktr- Ei kelleNZi,!,
jatn: 1. Epistolasa Hywä
Tlmoth. MINUItE

v. .. Ia
Nljnminaffisneuwo/ SINUIIE«"«ennen <ai<si» PP

IUMAIM
Anomiset/ lumnla walmift»
Toiwotuxel/ minun sydämeni

Ia Rueouxcn.
Kuoret MAAiMME!caickein

Ihmisten edestä. RUCOUT

Deum, tievalo, per '

qu«rn(.)v<-! n„la HERRTI °ta'u>l<je pre«mu°l.) torwijs/ «b«""^"(j)->>''^aidzeminun puh«peumu.. (4 ) vcl ,tawaartmtnun h«

losnoftaminenlumalan g««,a Jumalan,
tynö/ Ion«a cautta/me la sinua minärucß
<,) eli lttn paha poisru? 1. WotHErra/cu!cmlemmes 2) «ii hywä «a monda onmln»meille «a (?) mmlle
tucoitemme/ eli (4)
ylistämme ,'a liitämme larcawat m nna«
Jumalala. stan?Sentahdenc«
Ensimatnen lapahtu zo mlnun waiwol

3lulouxes / »eni la radollisndl
Toinen Anomlsee/ puoleen/ la ole ml,



Rucous. 9yT
-> ««rmolllnen sinu jun» Sinun «uolrmas il»

«hywydes lähden, woimata/
ylösnoii-.

> ilman, hyöey»
«anasta mi-lysta!

mi-«««Sielun
nua. Synnin pantaisi/

!», Suojlle minua/ Cuoleman kasisi/
Tue minua / Helwettnkioast/
Warjele Solanankynsisi/

, Ia auta minua cai» 3« «lä anna minun
minun hädästäni/ tulla duo miolle.

Mäpan ia «aickina 5 Ala minua ylo».
Mcolna /ja nijn «»-'"n" o Jumala sinä
H»ncuin minä elän. M" H«ngt/ iaälät»
Hl, Hläminua lue ml- kanans pakene mlnun
"llun Jumalania Tai- sydamefiäm: silla .Aalinen Isän / Patdzt sinua en min»
i! Wchan astialn st-«""« °Kdä/

Paitz? sinua mminä
, Cadotuxen lasten st- mttquymmara /

PMzi sinua en mi-
Jumalattomain jou- "« woi/

la iosetsina dzean-
.la heidän Wgnns st. Minulle seka .

!M/jotca,cod°t«uxldon ttta totnutl.x
liilewat. ' linun hylvan ,uc.
i.ö«iuunlESu«i"lken/nynen

fenälä anna minun M'tm'h»)wä ttc. ,
Klyhän

, Ihmisen 6> r
päälle ulinun Chr-siu.
Sinun walwas tur. s«" ""estä

boolla/ opista ta cacklsta
Ewun /t« minua llamws
Sinun weres ilma» Toimi vtttäis/ H

<, Eli mnilm? wiette,s
» Sinun haowos N- E» Cunnia s°dw»!fi«/1lmn HedelmM/ Mmyos «Mn Mn<W

Tttltz munÄ



Rucous
muutoin jongu» cun- j
liian li ajallisin woi? >
fon tähden poisklelläis
minun vscon.

7. Auta/ettei
Minun lumalsipel-.

«n.'liZ ulcolullaisus/
Minun siweyden ei

petol-sus/
Minun vscon el ihcki-

stenll)?/.
Minun kirckonfäymisen ci yri pallas tapn/
Minun, rucouren ei

ilman Inmaltsltt/
Ia minunrackauden

tl kylmänyt.
8. Varjele minua

wyös suruttomatto-
mukst la cangkidest/
etten minä onz».M°
doniwasian/

R«easta p«hä/°
Vidssyndi halpana/
Vloncadz» neuwolyi'

> <u/
Vlistäwiat/
Kehu minun »vihal-

la »ijn peräti euo-
synnisa.

Samallamuoto
f «.arcotta minunSielu-
e sian calcken ylpeyden

lden/!idzewa!lai'l suden ia wastay»koisu.

t Ettei minnw. Mä-
ylpeilis/

, n minä pidä ldze-
,ulta paramdl/
l,mtnäaiwap<ll-

jo luota minun loin,!, .
lisubent, päälle/
Etten minä tmtz!><

minunlnhjalntpäHj >
Etten niinä ptdäi», ft

zcntylönwijsan/ !
Etten minä wäa» s>
täytä minun waldan/
Etten minä seiso ew

kiatn asiain »
Etten minä), upe t»!, "sen wircan/

' secoita idzen,l >,D
i siets cuin et ml,»
sowi/

> Mjotakin otnetch
nt/ cuin minulle aW

»työläs on/
- 'c> Auta/
/ Että minä lyön th
' kön pois caicki pch!

Hjatuxet/
Että minä catfais»

idzeni caicklsta häplö
lisistä anomisista/
Että minä talm

- idzeni irralle caickift-pahoisthimolst/
Että minä wieroitO»

o idzeni caikesia turhl^
- puhest /

i Että minä waroitt»
- idzeni cMinatsest fy!>>
- msest edcsottamisest.

il.Kirouxeniasadol
- telemlsen/

Ryöstämisen iaKM
' eauden/
!',Walhenlapetoren/

" Pllcinia lMväistyfi
» Ulc°



Vlcolullaisuden ja
f»netoxen/
Huoruden ta saastat-

suden/
Iamitä muutoin on

<liun pyhä tahtos
mstan: lihan himo/
filmainjpyyndö/ elä-
»Hn cöleus/ sinun sa°
ms ylöncadze /Wää-
Ws / ahnens wiha /

Mlno/ turhan
»n pyyndo / Ractaus
Dnajalism/tamul-
«»sencaloalsita/oaickianäitäv anna caucana
Musta olla.
n Hlä anna minun/

sillä ajalla cuin minä
flan/tullaKewiax toidos/
lturhoxaiatoxis/Häpiänsex sanoii/
Cauhiax kayttilmises
Vohox elllmas/
Coiiax waatteis /

Max sydckmes/ >
Suruttomax «nuts ja

Nlyödenläymisei/
Heckumalisex hywtsa
!»iwls/
Elituhlajaxcoscami

»ulla ylbälsest on.
tz. Anna/
Etten minä muistasurua pidä/
EnDuomldzemiNl»

Klälisen eilätee hänel-
lewäarytlä/
En pnhmi» wtatto-

En wihan keholta
2»!N»lisia/

EnYlöncakzokövh'/
En Äaspntna hcikoia/
En syljä i'N?gcnuita/
En ke!leng,w tee

> wahingvta /

la en ybtän lhmist
'smulistpsaata sanoilla
eli tiiliä.

Curlta minun
iih-n ja weren/ ,

Estä Sathan/
Hillidze sen pahan

mällman/
Ia aula etten wina

feldän tulisiwiettelyr.
,s,Muttajoscui«en«

gin tapahtu että minä
thmistlistst hetkoudest
toisinans tatdaisin
puultu/ eli myös tie°
tänananhywänNlcn-
na/iateen paha/O nijn
'älä tee minun cansan
isinunwanhurstaudcs
>älte coscamtnäexyn.

Mia rangaije minua
!wihasas cosca mma

i teen / Ulä
curitita minua julmu-

l desas/ cosia minä si-
nun ricon/
Mutta säästä minua

> sinun suuren lauplu-
des lähden.

> 16. Warjele myös
minua/ta «itä minun
omani on/

' caitesta cliin minua
taita »vahingoitta

T t v minun
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Mlnun lunnlalista
Nimeen hapiäst/

! Minunelatuxcn puu
'tUVistst/

Minun omaisuden
warcatst/
MiniiHuonen tulesi/
Minun nsmnsian

Vckoistn pauhinasi/
Minun hedelmän ra-

kchift/
Mlilunruumin Mu-

dist/
Mintm sydämeni lsw
rust/
Minun silmän cau-

htasiiapahoistnägyist
Minun corwan pa-

hoist sanomtst/
Minun

Wiistan käymisesi/
Ia minun elämän

pahasta äc?« lifestä cuo<
lemasta.

17 Hlä minua sta
pois minun fcffi y-
äsani/
Hla temmamiluin o'

manipois enn«n aico«

Ala anna minua sai-
rax./ kiwulolscxjahei'

Älä anna minua yxl
näisix/ wihchäisex ja
hyllätyx/

Ä'a anna minua m<<
n», omistan pois aje-
lua.

Hlä anna minua y>

löncadzotur/ köyyärl.
lt toisella tawalla o»,
nttlomax tulla. .

»«Anna/etten mi-
nä torwioze wierM
waiwar olla /

Ei elä muiden arw«»
päälle
Ei rucoilla leipä m!>

nun wlftoWlda ni j«
wainomiehlldäni/ ,
Eikä apua edzlä<«<

wain ja laupiolNlitl».
main ihmisten tytönz,

19. Mutta jos W
on sinun Isallnen tch
tss/ettäs minua risti»mnsa tahdot waiwM
laita sijsnljn;

! Etten minä nurise <!>
nun rnngaistureö n>o>
stan/
En ole tärsimätii»

ristlsä/
En tule heikor mm<

hen ia wastanläynltsl»
alla/
En waipu costach

distus enäne /

En myös epäilee»»'
sca sinun apuscauwm
wipy,^
!o.Hla minua l>)ö«!i

nun elämäsäni stkw,
. della ja tottelemat!»»
mudella/

, Etten minä ery !l!l<
nun tegoisan/
En puutumina «M

woisan/
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RucoUS.
En ole laista minun

ludzmntstftn /

En edesmene ilman
«jatust minun astarel-
stn/
En tee tyhmäsi mi-

nun edesottamisesan/<
Ia nyn en tarwidze l

Mailman eoesä hapl»
är ta Max tulla. . ,
l, .Warjele minua

c«tckt» minun Wlholli- ;
siani w»stan/ ja tue,
minua petolisistaystö-,
wtstä/ ,

Costa he minua pa- -
nettelewat/ nyn wie
minun oikeuden wal <
teutcn /

CsstaheminuawKi-z
nowat / nyn pelasta
minua/ «
Costa he päättämät

neuwon/ nyn älkönse,
menestykö /

Costa he minua sa-
lattliwat / nyn hywä-
stisiuna minua.
«. Ia costa minä,

wtjmein ktuftnren ja,
sorttamistn kyllä täsä
Mailmas olen ulossti-,
sonut/nyn wapchda
wlnua yhdellä kerrat-
l« caickesta pahasta/
Amen.,

AnolMllcn
OnNtzncutn yxi >

pää Awam
Hywyten.
?lnl. 4. V, t.

RucvMesani/cuulemttuua minu wankulscaudj
ni Jumala/ >oca minu»
lrhdutata!>d«siu,r:sam/
ole/ minulle armolliu?/
ja cuule minn anomise.

i.

lMMckiwnldlas/ar«
/ hywä/.

laupias jaarmlaslu»
mala tahywäntöyden
Isä/

Caicken cappalbe»
luola/

Caikenhywyden
dala/

Caickein lcchiain lel>,
dä/
Calckcln cappalden

ylöspitG/
Ia woimallnen hal»

lidzta ylibze coco mail,
man.
2.Cadzö/täl!a hci-

kclla tulen minä sinun
tygös /

Nllnculn
kan lygö/

Nnnculnheickowale
wän lygö/
NyncutnhylMylM

dän auttc.tan tygö/

sins tygö.
z.lEsupm

xenNlmeen/ HZn«<
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Häncausions päälle/
Sinun lästye päälle/
Ia sinun lupaures

tähden rucoilen minä
sinua nyt/catcklsta joi-
stas tahdot rucoilda.

4. Nyn anna nyt mi-
nulle/ mttä minäru-
coilen^
Anna minun saada/

mtta minä tarwidzcn/
Suo/ mitä minulle

hywäja autuas on/
Toimita ntzn caicki-sa cappaleisa / cuin

sinä tahdot/
Ia ole tänapan ja

eaicklna aicotna/ ja
niin cmiwan cum mi»
näsiän/
Minun Jumalan jö-

ca minua autta/
Minun turman/joo-

gapäälle minä luotan/
laminnnKyntilani/

minun teitten.
5. HErra Isä Juma-

la , ole minu Jumala!
' Sinun wijsaudeshal-
llt<on minua/ ,
- Sinun armos ylös-
pltäkön minua/ l
Sinun rackaudcs i-i

loimcon minua
Sinun laupiudes

duttacon minua/ l
wanluirscau- j

des wahwlstacö minua/ n
!-S!»nn cotudes tuet-n
fonmmua/ j

/ Sinun catckupalW
/ sudes warjelco m>»Ge 6. Jumalan Ppilo/
SIEs» Chrlfte/oie»,!'
- nun lunaftaian;

Sinun miehuus «>

° tamtnen olcon!»«!«
-ilon!

Sinun opetxxes l»i>
/ nun neuwon/,
/

e edesmolluxen.
Sinun karfimisesuinun lunastuxen/ >

> EinunnöyrylesG
Nun Spetlin/

l Sinun tarsiwäli/»
,deswinun esicuwmj

Sinun plleas n»«
cunnlan /

Sinun wlattomM
niiniin pyyyoen /

Gl!m» ciniltaisM
minun wanhurscaM
Sinun ciwlemaM

nun <!am.m/
Sinunses minunlohdutus
Sinun taiwasenast»

mtses mlnu<: totwm/
Ia sinun lvmuein»

diiomlos minun sisD
täymisen talwasc».
7.Jumala/ Pyhi

Hengi/ole miNun lch
outuxen!
Käännä minua/ silläminä olen synbtmulh'
n^ne»
Tee minu» eläwäll

lillä
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sillä miilä olen cuol- l
l»t/ t
Hlösherätä minua

Da minä macan/ iPese mtnna sillami- <
ni olen saastainen. ,
Ia malmista Minua

yoncatcktsen elämän.
«. Plöswalalse min»

/ymmäryxen/
PMtä minun tah-

don /

kurita minunhimon/
Ia wahwlsta minun

Heta woiman.
ja pys»

minun tykönäni sinä i
«rttast ylistetty <,olm-

PeljWa minua jo-
npäiwä sinun latls!
<ansa/
lohouta miima jäl-

lenö iMlnEwangellu-!
miscautta/
Nemvo minua sinunssamlsas.
10 Senpaälle että!

minä / !

Mahdatsiuiundeamlnun synoini /
Vmmärtä Jumalan

lvlha/
Pelata Helwettt/
Catua minun ylidze-

läymisttanl/
Usto lEftxe päälle/
lohduta minuan hä°>

mnanllosians/
'Parata minun eiä->

man ja nyn aucuaxt
tulla.
i>.Valmista minua/

hywälumala caickilla
cuin sinulle suosioltne
on/ jatee mjnnn sy.»
oälnent ainian
PalawaxHenges/
llolstx loiwos /

Tähtowaisex nöyry<
des /

- Pyhäx tutlistelemi»
'sts/,

Ahkerax rucouxes /

Kiwax rackauocs/
Walmix cuu!iaisn-

des/^
iapstlisex pelgos /

Ia auta/että. min,
alati edzin nytacuilt
jylhälläowat.

12. Juuritasydämen yhden oikian
!h»lun sinun sanas ty-
!gö / ja

Costa minä luen Bi»
zblias/nynylöswalal'

minua?
Costa minä käyn

tlKirckon/ nynwalmt-
sta minua!

, Costa minä cuulensaarna / nyn ylösra»
kenn minua'.
Costa minä rucolle/

nyn cuule minua,! ,

Costa minä weisan /

nyn iloita minua!
Costa minäteenrip-

pin / ntzn paranami'-
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Anominen
Ia tofca minä tu-

len sinun corkialleey-
toliselles / nijn anna
minun olla yxt mah-
dollinen wieras/ sen-päälle'
Että minä muistaisin

Christuxen pljna/
Julistaisin hänen cuo

lemans/ wahwistalsin,
minua vscosa/Ia pa-!

.randaisin minun syn-
dlstä elämätän.
i; Anu» minun vlta
Puhdas ajatuxis/
Totinen»ftnois/
Hiliainen puhes/

, Vstolltnentöis/ >
Hääwältäs täyttä-

»nises/Slwiä tawois /
> Cohtulinen ilos /

Toimelinen wihas/
Selkiä tegois /

Wirta affareis/
Onnellinen edesotta-

Mises/
Ia tattawatnen

caickis.
»4. Anna minulle yxt

Sielu jocq,ymmarta/
«itä Jumala Hengen <
tule/ sen päälle että
minä ylidzen caickia
,^u<lsM«sintutaidzeni/l
iasiitte
Taitamasi tehdä/
Tommisesi waelda/h
Wnsast vuhua/

' Vmärtawiscst kysyä l
»

i- Eroitta paha hynch
,- Ia tattssW
a sest duomtln.
»- 15. EnnencaickiaG
,- narackaus minust!i<

sandya/ ia tee „««

nwanhurscax/ ettäch
naläbimälsellen

o Teen/ mitä min»,
ipltä
»! Annan mitä han»
-tule

Annan "hänen B
»mitä/ Hänellä on/

lasitakernost.M»mitäs hanalle l^W
tat.
16. Kanna mi»

- sydämen lauptutcn/j,
anna minun käten«!,
laandtat/ että mlnij
wastan otan ylön»
netuita/
Ojennan exywZO
Opetan tyhmiä/

Puhun laitamaa
main edestä /

Autan lvaitöaifm/
Wahwistan hetck»j!
wlrgotan wäsyuyll«<
Ylös autan lang<-

nuM /

Ylösnosta sottetM
Surun pidän hätö

nyistä /

lohdutanmurheM
laosotanlolaidze»!hywäi/
!?.Anna myös / etl»

minä olen sopima
mn/ ia M



? Racasian wihollt-
ftn/ !
Siiman ntjlä jotta

»lnua sadattawat/
Teenhywänyllejot-!

« minua wihawat/.
Rncoilcn ntzden ede-

stä jatca minua wa-
ingolttaw.it/
Armahdan nyta jot-

«minua wastan rlc-
!mat.
>B,la että wlna syö-

tän heitä costa he iso-
Juotan heitä/cosca

heianowat/lantznpayahywäl<
lä costan.

i? Yhteisesi / anna
Uinun täyttä idzeu
,c«tckia ihmisia wastan
nijmuin minun tule:
«ta minä
össtä saarnamlehlll?

Cunnian/
Efiwallalle culiatsu-

len
olen lähimmäisiä

wostan rauhallinen/
Corkiain tykönä nöy-

rä/
Mmmaisten tykö-

nä ystäwälinen/
Wcrtatstent tykönä
folwklewainen/ .

' Klltoline» ntjtä/
tvastan / jotc» mi-
ilulle hywiä töitä te»
leivät/

Uscolincn ystawmc»
stas /

Iloinen iloistencanft»
Murhellinen/murhck

ltsten cansa senpaälle
että miuuu rackaude»
mahdssis olla totinen/
ja minullarauha olis
joeaidzen cansa.
,«.Mutta cmtengin/

että mailmas on wa»°
rallnen / ntjn hallldze
minua senras/
Että minä walda»

pahoja/
Pidän idzen silviain

Wö/ ~

Teen hywain jalken/
Vlösrakenan muita/
Ia nyn alat löyttäi-
sincuinyxitotineChrl-
stitty ia cuultainen
Jumalan lapsi,
ii. Sijtte laina ml<

nuNe myös/racas I»
sä/sinun ajaliststasiu»
-naurestae/ntjn paljo/
cutn sinun armollinen

l hywa tahtos on/ta an-
na minulle ntjncau'
wan cuin minä elän/
Taitawan ymm»r«

ryren/
Iloisen sydämen/ ja
Terwen ruumin.
!!. Vlöspidä mitä<

minulle «ndanut olet.
iisä minultinuision/
Teroita mini» taidon/
Wnhwista minuss

»olman / Äar«
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War) li minun jase-
nitäii/
Ia pidenä minun

wnosicaulen / nijn-
tahdol

i z Costa minä syön/
nijn hywäsiisinna mi-
nun ruocan/

Costa minä macan/
nijn walwo Mtllnn e
desiäni /
Costa minä' ylös-

herän/nijn wirqot><
minua/

Costa minä ulosläyn >
nijn wle minua / >
Costa minä sisälle

käyn/ nijn warjele,
»finua/ ,

Costa minä waelan/j
nijn johdata minua/ j
Costa minä olen to-

tona/nijn "tue mmua/l
Costa minä wanhax

tul«n/nynlana minä
Ia anna sinun hy-,

wä Engclis aina olla
minun tytonän catckl-,
sapaickois.
24. Astta minua sen-,
caldaisen Säädyn/,
cuins tiedät eM mi-
nulle parhain kelpaa
Costa aica on nijn y-,

lönnäminua/jos hyö-,
dylltnenon/ nyn ylös,
corgota minua/ja an-
na milwlle silloin, j
Nijn pallo Cunnia/

euin minulle telpa/

Ny!, paljo jultHl/
cuin mtnä taida cäio/

, Ia nijn paljo wnl!,»/
cuin minä tiedän M

15. Ml,tt« anna mi-
nun hywin edessch
minun askaren /

Ia anna minulle
Halu työhön/
Ymmäryst asian/
önne edesotlamift,,/
Toimelisut catckift/
Ia anna minun/ny»

pallocuin mahdollim
on/ tätcttlda ihmisiW
racastetux tulla.

l6Cosea(että) fim
myös olet suonut n>!<
nulle vscoltsen puA
san/fiyn tee mlnul>!
seiisaman tykönä/
Awtoskästynrauhol-

ljser/
Awlowuote siunatut
lasten ylöscaswatl»<

misen ilotsex/
Ia «oco elämän ly«

tywäisex.
27.V>idzepälnslun«

wlnuu elatnxen/ m!<
nun saalin/ ia calckl
mitä minä omistan/sen päälle että min»
mahoaisin saada/ ny»
paljpcuinmi>»ätarw!<
tzen/
Rawittaxen minun

suuni/
Werhottaxen minun

Ruumm/
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2lnomlnen. ic>2i ,

s Llaitäxen minun o-
!«i«n/ , ' ,

Pelasiaxen minua
Mäsä/ ,
PMwelaxen lähinä
llälsiän/
Matren köyhiä/
Ia
j!nun Cunnias.
»8. Ia ettet yhtäkän
«lemsstlmns jocayri-
Ms ilz?nstaid<' sut-
s«/nyn laina minulle
«yös
Mäwys ihmisten ty-

t»nä/
Armo Esiwallanty-

!inä/
Ia rackaus caickein

tzlönä /

Senpäallc<ttei »inul
d» ikänänö mtlhdalsfiiutiu/
VstolisetyAoät/
Hywäthiiwänsuopal
Wotmallstt edes aut-
!«jllt/
Mutta että minull-
«ina olls /

Neuwo/ cosca minä
neuwo tarwidzen /

Apu/cosca minä a
loun tarwidzen/Warjellus/costami-
nowarjellusttarwibzi.
!V. Nyn myös c«i-

-!« ei minulda risti
puutu/nyn cauwan
«in minä elän; sen-
chde» anna minulle
«lnoastans/

, Kärsiwalisys cosca
tusta tule/

Nöyrys/ «osta minä
tule., ylöncadzotux / .

Slweys/ cosca mi-
uni» aasian tchdän/ ,

Annon idzcnrauh.ill/
costajocn minua wa«
hingottta.

> ,o, Piösota min«a/ !
nostamina olen ylöi
annettu!
Asttcuninuarauhall/cosca minä olen le-

wotoin!
lohduta minua/cosca

> minä olen hämmästy-
nyt'^

> Wahwlsta minua co>
stamlnä olen hetcko!

l Ilotta minua cosca
> mmä olen murhelllnl!

Ia jos jotakin et tai'
damuutetta/nijnauta/

! että minä lyön tytön
! pois caiken kelwotto»
man suxun.

? ;i. Wijmein:
Costa minä olen sai< j

l!ras/ntjn ole minun !
poranbajan!

-Costa minäkärsin li- zwun/ nijn huojena se j
-sama!

Costa minä wälicap-
- valeita. brukan/ ntzn !
i hywästi siuna Nytäs
n Jos se on minulle !
- hyödyllinen / nyn au- !
e ta minua !z

Mutta



MutK joset ole/nijn
anna minulle sinun
pyhän tcchdos jalken
pian/ja hywälle toi-
mella/ yhden nutun-
lifen iopp,'n?

Toiwotus
Astu ylös Jumalan

tygö/ Että
H^wäsiisiunausalas lnugeis

Nijncuin yxt saade
Caickein Ihmi-sten edestä.

l.MosexenKirlas ,
C«p.i«.v. 27/

Woie«dzo! mins
l<n rumennutpuhuman
mmullHErronicansa/«M MlN»temu jatuh-l
t« ,l«n. ,

I: / ,

Unen sinun maacun- >
nalles/ ylösota nyt
minun suuni rucous / j
ja anna myös muut
hurscat Chrlstltyt ja l
Ulicki ihmiset/nautita,
minun rucouxent.hy- t
wax.i.Plöspida/ warje-
le/hallioze/ johdata
ja lisä sinun Christel- f
llsen Seuraeundas
wähä joucko/ jawar l
jele.
Meidän saarnasi«o» f

>llm wärasta opW/
, Meidän Schoulim
»aullaxpanemlsest/

Meidän yhteyden,.
ripurZisudest/
Meidän Seuracm»

dam pahennuxest /

Ia meidän opetW
wainost.

;> Hillldze melia»»'
scomwtholllfel/
EstäTurckia/
Alas pain» cM

pacanaltset opetuM
Joanna sinun <H«

häNimesCnnniaM
ilmasss «intän enäM
jaenäulin vlosltlM
tyxt tulla.
4. Ylöswalaise m

näit/
Käännä lumlllM

mia/
ArmahdaSynnetsio/
And«ann»catuw!>j<
M/
Ia hucula irtchl

pilcajat.
s.Anna/että m!»

dänopettajamjasM
namtehem aina m«h>
daisitolla/
ToimellsetsaarnoM
Puhtat opis /

Selkiät vloStoiml!»'
x»s/
Miehulllset rango!'

stuxes/
lumkliset! loydul»'

fts/ .
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'Hyödylliset ylösra-
Imdamists/
Ustollistt wiras/
Pyhät elämäs/
Soptwlltset waelu»

fes/
Karsein loinen toi-

ftins caickisa.
6.HywäWuna my-

ös heidän työns ja
loina/ettet helliä mah-
tais olla syytä tehdä
heidän wircans huo-
caurclla/ muttaanna
mimllle jacaicktlle mllz
illeheioänSanancuu-
liolllens-/
Tutlistelewaistt cor-
M/
Ylöswalaistllt silmät/
Cuullaisct taidot/
Catnwatstt sydämet/
Andiat kädet/
S<npäälle että nhn
Dzecalckia/jamyös
«etdäntftkönän/
Sinun Nimcsmah-,
>«is pyhitetyr lulla/!
Sinun Seuracun-
»nsparatux/ !
Ia sinun waldacun-
»os / enät,,»!. i
7.S!jttew»rjelemy-
is/sinäwakcwaCaic-!
iwaldiaslumala/mel >
an waldacuubam ji
hteisen hywyden/ Ia l„na caickille Keysa-
tllc/Cuningaille/Nuh
näille/ HErrotlle /

HMdziaille ja Raadl-
miehille

Davidin lumalisu»
dest/

> Salomonwysaudest/ ,
Slmsontn mtchulli» >

sudest.
8 Anna heidän oll»
Vscolliscstatcotutyh,

> teisestä hywydestä/ ,
Surulliset sinunSen

! racunnastas/
Armolllsest altmat.

> stens «vastan/
- Raiihalllstl kyläli.,
'stenscansa/Onneliset sinun jahet
dän wlholltsians wa.
stan.

> y. Juurita , caickem.
woimalllsten sydämi-
hln rauhan ajotuxet/
Auta/että myös suu>

risucuiset k«sywätlu<
malan perän / «
Anna caickille neu« ,

won andajllleterwallt' .
set edes ottamiset/
laina calcktNeduoma- °

rille wanhurstaus/ Z
Ia caickille wtrcamie» i

hille iauptus,
i». etlH l

myös meidäntykonam
yltdzencaickia
Paha tulis rangai»

stux
Hytva maxetux /

WääryS estetyr/ , "

iluwaltnen woimaft
pidetyr/> I»^
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1004 Tolwotus
Icijocainenwirasäs»

vsolllsex löytyx. l
ii. Samallamuoto >

hallidze taicki alam-
maistt / että he mah- l
dals
Racasta heidän Her-<

s/
Seurata lakia/
Ia jos hätä waati /

anoa Hengens ja ta-
warans silmnsanasj
tähden. ,

12. Tosin ylös pidä
ooco meidän Isän-
maan / hywäsä woi»
mas

iisä hänen asuwaisi-
ans/
Hywästlsiuna hänen,

! cauppans/
! Edes auta hänen kä-
! sialans/

Plös pidä peldon «vil-
jelys/
tatna tapellinen il-

ma /

Ia anna caickihi n si-
nun Hywästlsiuna»'

i fes.
lz.Sitäwastanwar-

> jele sinnn ChristKun-
das Ruttotaudistapa
saastutta maisesta sai-
raudesta/Ertpuraisu-

« dest/Capinast/Sodast
l ja metellstiEltjosme
l sencaldaist meidän syn»
l dillämausainnetolem/l älä culwngan «n-

N" sinun wanhursM
hqdäs perät hucku,/ !
mutta
Ylöspidämeitä 3ii,l, >

tos/
Rawidze mettä «>> !

lilla ajalla/
Warjele meitä sMz/
Siuna ne wanhw >

ftat aset
Ia anna meille p!«, ,

jällens se toiwotel!,
rauha.

»4 Hywästisiumt ny ,
ös wymein huonen-
Saädyn/ja laina c«ii>
lille Pechen. IsäM
jaEmännille
Rauha heidanAtA

,Mstusäns/
Önne heidän elow l

xesssns/
Ia ilo heidän laO

-stans.
15. lapsille anna

- Hywäcuuliaiftis/
Tahtowainen sem<

> minen/
> lapsillinm pelco/

Totinen nöyryys/
> WelgollinenCunM

° Sydämälline» fijtl>-
»ltsus/

- I« anna wanh««>
-ban hywästlsiunaus
i runsast heidän pMe lens tulla täytetyr.
. i6.!chi°lta, catckille
/Perhen-IsämllcjaE'
-«annille hywät p»>'

«lliftl/



M/ mutta caickil-i
„one,wäellc laina >

Zawelliset jäsenet/ <
Walpat silmät/ ,
tuliaisetcorwat/
Tchiowatfet sydä^

B/
Hiltaiset huulet /

Vscolllset kädet/
Ia yxl sielil/ joca

vainen on. .

l7,Vhieisest: Anna
'M chmtset olla sinun

annetut/ ja an-
i«locaidzelte mitä hän,
l»rwldze i
Mäköyhät /

Rawidze Isowaiset/
lu«aMnowaiset/
Mtela alastomat/
Tliepois ajetut/
iu„asia fangitut /

johduta murhelliset/
Coria sairat /
Uar<ele terwet /

Suojele rastat/
"Msnofia ahdistetut

.asuruiapsist/
Johdata nuoruden/

wanhat/
Auta taitamattomat/
Elätä orwolapstl/

asia lestein edestä/
chwista heitot / ,

'p>lastn kiusatut/
Wie mottustawaiset/
Walwo matawaiste
l>!llze
Ia osota sinun lhmes

pauois.
«8. Wcjmetsex anna

racas Jumala erino-
maisesi sinun haldus
anneltu olla/ wtnu»
omani /
He olcon cusa tah«

ions/
Hallidze heitä sinun

Pyhällä Hengelläs/
Warjele heitä catte-

sta pahasta/
Hytvästisiuna nijtä

jotcaminulle hywäte-
kewät/

Varjeleminun ysta-
wäni/

Andex anna minun
wihellisillentja cadeh»
tiotll^nt/Manna minun pa-
nettelian/

Vlöswataise minun
wainomtehen /

Ia wte meitä lopulla
catcki yhteisesi sijhen
ijancaicklsen elämän.
,OOOHOHHH

Kiitos
Pane meidän onn»

Cunnian
lumalanC^rr«n

eleen maahan
2«°

anda hänelle

jatijloren
Cackein edestä

Cnin meille on.
?lgl. loz. v. l.

»Sielun/ja tauti mit»

1005Tolwotus



o°6 Kiitos
nnnusa on/hänen py-
hä Nimens, Kytä
HErrawinilsiellm/ja
älä 'unhoda mitä hy-
wähänwinulle tehnyt
on. I.
tMiSinö yancaicki-

mallinen Jumala cuin
gaWttämätötn «n si-
nun wljlsaudes/
Cmnga suurl on si-

nun »rmos/
Cuinga loppuma-

totu sinun rackaudcs
Cuinga»lgnpaldiuen

'sinunhywyVes/
Cutnga ftnomaloin

.sinun laupiudes/
sulnga hywä sinun

,pltkämtelisydes/
Cuivga cunnialtnen

sinunwanhurscaudes/
. Culngapichdas sinun
lotudes /

Ia cuinga tutkima'
toin sinun caickiwaldi-
aisudes/culn sinä mi-
nun päälleni osotta-
nutolet>>

nä tunnen minun ali-
matsudeniasiuuncor-
leuocs /

Minun nöyryden ia
sinun suurudes/
Minun mahdotto-

muden ia sinun Maje-
siciis.

~ En minä ole Mi-
tän/ia sinä olet calcki>

- Minä olen radolliä ne/la sinä olet iau?i,i«
n Minä olm n
-tamätotn/ t<l sin.ich
t wilsas/Minä o!m synl ineo
- ia sinä olet armolli»
i Minä olen tottch
'matoin/ia sm
' fävfiwäinen/

Minä olenko,
-sinä olet andills/

Minä olen
- jasinä olet wäkcn

Woi/minäolen! «j
> dotoin caicken
hywanlyöhön jo.

> minulle tehnyt oltt.
4 Ihmeljset Vwatj!

> nun työs/
Hirmuiset sinun iH

«kauxes/
' Noimaliset owat <!

> nun rangalstores /

Armolliset owat li
nuncuritoxes/
Totiset «wat sinu!

lupaures/
Vstolltset owat smu!

todistuxes/
Ia sinun rackalche

onylidzecaickt/
, GillähänonCorlembicuinTai ,:

, xewiämbi euin M i
Sywämbi cuin N

. 5 Minä olen
'luödocappales/jc ,
olet minun luojan/

, Minä olen sinm
l/



KljtoS^
3/MnHmlnulscm/
MM olen sinun p al-
jMscpijcaS)

InäminunHEr-
Minä olen welgollt'
W/jn sinä minun
Mnteklän/,
Sillä sinusta on mt-

caickt/japatvzi
!> l«ei ole minulla
»itan.
t.Sentähdenolenyl

ty iaktjtttty/mi-
!,, Jumalan ja Tai-
liuenlsan/

Ettäs olet minun
! costa en minä

»itä,', ollut/
Lttäs olet minun teh-
>ft »mun cuwaxes/
Ettäs olet andanut
Mulle terwen ruu-!
iin la ymmärtämät-
«Sielun !

Za ettäs oletnijn ihme
,däutmtnu2hrt>

lelllsili ja Cunnlalisist j
nmist syndya

»hän matlman/ sinun l
-euracundas helmas.
7Olewyös i)ancalc- l

isl st ylistetty/että co-
o ihmisen Su-«

«undaoli eadstettu/ -
hdit sinä sinus h
/a caicketn ih-

! päälle / !<

titlangenuit«/
lchieititmeille sinun le

/ 2lwatsitMtnsTal,
-wan/ ,

Ia anoittämän sinn l
- armollinen tahtos loco j
Matlznalle tlmottetta. :

, z.Olektjtlttn/caickein
!r«ckainlEsu/sMlj«
alnäicktstn Jumalan

, Poica/ettäs olet tullut
i MinunvstawäM/

, Minnn Weljexen/ zMumnedeewastaiaM
. Mimm auttaiaM/ .

' Minun Lunastaia/e>v .
Minii autuaxteki^en/
Ia minun wellmtt-

bexen-
-9.01e ktztetty/ caic»

kein suloisin / caickein ,
ystäwälisiu/ caickeln 5
rackain/ mickein ar<
mollisin/ ja calckeln
paras lESU! 0l«
ktztetty'

Sinun rackaudcsja
Vscollisudes, edestä/

Sinun
tamlsts ja /yndymi» z
sts edestä/
Sinun opetuxes ja

työs edestä/
Sinun ahdlstnres ja /

hätäs edestä/
Sinun pilfas ja ha«

walstyxesedchä/
-Sinun pilcamas ja
haawas edestä /
Sinun kärsimtses ja i

loppus edestä /

Sinun ristis ja cuo. 4
emäs edestä / ,

,
,!,

Sinun ylöönousemi- s



ses )« Taiwasenastu-mises edestä.
ia. Woi cuinga su-,

loinen on sinunEwan-,
gclmmis/ >
Cuinga tohdulliset o-

wat sinun lupauxes/ <
Cuinga callisonsi-,

nunlunastuxes/
Cuinga terwelliset,

«wnt sinun haawas/ ,
Cuinga woimallnen

on sinun weres. ,
n. Sentähden sanon,

minä wtelä nyt yhden
lenantolekijtttty/ ,
Ettäs olet ilmoitta-

nut minulla sinuntai-,
neuwon/

Ettäs olet sowitta-!
nut minua Jumalan
cansa/

Ettäs olet lunasta-
nut minua Helwäclst/Ettäs olet minuay,
los ostanut Castesa
I« ettäs wieiänyt sij-

„ä Pyhast Ehlolists
raividzet minua rmi«
milläs/ ja wirwotat
mlnim werelläs.'
>n. Ia sinä JumalaPyhä Hengi/totinen
lohduttaja caueft hä-
däsä!
Sinua minä luma

- ran /

Sinua minä rucoi
t lm/

Sinua minäylistän

Sinuaminä th iän
!). Sinulda on n
nulla calckise hyw<
cuin minä ajatte!
puhun ja teen.
Sinulda minä stsekä tahdon ettätc

tuxen/
lasinäyxinäns t

minua tolinellsetsijh
tzancaickisen elam«

Sinä cudzuc«nua / ennm cuin «

nä sen teen /

Sinä odotat sijfn
sti cuin minä sen t« ,
Sinä autat »

että minä sen te
I» sinä wnh,

minua cosca mtttä j!
teen. !

if. Sangen '.unN
owal sinun lchj,.s/
Sangen rtcas sinu

lohdntuices/
Sangen sulo, .«n <

stuun hywyoes /

! Sangen wotmalli,
on sinun cansafav»

tsts.
16. Ole seruahdmk!

t tetly tjaneoickts
n:äs u,inuu koyl,
< mellun ihmisen !

Minun radollisut,
>- siani ulosaultauut/!

ssroangeliumi
t» essutta !>

Pyhän Casten?eft<,/leautta wastuoest si)^
nyttänyt/



Ktjtos iösss
nun tuhma sielun!

ylöewalaisnut
Mnun saastainen sy

tämm pyhittänyt/
Minun wäsynytwoft

«an vbistanut/ja ntjn
»mnun

. .

Vhder Ihmisex /

Castetux Ehnstityr/
Sinun Seuracun-

dns jasenejc/
Jumalan lapstx / ia

tjancaickisen elämän
pertllistri tehnyt olet.
. «7. Ö sinä pyhä corft
Nait ylistetty

„ colm-
yryys/me ylistän» cale
il toinen toisemme /

tausa sinun loppumaa
tmnhywydes / jakij-
iawme sinua taiten sen
hMyden edestä cuinsinä meills Rumuin ja
jielun puolest tehnyt ja
esotlanut oleti
.Ettae meidän Kirc,
köm puhdas opis /

Meidän Schouliihy.
iväseuköistuxes/
Meldätt Esiwaldam

lauhas jalewos/
Ia colckt Kaupungit

hylväft woimas ylös-
Pitänyt jawarjelluto-
let.
iB.S«malamuotöei

ias myös meidän ra-
tas Isän Maan aina
lahän,,sti
Södaftajaiverenu^

los wuodatureft /,
Capinasia/wihasijö

rijdast/
Callist ajast ja näljän

hädäst/Ruttotaudista ja sa-
stuttawatsest sairau-
dest/

' Ia muutoin caikestä
pahasta warjelui oleti

,9. Sinun Vscolli-
, sudes seN teke/ että me
! wteläolemi

Sinä ennät aurina
Zos loitta joca Aam»
meidän ylldzen /

'Sinä annat meille
'Ämil j» Ehtosaten/Sinä bylvästistunat
> Man/etta secaswons
landa/
Ia etannafylwämi»

, sen ja nyttämlsen la-
lkara/

Mutta annat meille
> wtelä nyt alat meidän
lo<,apälwätne iejpami

20.0 minulumalan!
cuinga paljo oleu mi»

!nä sinulle lvclca? Sts
uä oletminua hamasi

t minun nuorubsstan tsmän
, läsnäolewalseitPäiwän asti

Juuri woimaiisesty«
'löspltänyt .
- Juuri Isälisestlwinnut/

Juuri ihmelisest joh-
dattanut/



Kijtos
Monesta hädästä v-

losauttan»t/
Monesi, aholstuxesasuojellut/
Monesta maarasta

tvarjellut /

Monesta wahingosta
pel'st^nut/

Monest surusi, loh-
jdutt'nut/
Möriesa wastahakoi-

sudest» elättänyt/
minulla mones«

hädäsä awulllne ollut.
,1. Costa minä olen

ollut / nijn sinä
Ms olet andanul mi-
nun terlpcri tulla /

Costa Minäolcnexy-
pyt/ nyn sinä taas o-
let -ninli tielleautanut
Costa ininä olen syn-
tiä tehnyt/olet sinäkar
fimyst minun canftniPitänyt/
Costa minä olen csstu-
must tehdyt/o!et sinä
Minulle andextädanut/

Costa minä ole» ru-
koillut/ olet sinä mi-
nua cuullut/
Costa minä jotakin o<

!<N eteni ottanut/ olet
sinä sencaloatst hywä.

Ia costa muut owat
Mnua estelyt/nijn si-
nä cuitengln ylct mi-
nua edes auttattm.
«.lapftides olet sinä jo
mausta suru pitänyt/

- Nuoruoes
minua hallinut/

, lawanhudes oittsi,
na myös minua ylös, !

, ottama.
awus cuul, i!

, ta/ on minulla Mall-
mas monoa hywäi, sii»
pa/jacdesautta)aia/

Vierasten tönönä
mödshywaystawätä/
Ia o>en laic»

kisa patcois läytänyt
olemisen jtz

lähtemisen.
l 24. Sentähben nyn
ole ylistetty la kljtelty
coiten stnedestä cuin
minä itänZiis sinulda >
saayutolen / jawte>
lä nyt saan /

Sen ajan edestä/
> Sen wuoden edestä/ !

Sen paiwan ede^iä/
Ia tämän läsnäole- !

Maisen hetien edestä/ !
> johong«> sinä ole? an?
dmnit min,un ehti j«>
joutua/
Sen rauhallil

won edestä/ cu n sinä
minulle edes meni-clle
yölle lähiöttäni olet/

Sen terwelisen ruu»
min edestä/ cuin sinä <
tänäpän mlnullr

olet /

locoibzen p«lu,>ede<
sta/cuin minä iänä-

>pän naulinm
' l;OlektjleM)smsä»'ji



dyn edestä johongns!
«lnnnolet asettanut/
Sen Cunnian edestä/

«uins minulle olel an«
banut /

Sen waran edestä
l<l!!, ma minulle olet
Manit/
Ca.len sen onnen e°

pestä/cuin sinä minun
tyssvn olet ostttanut /

vscollisen awio-
polisan edestä/ jonqa
mnsa sinä olet minun,
ebescadzonut /

CstfensenhwsstistU'j
naure n edestä/cuin si-.
yä minun
MstÄentandanut/
lacaickenmuuttilon

sinä mtnu-
saÄetwaicutanut.
,6.Woiraeaslum«'

la/cuinga «onda th«
wisic. owattänäpätwä
nä talla hetkellä/ ja
tällä silmänräpäys
xellc / täsä <<, mualla/
Ratolltsemmat cuin
minä/
Käyhlmät cuin minä/

Enamin ylönanne-
tut cuin minä/

> >« ttomatcuin minä/
Surulltselnat cuin

minä.
27. Ntjn ole sentäh-

den ylistetty ja kytee-
:y minun m caickein

nyden edestä / ,

wastäsinä nijn h
teet/cuin minuawast«/^
Ia ole myös w,»nc«

sn senedest kytetty/et'
täs olet opettanut ml'
nua catcki sene«°ioaist
tunbeman.

»8. Minun sielun pi»
ta ylistämän sinua/
Minun Hengen pi« ,l

tä kijttämän sinua/
Minun sydämen j« !

,suun! pltä lunniottt«' i
m»n sinua.
MljttNtHENr, j
zMAntcki Engel!!', ,^

Kijttäkät HE9-MA l
Catcki Phhät! '

Ktittakät HERRA «

c aickiPacanat!Kyttätät HERRA >jj
caickt Canssa !

zo.
olconIu» >

lsalle/ i
'joca minun luon !

> Lunnia olcon
malalle Pojalle/ jol« i

' minun on lunastnutl s
Cunnlaolconlumtt- '

lalle Pyhälle
' le/joca minun n py»

> hittänyt!
Cunnia «lco» Pv<z

hällecorkiasty
leEolnUna<sud:l
janancaicklsest



Wirsi Kirjan
Register.

Adam Ewa algust syndi teit. 525
Isäpäällem armahda 5«5

Ah Jumalcuin edes talsin käy 404
Andan Jumalan corkeudes: 476

Aindan Jumalan päälle turwa 589.
Ain weisatcam herral 418

Alleluja/ iloll lujal. 417
Armahda päällem Jumala.

Armon liiton Engell.
Auta mua Jumalani täsä tuscas. 402
Autuan onni on joll Jumala. 539
Autuas auta köyhä waiwaist. 393
Autus se cuin käyskele 383.
Autuas se cuin pelkå HErra/hänen 417

Autuas se cuin pelkä HErra/ja 4«
Auring idzens nyt pois sulke. 466

Sokea aicani tullut on/ett
Kaickein luondocappalden silmät. 468

Kaicki Christityt iloitcat/ tällä 487
Kaicki cuin Christust cunnioitit. 520.
Coco mailma walittane 576

Kose murhe ja waiwa päälle käy. 418.
Tulcat christityt caicki toisinsanota 596

Christe, mailman wapahkaja. 52l
Christe päiwä on tådesäs. 464

Christe paiste kireas päiwä.
Christe sinä apuni ehdi/

Christicund Christuxel kihlattu. 434
Christus alas astui taiwas. 487
Christus astui ylös taiwas, 514

Christus caridza pyhä punattin. 505.
Christus couoleman kiwus sanot

Christus jaApostolit aicanans 579
Chri-



register.
Christus JumalanPoica. 495

Christus käski sanas saarnata. 456
Christus oppians ilmoittaman. 514
Christus cuin cuoletetiin 507
Ehrlstus nous ylös cuolenmanhaudast/ 508
Christus cuin edestäm cuoli. ji l
Christus taiwas ylesment. 514
Christus wastan wihollsians. 414
Christuxen piina muistaeam. 498
Cudsu Christus caicki tygön 427
Cuin Christus seuracundansracasta 540
Cuin hätä cowa käsis on. 544
Cuin jesus käwi hahtehen' 426
Cuin Jesus wuorel kirkastui. 4? z
Cuin Kirckast cointähti coitta. 395
Cunniottecam Christust Cuningast 4l
F

Ellet carkanot ja taloia. , 420
Engell ilmestyt taiwast
Engel paimenil puhui sanoil näil 488
Esajal Prophetal tapahdui. 479

Herra cuca sun majasas.
Hädäshuudan ja edzinHerra.
Haudattamme ruumis tämä. 577
Herodes häijyn älkinen. 436
Herra aicanamrauha laina. 481
HErra Casvos kännä puolem. 543
HErra cansas perittawäs pääll. 406
Herra Christus tuli Jordanil.
Herra Jumala asua taiwas. 447
Herrai, Hengi ilman algust. 51;
HErra cuin armollinen olit. 4ö§
HErra sinä mun tuiki tienet 4lj

Historia tosin idzestäns. syl

I.
Idz Isä, asetit armost.
Idz Jumalan algust tiedän.

Ihmisen luondo turmeldu on.
M« iii



Reglster.
Ihmisten elämän surkeudest. "

,
Iloitcam pääsiäis juhlaft. 506
Iloilcam sijs catcki.

. 49^
lloittam nytt tähän all«n. ;<i

' Iloidze Christicund sydämesi. 4«4
Iloisesi lEsuxelkljtoswelsatmahdam. 512
Ilon cans welsatcam. 491

äulci)ul>ila. <>y i

X I ä caickiwaldias.
Jumalat lyttälam. 5;,
haldia maan taiwan.

a Jumala taiwahast. 517
Ia Jumal walbtas HErra. 476

a meidän ylhäll taiwas.
''?rusalem pyhä Caupung. 415

?su mei»än lunasture».> , 51l
Ms Cbrlstns lunastajan». ~ 457
':sus Christus sselun turwa. 510I Ms Christus uhrix meille, zoz:sus Christus wistist wahWast. 528sus cuolluis ollesans.

' sus Isäns tahdon täytti liäl. 511sus nousi clwllulst ylö<. 500

ristin pääll riput. 49»
usta tahdon ltjttä. 544
,us taaid wolton cunuian cans, «il
jurcn Nimen waellamme. 47»a covkelman turwls istupi. 410

em woi wastoinkäymist wältä. 561
HErra auta meitä. 4,z

et HCrra rakenna huonetta.
Jumalanpääl panen turman, 5,6-
I'malan säädyn perästä. 4^;

<zl asetti awioslästyn. 5,9
Jumala suurest hywydest. 5,z

nlat lyttä ylialea mahda». «?

I - mal o» meidän wäkewä apun. 39 l
al aut minä taivaisin. 497
;al on wedtt «lchen wt««f. 44»

Jumi»



Reglsser.
Junnua päälle» armahtacon. 402
Iul?>al culn caickt loi. 5313
lu.val seis» Jumalten stas. 42?
Jumal taiwast Isa hywä. 474

K.
Kehu kielen muista mielen. 458
Kytän sua Isä Jumal. 461
Kcjtec ole HErra Jumal. 47«
KM ole Ismelln Jumal. 37 y
Klttet okon lEsuxen Nimi, 530
Ksstttty olcon HErra Israelin lum. 37 z
K «Mätäin HErra / lumaldylhäld. 457

HErW luin on hywä h<l>l, 47»
stemenenS meni kylwa. 438

luja «n Jumala. 397
nyt HErra sinun palwelias. 379

ija nyt lasiecam. 490
M.

MidänlsäM sun rucollen, 454
Nl«llmas mainittowat ntmot, 584
Meldän linnan, on Jumal taiwast. 397
Metl tailvan eorkia Mningas. 49^
Me culn eläm maan päällä. z?l
M? vscom yhden Jumalan pääll. 44?
We vscom pääll yhden Imalan. 45 l

Mielen mix suret watlman psäll. 56»
Mun sieluni Mennyt pian. , 594
NM silloin taita puuttu. 389
M mun sielun Mä HErra / monin. 4«
Mmun sielun suurest ylistä HErra. 376
Mitäs Jumal tahdot topahtu lolt. 56,
Niv lerscalwäkewä sangar. 4<,»
Mx ltucus ftnowat pacanat 38;
M,,mi awtostäfly laitta. 444-
Mun Jumalan sua kytän aln. 46?
VI m sielun tijttä HErra. ,41;
M„li sielun suurest ltzttä HErra. ??7

Min»



, Reglsier
,

Mustan muldaan / tuhwax. .
)<' 567

Mun mielestä» matlma on camala. '

~

,N-
! Niin lEsus puhut wertauxill. 44l

Naw suuresi Jumal armahtaa om 446
Nämät ne' kymmenen tastyy owat. 446
Nijn cauwancuin meelam taall. 574^
Nijncutn HErra caickein pyhin 496

.
Nyt eaictl Chrtstityt iloitcat. H!y,

- Nyt HErra yllstäkam wahwast. 46c)
i. Nyt »aemme sen siunatun palnM 4bz
j Nyt tän tulcat Christltyt ja. 549

. _
'

rlöcäickeinlappalttn luoja.
o.Chrtsttcund morsian puhdas. 5;?
0 Christityt nyt llolccam. 45>?

tz, gHErra CaickiwMas. > 48a
t 0 HErra Jumalarmollnen Isä.., 4iZ

« 0 HErra Jumala taiwast/waikiaM 55»
t 0 HErrä Jumala laiwast/ me kytänlz s<B
' 0 HErra Jumalataiwast/me tyllä. 536
l 0 HErra Jumala taiivast/olet. 4">

l 0 HErra Jumaltuin caickiolet. 5'3
, g HErracuin asut laiwas
>. 0 HErrs sun pyhä sailas.
4 0 lEsu Chrlst Jumalan Poicch
' 0 lEsu Christ cuill luononfailv 4y>
Hv lEsu Ehrtste wlatoiNi ,567

!, Ö lEsu culngs olet ptjnattu. §>

O lEsu elämän HErrfii
! O Ihminen ajatel aina. 5>
- ö Jumalannamlnull armos.
;,'K humala sinuamettjtamme. z
H O Jumal kenen edes walitan. ;

< 0 lumathancaickinen. 55
i o Jumal sinua kytäm. zz
, O Jumal sun hywyttas tijtam. 4?
10 laupias Isä HErra Jumala. 47



Register
HErra sinul laupias.

'cmolllnen mull Jumal.
)ywäs turwas Christie

Wet Isä Jumala
Ml lEsu Christ. . 48<i

!' Olcttac ie wytät nijn ratfi. 401
uhdas Jumalan carloza. 4«c>
yhä Hengi tule nyt tänn. .
yhä Hengi tule / täytä. 5>6

H sinä cketdän Isämylhälo talwasti
t>ta pois Jumalpääldäm julma.

Ms päiwä pitätam.
es minä HErra usealla».

< pyhän pääsin päiwän.' ?»5 ,
s Pääjiä nyt HErra palweltas.
l Paiwä tyköm pois culte.

! P,'.l>; miehet miehen Jumalan, '^
lkucr li»tu« iii IjctlileKein 434 ,

Christicundtloidze.
1" ' on Isä Jumala.

Wack riimuita memahösmi
. Nauhas ratki tääld nyt lahden. zBc>
Ramuitcam maa taiwas wahwast.

Auit me mahdam wahwast.
kates tay nyt. ;«6

ißalftaltvasa/ratt tailvasa. i97

ZanolHErraasua talwas.
Sa.,ul Puar duomio päiwan.
Seuralund Ilöibze. 4^
Se cutn tahto autuas olla. '

Se ru», tahto Chrlstit olla.
Sinun tygös HErra tulen. 411 z
Slt o>. mcll iloinen alcai
Ounpyhä sanas o Jumal.

'lgös HErra Chrlstehuudam
Me r«!cha HErra »yt^

5,



Reglsier.
'.»<> tyhmät lyllferstawat. z

,/sydämen sielun kijttätän.
muista mahdan. 5

T.
! Tapahdut tällä. 4

Tain elämän peräsi parembat, <ll
ajal autual ylistämme. . 479

3:,- HErra coriyas cumar. ' <i6z
Faiw n waldamnd on wedet. ,

T? Lhnstitytfuulcat nytcaich, l7«
iristttyt yleshcratlät. 4,5.

Tule luoja lohduttaja. Hl<s
3ul« pyhä Hengi HErra In»al« ji-.

'yhä Hengl luoja. 5,5
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