
«.' wen wiedin/ Nouse^kWnTW'l, wän
ilootäynäns. "°

11. Wafian ota Maa ruumisiti.!tä/ long tähän tsiwos lasteinKätke hywirl*cuin annet on HM,Anna lewosas leMä Ms.
i;. Hän Hengen asuinsia mck

lumalald eläwäx siihenluotu/HHMsuuremman cunnian wiel tehnyt W
Omax asumaxens pyhittän on.

13. Kätke nyt mitä pandu on Gdell/ TuleHEßra/min sanoi to»
Hänen cuin usco minun päällm/ Z>ösherätän wljmeisnH päiwän.

14. Sun cuolles-silloin M sa«
Vsiäwäns caick cuin Maasama»
Meit caickij hän elämän wim/CchW ilo ijäinen liene.

4°".
i.WUstan muldan tuhwax/T«

tuleman / Minun ruumin M
du on/Lihan on lahoin/Muoton M
neus pois cadon/ Maan muliasthll
luotu lienen/Gäisän en panu näitm»

j len/ Ajallinen elon pois puuttunut on,
2. Minun majan musia/ Nlw

walju/ Oi cuolem wieras cauhia/Wilmasi catcoit/cuin warjo waipuß
' cato / Nijn caick ikäpaiwän maiw

ktjrust pois Cuiteng ww
l! on/ Ett tiedm taas nousWll

IaChrisiuxen cans ijät WwN



waimost syndynyt/ Oi
lcui'Mn on waipunut/ Culn cuc-

"

m lacastucohtcaatu/Ihmisen l-

Mewotoin nijn loppu. Mmunmaian
musta/ wuoten lc.

4 Christityt lewäwät Jumalan suo-
.a?/Waan Christusduomioll tuldu-

« M/Heitherättä endisell ruumillans/
Sitt cuin heylösnousemat/ Paitz cuo-
leman pelwot eläwät / Jumalan kirc-
fancaswon ain nähdä jaawat. Ml-

.mm majan musia/wuoten etc. ,

i 5. Cunnia olcon Isän Jumalan/
>, CansChristuxen »vapahtajan/Ia sen

pyhän Hengen Lohduttajan/ Meitä
l, aina auttamasi / holhomast/ Uscoam
« wähwistamast/Ett cuin me cuolemM

mailman waiwoisi/HErran huoman
annam Hengen hywäs taidos. Mi-
nun majan musta/wuoten ttc.
XVI. IdmlftttDlast cuo-

leman jälken.
i. Whncisestä Duomiost.

'.MHrisius ja Apostolit aicanans/
lopust warsit

ans/ Mitkä merkit tapahtuman piti/
Ämisis ja luoduis/ sanoit liki: Cuistnäky joutumanDuomiopäiwä. ,

lEsus annoi Ewangeliumins/
Mailmalle awuxAutuuteeu / Mutta'-milma nyt sijhengin siilittu/ Mn-

catzo/ -
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catzo/ uscost pois puutw.'MstZ
jo joutuDuomwpäiwä.

;. Antichristus aicaa jo iimn
SenHEna suunsHengelltappaais
Oikeit opettait he wainowat,Mrät nousemat/ cuin willitzewHt. M

4. Mailma paha täynänspahM
Wanhembitans wastan ynseytM
tosi/ walhet/ wieckautta/Rtzta/ wih»waino/wääryttä. Näist:

s.Muodotoind myös ynsiää
Waatetten cuwatoind coreutt/hchpuoletoindakin prameut/ Tmhainla,
pain tyhjä cunniat. Näist:

s.Wckat tawarat tygsnsttpmih
Wäkiwalda köyhät kärstwät. Cm
corkia on köyhän cuorma/Ahneck»tuswaiwaisienhäwitys. Näist:

?.Wieraspidoi Möt päiwät M
län/Määrä mitall kilwan kilmtz
lan/Z)liaica juowuxin juodan/ HW
mas ollan/huorudes maatan. M^

8. Nauke mckaus/ totuus poisM
tu/Lupaus/walawalhex myös n»
tu/Naisi eiwaroi itzenst MailMOl
JumalanSanaU ojet anna. NR

9. Ewangeliumin opist oyMat
Sill pahudens pyhäx veittäwät/s»
yxikän oppia ota/ lulrlumalatp
tawat joca aim. Näist:

i«. humalan Osa ain unhM
Cum eiyhtän Jumalat oliscan/W

, faP
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poljetan/Ia almu wqi-

Vi Cansois capinat/ sodat suuttu-
mat/Weren wuodatuxet wäsymät/
Monet muuttetmulckauret/ Walda-
Main cukistuxet. Näist:

i!. Ahdistuxen tähden eMlyxest,
Caicki Cansa cuiwettu pojes/ Soisit
ennen aicans pois oleman/ Mullas/
Man alla macawan. Näist:

i z.MilMan pahuden päälle catzo/
Armas Auring paistellans ei woif
Pmstenspeittä/mustaxi muuttu/Hala
pääsin päiwä/ meihin suuttu. Näist:

,4.Cuu itzens usein werisex wttä/
Tähdet pois pudella pyytämät, Tai-
wan awutrajuista raukewat/ Tuulet
tuimat cauhiast myrstywät. Näist:

i;. Maa järise/Caswons cadottal
Meret pauhain mullistuwat/ Mir-
reistä calmin cmowat/Metzät wiljast
pois pelehtywät. Näist:

'i. Luodut lopun perän huocawatePääsin päiwä ain odottamat/ ÄM-
man pahudest pois pyy.täin / Wapax
pahain orjudestikäwöitm. Näist:

'?. Joudu jo tulemas lEsu Christ,Tee loppu Mailman pahudest/ Tulej« duomiota pitämän/Meit omias ty-gis ottaman. Meille siw suotuismiopaiwä'.
'B. Silloin pahat piruin cans pij-

naan/ Helwnin miehen heitetän/Cu-



WHmciststDuomiosi.sakiwus ijäises
orjat oloam/ Oi oli angara st Dmiopäiwä.
.

HErran tygötemw
tan/ Talwawqmseen Iloon autuasAänellalatheljällhehuutawät'3
hä/Pyhä/PyhäHEnalumal.G
stus suo suotuis Duomiopäiwä!

422.
l. e-) Christitt sinuas walmlstaGl-

ei yle caucan: WHErra on jo walmisna/ NekeMjäisenrauhan: Mailman tMIW
tg/ Taiwan ja Maan pois sulauttiCuin PieKr sanoa tietä.

2. Torwi sitt cuulu corkiall, Cm
haudoill sanoman saatta/ Se cuck
caick kyllä pian/ Ylssherättä maaft,
Waan ne cuin eläwän cohdMvNsangen äkild muutetan/ Pyhäin m
mit kircastetan.

?.Kirjat myös silloin awataM
> tullut onwtjmeinenEhto;NWuii

ylös luetan/Mitä Mailmas on G
- Kaick sijnä julkitulemat/ CuinllM

tehnet owat/ElWns täsä Mailm
4. Ne waiwaistt cuin waiM

Tääll HErran sana kircasi/Ia M
syitä lisäisit/ Ilman catumusti»
NeCbusturest eroitetan/Iahelwß
caick Heitetän/Perkelein cantza piMl

5. lEsu silloin edesmastajan/V
cautt catkeran pjjnas / Ettäs W«



Wlttan/Olet elämän Kirjos. Sen
wchvall uscoll omistan/ Ettäs Hel-
wetm cukistan Olet/ja syndin maran.

6.Wnas Ansioll minua tue/ Euin
MMn on Sielun haawat; Nij-
dcnftas Nimen lue/ Zotc Taiwan
ilon saamat. Ilon sisälle minua wie/
Wäis cans kqtäy sinua siell / Ia
woiton Wirttä weisan^

?.W sijs lEsu cauwanslll/Wij-
Mttel duomios canffa; Ahdistus on
tääll Hmisill; Tusca pacotta cansa.
soudu jo joudu lEstl Christ/ Pää-stä Cansas Pirun kW/ Ia yancaic-
Wtuscast!

heräjä Christicund synnistä/
Hlos halajat autuutta Taiwan/

Chrisius tule duomioll Dstä/ Ia!o-
-petta tahto Mailman: hetkija aica on tietämätöin/ Ms armo-
ja kerjätkäm HENrald/ Ettei meit

cohtais onneloin Päiwä/ waan pää-
silim kerrall.

l.Suin Pitkäinen leimahta äkistä/.Am mailman äärjhin asii/Nijn HEw.ran duomio ilmesty/ TM aiwan pi-
caiseld ratki: Nijp Engeleild caick e/ '
descoocan/Cost duomio ftisi)Mn
Suuret pienet HERran eteen tuo-dan/Etj saa kengän pois olla siitä.

;. Cosc me näin Enaeleild asetetan/Eteen HENran kirkasten Caiwoinl ,
Z i '

531wymcisest Dnomiost. s^l



5)l Xvymeisist Buomiost.
Silloin duomio coht langetetan/Z
catzota muoto eaickarwo; Hän tois«toisistans eroitta / Pois hywäin swrasta pahat/ Hywiä hän ijät tahtoaloitta/ lumalattomit näistst waiwat'

4. TulM nyt sisällen
daan/ Minun Isäni siunatut Mi,
long edest/ hän sano/mä itzenandU
Sen anfaitzin callift teill ratki. Mi«
satkat: Pyhä/ Pyhä/tiMsi/ Ia iloit.
cat sydämmen riemull / TeidänkWlen minä armollisest/ Pois pyhin/jasuun täytän naurull.

5. Sitt cuulu myös huuto Mt»
Ntjden pahan elkisien joucoss?>Mwaiwa on walmis puuttumatoin/loit
pimatan pimiäsä loucos/ Siell' onit«-

H cu/hammasten kiristys/He suuttumat
helwetin tuscaan/ Siell' on pyna/ cuck
!s ja ahdistus/ Eik cuulu loppua coscan.

6. O HERra field meit mriele/
Chrisiuxen cuoleman tähden! Tygis
meit Taiwaseen auttele/ Suo casw^

' jas caunihit nähdäm! Aut meit M
° uscosa sotimaan/ Sielun wihollW
l: wasian/Caick armos awulla woitw

man/Annautuutta tyksnäs maista!

U läsnä aica on/loMIM
- sius cunniaftnsa/Täällpitätch

! to Duvmion/ Hywäin ja pahain m-
» sa< Pois muro/leicki puuttuvi/ M

Uch
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WM tules culupi/CuinPetar to-
dell sano. ,

l.Basimat silloinpauhawat/Maan
lawian caikis ääris / Nqn cuolleet e-
dcsasiuwat/Caick haudoistansa äkist:
Man caick cuin silloin eläwät/ Ne
muitta HErra wäkewä/ luur wH-
häs ajan rahdus.

;. MnKirjat ktirustawatan/lois
Adamista asti/ Caick kirjoitettun ha-
watan/ Cuin tehty on pahasti/ Nun
cukin kyllä cuulla saa/ Sen cuin hänellncautem/Tääll caicken tehnyt liene.

4. Woi waiwaist joca Jumalan/
Aäll Sanan hyljäis riettast/ Ia jäl-
len mailman tawaran / Sm turhanpystti wieckast: Hän hWy häjyyn hä-Mn/ Cans piruin pijnam pinMn/
Pois syöstän lumalalda.

5.0 lEsu joudu awuxen/Sill a-
jall cuollos mutta! Cans catzo laupiast
Miehen/ Sun omais jouckoon auta:
En epäile sijt ensingän/Sä moitit pi-run Wn/Cans syndin syngiät maxoit.6. Niin puhu lEsu puolestan/ CoscHuomiolle tulet; Sä nimenKirjaas
kmoittä/ Sunpyhäis pariin olet:Suo2öa!dacundaas sisällen/Känn heidänMans/nautitzen Sitt ansaittu suldAutuut.

7- O lEsu Christe joudu jo/ Wij-
Wstt päiwäs tulcon! Ia uftowillesapu Sun tahtos cuiteng olcon.

Zl Ah!
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Ahlaica on/jo joudutännlMUchDuomar armoinen: MeitlEju aui,Amen! 405.

Pietar: DuomiopHiwW
päiwän/waiwanch

wän/Mailman ylisalaiskäywän.Hir,
mu suur silloin olema/CoscaDuomaron tulema/ Caick wisust duomitzewa,

Taiwan torwi äänen anda/Ku«hinan haudoille canda/Duomiollwm»tiCaickiwalda. Coco ilma wapisM/
- Cosca luotu on nousema/ Totisi Juo-

mari waftawa.
;. Kirjat edes wedettäne/IGo-

wat suuret ett pienet/Mitkä ilmasch
dyt liene. Cosca Duomar on duomi<
tzep/ Salaisus caicki ilmenep/ MW
mat ei mitän jääne.

4. Mitän turca silloin sanon? Ki'
newä myös apu anon. Cosc hursM
tussin wapa on. Kunnian Cuningas

l, suuri/ Synnciset autuax Armosi jm
ri/ Teet sinä/ sinun tulen turwis.

5. Armias lEsu minua kätke/M
nun tähten sinus annoit retkell/ A!»s
hucut minua sill hetkell. Wiatoimbas
wäsytettin/ Ristin päällä pingoteta
Minumds tähten cuoletettin.

6. Caick cuin tulemat candex/
mar> anna ennen andex/ Cuin lugm

- päiwä meil! walkeis. WärisembäsMpää parca/ Sydän wapist kyll arca/
Engä cungan tMH carca. .
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-TMöwär catumuxen canoi?Syn-
nitlindex anda wannoic/Minull koy-

-1,,i1> toiwon annoit. Sydämeni sinua
Wis/ HERra armos päällem wa-
M/ Etten uunis cuumas palais.

B.Lammas laumaan minua pistä/
Wuohist pahoist pojes estä/ Andain
oiklall puolell olla. Syöstän häpiään
M kiroituit / Helwetin tuleen hyljä-
tpit/ Cutzu minua cansia siunattuin.

9. Armos osot minull ksyhMßu-
couM turman nöyräll/ Lopull tykö-
ni 01l pyydä. Muista pyhän pijnas
pNe/ lostas armo tehwö täällä/
Mwaisell minullwicapäälle.

11. Onnettomasta Ijctncmc-
Uudesta.

4-0 6.
W.c.N. z<?°.

l.Mljäisys pelkän pituuttgs mui-
sull on/ei loppu cuu-

lu custan; O qäisys! aic' ilman ajata/
Gunmmstos minua cauhiastcauhitta.'

2. Wiel,wtjm?ingin loppuu aiai-m waiwa/ Ehk ening olls/ muhia/angar aiwan; Waan tusca tuima
Mg tzäihs tuo/ Ei lunastust eikloppu
Eansuo. ~

3.0 ijäisys! cuing wapift Mm sie-Cosc pohjatoind hywyttäs tutkij -

melm/Ia catzowaiwan päälle wal-
"an/ Cumcuoletta/ei lopet cuitengan.

4. Jos Helwetis loppuis duomit- ,
Z 4 tum



5z6 Vttttettomast
tuin waiwa/Cosc culun
da aiastaicu/ Cuin tähtei taiwan 2 -.ns uwaras/ Cans ruohoi/lehtei on °iimailmas.
<->

itzmshe suloisesi lohdutstt/ Ett pääsin pälwän wijmema tli-woltaislt/WaanwoilachlmiWwasta alca taas/ Cosc luulit ol'Gwaiwas suurimmas.
6.0 HErra! cuing angar on hmscaudes/ Etts rangaijet näm ijancw

kijudes / luur' julmasi lumalatmdjouckoa/ Cuin ei peljänneet wihaaskehoitta.
7. Synnin edest iot teit wihinajan / Giell saawat itcun ja Oisl»waiwan/ Näin ajainen ricos heillai-naisen/Tuo tuscan/ syndi haa«Misen.

g.Ach carta sijs! Satanan cam
lutta/ Sun hecumas ei ijät pyji) w
ta/ Se juoxe pois cuin wirta M
w s/Sun helwettijn on pianhiM

9. Nijncauwan cuin
«enlumal On olewa /eitule tuscall tui-
mat! Siell loppu: silloin waiwawG
kene/ Cosc Jumal ei Wnen ollm.

»c>. Herä Sielun / jo herä synnin
unest/Otajall waari ahkera autudARiennä mteeoikia catumus/Nytw
jon on full Taiwahan autuus.

1 i.W ann smus sowaista M<
man menold/Rqstald/ hecumald/rZ

IM
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elold, Ettei MtjHispn

yj cauhia / Sun päälles itcull ijäx

i!.Oifäisys! pelkän pituuttas mui-

M Alcu' sull on/ ei loppu cuulucu-
sm: O qäisys! aic' ilman ajam/
Munlumaian/ Sä minua armahda!
i.AHminen/ jonglu.l.ai loi/Cuole-

Hman itze päälles toit, E:kös yäist
tlämät/ Anna mmnä Spdämmees?

;.O joscassen tiedäisit/ Smn.es ai-
na liendäisit / Mailmalisu wälttäisit/
Catowaisi carttaisit.

i.los ijäiftt rangaisturet/ Catzoi-
sit ming caldaistt / Lihan, himot hilli,
Wt/Hecumatpois heittäisit.

4. Syndis caicki catuisit / Surkiastrm surisit/lotc tyäll/sanall/alatuxsN
Nuorna/ wanhan tehnyt tHäll.

5. Nijncuin pahain Rangaistusi/
Cauhiata eadoM; NqneiWstiloa/
Taita ulospuhua.

6. Sielu Mm euoleman/ Cohtambi tulewa/ Taicka qälften jlohovn/
Taicka ijäiseen itcuhm.

, 7. Ruumis cosca Sielun mitän caiwata / Syrrpick ilosia-han/ Nick piruin pijnahmv?
,B.Ehksucu tcke surullisexMuutmyös
Ws VurHelM: RMa wciiwom
rtjtelewHt/Wihaa/ waino pitämät.

?.Co,stajocu cuolepi/Tääldä pZjes
Z 3 huoZ



Huolepi/Kyll on tjancaickinm/
edes pysi)wäinen<

i°. PeAA ehk pidetän, YM
ilbitetan/Cuollu paickans pitäpi/Sic,
lu siasans pysypi.

11, Catumus ei sitt auta/ halata
e: sield taita / Ei ole wara wackä,
I)ojes sieldä paeta.

12. EM ylös istuisi/ Alaspäin chl
astuisi; Edes käydä kästetän/DW
miolle tuotetan.

i;. Jos ei täällä ollesans, W
myös Mdä cuollesans/ lEsusi»
armmst/Etzmyt edeswasiaiax.

14. Cunga raucka culkepi/ Duo«
mioll cuin tulepi? Cuca edest wO«
pi? Cuca armoins ottapi?

15. Engelil edes tulemat/Suw
suull ehk sanowat' Syndein su«
syngeyttä/ Duomion angarutta.

l6. .Caicki myös luondocapM
Syndisen päälle candele/WicapM!
paW> / Ia duomarin totisex.

Omatundomyss tunusia/Du,!-
mion menon todista/ Oikian saWnc<

Mns sijypääx tuleman. ,
Lsica sitt pirut näkepi/Cm

ptzuat käkepi;SuruunsrMll
'-.-e/Kiwus/ waiwas waikene.

19. Hywild sitten hylMn/U

,/ järween heittM.,
2o.Cuja kipu WlMän/2vwM

538 Vnnettsmast



I/<mcmckisi,dest. j? 3
myoswchwistetan? Nijncuin

.»todista / Ei sield ulos laffeta.
"'i Woi! cuca woi luetell/ Cuca
M ajatell/Cuca maltta mainita/Ki-
M/waiwaa<kiljunat'.

!! lotcaduomituill tulemat/Iläi-
sest min kitumat/ Cukin jäsen järje-
M/ Niincuin jyndi,tehty on.

Tuli ja tulikiwi/ Lieckjapl-
lun M/ Sielu pqnas pitäpi/ Ruu-
misi waiwas waiwapi.

!4. Madot/pirut/lolMrmet/Cuo-
huwat tulises järwes: Alaisius/tusca
puuttumat/ Nälkä/ sawu sammumat.

!;. Näin on Helwetin pimeys/W-
-na suuri jurkeus/ Cuin maan/taiwan
leweys/ Ihmein/ Merein syweys.

:6.Waan ei wielä werrata/Mi-
hin taita kerrata/ Näitäp wWt tut-
kimat/ Ne owat tutkimattomat.

!?. Nijn myös pyhäin iloa/ Tai-
wallista riemua / Taidakengän sanoa/
Eikä ulos puhua.-

!8. julkisesi nähdän/longa,
edesä käydän Ilos ilman lackamat/
3iiemus/ suosios"suuttumat.

Ah autuain olendo! Ah autu-
ain cuolendo'. lotca.tulit tuonelaan/
Pääsit eloon parembaan.

;°. Ei siell ketän lykitä/ EM ulos-
sysitä/ Eipä pelco pienilläkän / Ei ma-
litusi wanhoillacan.

n. Siell on Engelitten Cuori;
Z 6 WM-



GnnettslKast
Wanba ombi cuin nuori:Cmmiscai.ker caswoilda; Ei cuolemat muluckan

?!.Elämäitancaickiscst/ Hywyt <,'
lmommsest/ Taiwas caikill tantan/llo/riemu jaetan.

;;. Ei täällä taita cuulla/M pu-
hua suulla: Sfttte st sen tietäpi-Co-
sta sinne tulepi.

?4. Cuinga pahainomans pelasta: Taiwan ilon elämin/Christuxen canffa perimän.
35. Näin nyt kirjoitus o<otta/Cuintäs wirres cuuletta: Pahat pannan

pijnatzan/ Hywät ilo siahan.
; 6.Pitä M meidän opplman/Hyw>>

teen tottuman/ Syndi sydämesi catu»
man /Costa wiell tääll vlemma.

37. Lllkäm eläkö cuin juhdat/<pa>
hudesamme tuimat/ Ettem tulisi D

_maan/ Tuliseen Uuniin cuuman.
? 3. Andex syndiäm anocam/ IE«st!si aina muistacam / Taiwallisi aia<

' telcam/ Sinne meitäm suisiacam.
39< Mailma -pojes catopi/ CunW

> ans canfa Hajopi/locafenpäällluob
tapi/ Piznaan itzens mottavi.

4°. Elo siis lloW
, taiwaWa/ Nuorna/ wanhanMM
' Pitäkäm sydämmestm.

41. Nijn mecuolem <unniaan/Tu<
lem siM tuvnelaan/ HErran caO

l caunihin/ HErran cansia caiketi.



-Tllffollekijtost loppumat/ Weisam
iiM lackamat: Pyhä HErraZe-
bach: Mä/Mä Zebaoth.

W.c.N. ?°<-.

, o/CH surutöin/ coscas synnistä lac-
cauwan synnismur-

hetoma macat? Ah herä/ herä/ aica
on io tull/ Wiel' tahto Jumal lau-
pias olla sull.

l. Ah cuinga hartast herättele
HErra/Ia pytä sinua oikiall tielle
kerran:Waick olet cauwan kyllä wij-
pynMee k«rust catumus/ja joudunyt.

;. Cuin armon aica perät pojes
culke/ Ia HErra taiwan owen krjntti
M: Eij auta sitten enä catuman/
Waan pitä helwetttjn juurwajoman.

4. Ghs malda/ ettäs cuolewainen
M/ Ia cungas joudut/coscas tääldH
cuolet.Kyll hurscat HErran tygö tu-
lemat/Waan pahat paickaan pahaan
Muwat.

5-Elämäs on jnur wähi tomun
tuoru/ Ia hecumas cuin liucas wir-
W MU/On caumudes/cuin muls
da maalattu / Ia tawaras / cuin sa-m silattu. '

6. On Adelstapis juuriturha juttu,
lawoimas caickiaiwanpian puuttm
On taito caicki toimi ja

humaus.?. Taiwaas on ilo joca aina pysy/
Ia



Gnnettom.ist
Ia satama / jost etj meit kengäNU
Meill Jumala on sangen
omatundo pito iloinen.

Z.Eijhelwetisälopu coscanwaiWSill syndi sydänd sangen surkiasicai-wa/Siell tuli poltta aina hirmM,
Ia piru pijna ijancaickisest.

9. Sijs sitä ilo ajattele
Jumal caikillcatuwaisill laina/ Rau<
han/autuden arwamattoman/Ia M
nian Cruunun catomattoman.

10. Al unhod' myös helwetm ft<muist tusca/Siel tulen-lieckilackamatapuusca/Eijlacka tuli coscanvoltamchEik tauco Psrkel sielu waiwamast.
11. Sijs wäris/ wapis/ ann' Mcarwas nosta/ Uin muistain cuiWjulmasi Jumal costa/ SynMe»

helwetm waiwas haikias/ Za
tuxen cuopas cauhias.

i:. Waan sitä wasian ilosi M
juuri/Cuin mielees iohtu taiwan cur,»
nia suuri/Se sanomatöin ki:ckaus/cuw
nia/long pyhillens sicl andalumck

i z. Muista cuing hywä Jumaloi,
cmn auttaa Cuing Satan wi«W
cuing cawaludens mutta/Ainsyndtin
pytä ja cadotuxeen/ Smtähden w
wa aina lEsnxeen.

,4. Catz ettei lamppus sammu sW
nin suwus/ Ia hucut mdoturencM
hias humus. Jos länget/nouse cch ji>
rucoil M/ Ett Jumal olis sinullw
pias wiell. ').B
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sano: Armollinen Isä tai-

wn,Helwettiedesämawoton/los
,6 Waick minun syndm M cum-

qamonda/Waickufiamatcuincalckt
meren fanda/ lEsus ne maxoi cmckl
werclläns/ Ia cuolemast mun Msn

Amen.
ni. IMcalctlstst ElttMast.

i.MAin elämän peräsi parembat/
toista tulewat/Cu-

ft meidän waiwam maretan/ Cans
iloll iteum costetan. HERran omast
suomasi owat/ Maa uusi/ uudet tai-
wat/ loisa owat/ ujcowaifetasuwai-
set/ki;!däwäiset/ Kirckast cum Au-
lingon terä., -

i.Colminmsuden «unin caswoin/
Ilmeisesi ijäti catzoin/ CunnianCruu-
m cans candain/ Nautiten Taiwan
tawarat/ Ei wihollisit cuulu cusan/
Eikicku/ walitust/ tusca. Eipä/ eipä/
cuolematacan/ taick tautican /ei wai-
wacan/Caicki owat cadonnetcauwas.

z.Wapan wainoist/ wäkiwalloist/
Synnistä suruist/ caiklst waiwvisi/
Paitz pelwot/ lewos luzas/ Rauhqs
ratki juur autuas. Rinnat rackaudest
pala/ Toinen toismns wastan alat.
Taidot taiwan tiedoll täytetän/Mie-
let muutetan/Ratk rawitan/Wiljald
Mudell pMI., 4>Ol-
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4> Ollan Engelitten elos/ Alä?«!?tmtttn Mwitttn sazSuculn/ Silaritten fturas/ Wiliei.tm/ Wanhemhain joucos/ Tuicchjatundemattomain. Tundematcomai,

tutux tulemat/Cmck Pyhwät/Pyhzm
perinnos. Itz ilmei asu meisluM

5. Asu hywydens/ pyhydens cach,Sielut/ Ruumitriemull
mei armons alat näyttä. Kielet omkerkiät kqttämän/HelM äänellM.män/HErran toit tunnustaman.
ihanas/ wäsymätä/ Lackamata/loppu-
mata/ Suuttumata pauhinas pM,

6. Taiwan Cuoris cumajawat/Ur<
cuin uut wirttä weisawat/Cumismillcurcuill laulamat. Monen myös mul-
taisi!! äänill/ Pnnä Engelittm kielill/
Jumalat alatylistäin. Eya/eija/cans
Engelein/ Caickein pyhäin/ caick MPyhä/ pM/ pyhä Jumal.

?. Sen yäisen elämän meno/ Rii'
mu runsast/ 1100 jalo/ G osa cmn
silno: Perät pois puheckin puuttu/
NWng cuin corwill on cuultu/ Ok
silmitl ole nähty näitä. Cusa/culmynnä yhten/ caicki kijsten/ lesust ftt<tä/ 1101 l woiton wirttä weisain.Ei taito täs taida tietä,Zik ap
tuxijn woi a<iu/ Eik ole meill iI»M
tettu/ Wiel nijtä cuin omillens >
mal Valmistan on nautit cunickll»
Ne ymmärryst tzlitz. käymät. Lhrift



csMitz anft^it'Näitä walmixmeill
WlmW/ Suo tycönäs näit nautit
stisimlAmm.

410.
1 Taiwasa / ratk Taiwasa/

suuri/ Sielliloitzewat
caickl/ Engelitten Cuoris juuri/Wei-
sm: Pyhä/ pyhä/ pyhä-HErra Z^
baoch.

Taiwasa/ ratk Taiwasa,
Taito täydellinen/, Siell saam Ju-
mala» nijncuin on olewainen:
Caswoisia nijn caswoin/ Caswoiftq
«qn caswoin/HERran Zebaoth.

;.Ratk Taiwasa / ratk Taiwasa,
Siell kirckaus paista / Eip Auringon
kirckaus/ nijn kirckast walista/ Cuin
se kirckaus Taiwasa / Cuin se kircka,
us Taiwasa/ HERra Zebaoth.

4.Sitä 110 cuin Taiwaas on/ Ei
taida kengän puhua/ Eiyxikän Kir-
joittaja/ Taida ulos sanoa/ Sitä 110
cuin Taiwaas on/ Sitä 110 cuin
Taiwaas on/ HERra Zebaoth

5. SGen Iloon cuin Taiwaas ow
Aut meit HERra lEsu ChrD/Ptj-nas jg Cuolemas cautta/ Vaat meitsmne wW/ Amen totisesi/Amen to-
tisesi/HERra Zebaoth.

4^>'-Olja/minun sielun juuriloisesi
la Sydämmen sangen

suloisesi triumphera: Ett synnin pam 1lav
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lat/ Ia cuoleman maulat/OrTUsärjet/Ia elämä luwatt/ juur armossydämmen iloita riemuisakyllmalM/Ett lEsus anda amGsesi mull tahto/ Ratk cunnian Cm
nun/Ia riemu humun/Ia lopettaa
nulda caiken surun jamurhen.

?. CuinLindu wisertä suloisellhl!kielell/Nijn sano mun sielun iloisell Mmielell: OlEsu racas/ Sulljocapw
cas/Olcon ylistys joca aica jakijtos,

4. Ntjn suuren murhes lohduturen
mull canda/ Se ilo cuin taiwas mm
lEsuren mullanda; Etten minä huoli,
Tääll mailman nuoli/ Cuin mmhellja
waiwall minua wuoli/luur wieckast,

5. Cuin mieleen Mailman turhuustääll,johtu/ Ia caicki sen onnettomus!
nyn cohta läll ajattelen/ja muistelm
Sitä ilo cuin ijancaickinen on taiwais,

6. Minun turwan sijs lEsuMlpääll panen/ Uscolla lujasi toiwoden ett
saanen/, Tääld lopun autuan/ Wll
caiken waiwan/ Cuinkärsin tääll/Mg
HErra Taiwan mull anda.

7. Ilon ijäisen Jumal Taiwastst
tuotta/ Cuin catu syndijäns catkmsi
jaluotta/ Hänen armoons tääll/ Ia
hywydens pääll/Cuin pysyn onW
caickiststwiel/jaaina.

8. Cuin synnit sydändän sur»
tääll caiwa/Coht ajattelen aiwanch
kerasi sit waiwa/ Ccimkärsei ckll<

luul
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JM cuin we.
Hz,is wirutta wlell/ Mun puh ax.

. O taida tuoni eik Perkel Mm
cckM/SilllEsus onwoiman heild
caiken Ms ottan/ Ia wtjmelseld,/
W lähden tääld/Hän saatta mmun
Mntield/Autumn.i°.Cmnculdaja hopiajuurchanast
helotta/ Mn wijmeisnä päiwän kijl-
dä kirckast juur totta / Mun ruumin
wiell/Ia Taiwasa siellPaista/ cuin
armas auringo tM walaise.

i i.Silkill juur kirckast
matttta lEsus/ ja autuuden hamell
puetta/Hänenmo:siamens/ihanaisens/
Iacansans ijäti iloitaxens/ wie cotians

ii. Siell kirckastcullast onrakenus
jamuurit/Calleistakiwistä perustus on
juuri/Siell ilo paicas/On hupa aica;
engelit weijawateikä lacka/juur heliäst

1;.Rauha jariemu tjancaickinen on
siellä/ lEsus meild hywä mitäkän ei
kiellä. Siell iloitan/sekä weisatan/Ia
Palmu käsis ain riemuitan/ eik laata.

'4. Eija / ah josca se aica autuas
pian jsuduis/ Cuin lEsus meit omi-
ms pois noudais/Ia caiken waiwan/
Juur armost aiwan/ Ijaucaickisexi
Mi Taiwan / jäll muutais.

15. Aut lEsus ett walmit olisin/ ja
wchwas/Uscossun tulemistasodotai-'
B cuins tahdot/ Meit tygos rietä/ja
°lkiat M/ Nijn ijancaickiseen IloonMM/jaAmm: 4".



4 12. "

C°sc«« «<,,,,

dämest rtemultzen: Cosc Taiwan i«HERra Wastudeft nudisia/Kircaft, k Ilerran/ Ia caicki munista.
2. Uuhen aurlnzon anoa/Jumal» »M,,

man/Cuu/lähdet »alen canda/Ilmeiftsl ih,,nan. Nyn corjar taiwas
taudest: Että se iioll täottä/Sodäwet sutoisch

3. Nyarauuix caicki lete / Ia
ia suur/Että joca sen näke/ Riemusta M
jnur.Coco mallma hohta/lutn cullall silam,
Cuin «llelll ftwlll col/ta/Ia pärlyill cu»,!,!,,

4. Ntzn Moln ilo liene/ Ette! tiallolMta/Eitä yxlkan tienne/ Mihingän lvenol,:
Waan täyty tääll «dotta / Ain onoml, p«i.
wän ast; Silloin HERra ositta/Mll»,!,
man« avarasi.

5. Itz HErra ilo laca/Ia haudolsthmlch
Caick cuin cuolluna maca/H«n et«nsi»ll«l>
tä/Ia torwelltalwan Lunnia» cuM,
ta/lopetta calken «aiwau/Iloou meil lstm,,

6. Melll ruumin jällens anda / Jo«!«!!
jäsenet/Cannlna cocon canda/ Mullas»
däunet/Ratenda HErra suuri/ Nyn llrcltz
paistaman/ C»in Anrtugotnen juuri/ W
liasi »alistama». .

7. Engeltns thristus totta/lähett, W>
sest/Cnin meitä wastan otta/Itze myös ilmi,

sest/Häu «eitä cohoen culte/ R»lk t«lw«
joucolla/Ia meltii sylij» sulke/Ihanall «»!!«,

8. Ah autuast ilo »iwan/ehrlsinst<lca«l>
la/ Cuin «wals meille tatwan/ W«M
tallilla. Cuin lulla»tslwcm Val<sn/
tain/ Martyrein/ Patriarchain pyhi!» ?«>

rijn/louckoon Apostolein.
9. Re silloin omistamat/Melt

jlMs/I« n,litä mnKaus saswat/ !»<«<«!>

548 I/<tnc.,ick,stst XlZmZsl.
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Chrlsturcn oikiall la dell/ Nyu

cuoiiioll culjetan/ Tullstn taiwaseu tähdell/
MMen oletan.
'

,o, Me!ll Chnstns ftno rattl/Cuin oikiall
elemma: Siunatut pilä caicki / Tänn tfgö»
lickm<m/P«lmön iloo eansian/ Taiwaft to«

«stst/Culu teille olen <,nsal»/Naulitan yölstst
n, Jumal myös coston anda/3ain pahan

Milman.Synolsel Snthau eanda/Helmet»
lljn palaman. Silloin Jumala muista/ Caict
nlc«cul!»tut/ Ia lytinspojfs suista/ Calck p«»
hoi» «liat muut.

il. luur julmax ttzenS näyttä/Pnol«ll«
w»semmall/Ia tuiman dn«m«on täyttä/A«l<
g««l! pauhinat!:Kirotut mengst colcki/ Hel»
n>ttlnwalk<aan/3elt canhtall lulell ratki/I.jäisest »aiwalan.

iz. Silloin meit Jumal fiistä/ PerteK,
p»u!e!st«/ Tuscast ja hädäst päästä/ tzuole»
mll» waarasta/Ahdistuxestja waiwast/ S°»
dist jawainojist/Näljäst ja callist ajast/Culn
meittMValtnaisil.

»4. Silloin Chrlstus meidän Hkßram/Mrsiamene lircasta/ Wtedärens cotia ler»
n»/Pois caikest luscasta. Ntju sunrell 1101l»lclän/ Hän HLrran cuuniaan/klttt töäll
luca»l!eia/ Seucaltaist oleman.

15, Näin Morsian totta tuoda»/ Coi<«ehlisture»/ Cunnla ja suosio suodan/ Tykö.n« lEsuren; Saa nähdä sillä haawall/HEr»«nlllctanden/lot olt uscoll w«hwall/3äälltolwon totellen.
~'6. ki «rwa cucan totta/ Cnlnglsä iloi»MMorsiamen »astan otta / Sylelle sulot»W/Hywäilthaluisesta / läimäisentalnua/perimän totisesta tjäistä autuutta.

'7, Calck Enzellt myös cnullan/ Sulol«.st »«ulawan/ Canuemmast culn tsäll lunl»'»»/.«anha Mstaw«n. Calckculnon lu°j«
luon»!/
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luonut/ Iloltze iloisesi/ Ett
suomtt/vn lumttl julkisesi. "

18. Morsian <M silloin totta/Inu,
suosions/long Ijän rackaus luona
fiatn olcndons. Ia HERran eleen l<,n«l
Maahan juurnöyrästä/Ia kt/ttä suu«stst».
geu/ Hywydcns edestä.

19. Ylotylll käM HErran/Armoo nichylistä/long cautl on tullut lerran/ N,»«,
ri sonnista: Tunnusta caickein cuullen/Enii
mahdollinen/ Ollut yhdengän.luullen/ M,
siamex lEsu^en.

20. Nijn IsäPolcans caulta/Hind yliz,
öjenda/ Autuuteen edes autta/ 2äll IWO
lohdutta/ Nlwös waiMs Lltt°l>
syndtneu/ Sinun syndts maxot caickl/IL,
sus wallmlehen.

21. Ollesans Mailmas armon/Silinll!»,
solin/ Sulotsest siipeln marjoon/Ai» jim
«rjaisin: PäällRistin Potcan «llnoln/El!<
stäs naulitta/ Cuin sinun cuuniaan c«n»«i/
Talwasm talutta.

ii. Eltes howytlän hyljän/Omar«G
goxes/Waan uscoit cautta vljän/
parhaxes/Ei taida ruca cstä/Sua <l»on mw
mäst/Po!c<m°n sinunpestan/Itzellens Pis,s!,

iz. Scn olen
nullen/ Ia sinun olen säättän / M«i>M
Pojallen; Älä omaan ansioos luM/ E"
sulast Armosta»/ Olen sun todellmm
Autuuteu awaraan.

14. Niju Morsian maahan lange/ M
rlmmäst caswMcus/ Ylcst» sunrest s«V
lEfusta tIoMS/Culu hänen werens
On synnelst puhdistan/ Ia talwan
tan/ Corgottan cunniaan.

25. Et Jumal M nyhki/MorsiaM«
tärtäns/Itcn pisarat pyhtt/Pois hänen f>
siistans/Pojallens awiox ma/ Mft"'



lotta/Rackast riemuitzeman.
" tlmct Morsiamen
c«uulsi<,/ Siltill M callill cullall/ Hame»
m«°e uudista/ Gormuren Sormeen paina/
Mh!>luns ofttca/Autuuden armotst laina/
c,« wl<:t unhotta.

17. Nijn cuunlan Cruunun anda/Rirc»
lalmm»!t cullasta/Morsiamen päähän pan.
d«/I» M julista/Sydämens halun rac.
l«n, Syleillen suloisesi/Eitä sit yät lacka/
Händä hywailemäst.

18, Nijn Paradisijn pyhään/ Hand sil.
loin talutta/ Höähuoneftn ,uur hywanV
«isälle johdatta: Cusa silt tlo panha/Ia
lackost rlemultan/ HERran hywyt jara»«
ho häistst nautitan.

zy. Yljän Christuxen Kylkeen/ Morsi.
»n ft lepamön/ (Cuin ei händ coscan hylkä)
Ilolla lijtetän/ Silloin me riemun saamme/
Ia juhlan julkisesi: Caick Taiwan joucko
Amm/Welsa juur suloijcsi.

zo, Morsiamen sydän pala/ Silloin rac«
loudeff/Cosca lEsns handhala/Ilolla yäi.
sest/Silloin hän saapi siellä/Edestä waiwan»
ft/3uln oli karsin täällä/Murhe>ja liwusa.

zi,Caick Taiwan Tamarat peri/Riemus
jacunnlasans /Eik itänäns sitt eri/ Sul«l<
ftji julhastans; Waan hänen cantzans pysy/
Ms firckauKes/ Cust ei hand cucan MPois ijantatcllsest.

3:, Siell ästen laitanEngelit lau.
wnn/ Stell riemu Wlrret tattan/Ia laulut
»nletau: Ealck pyhät yhteen pauha/ Enge. <

eiii jomoncans/Julistayäist rauha/ Heljät '
l» Aanelläns.«»ncuans.

«. Stell iloll weifat saadan/ Inur «udell
muodolla/ Rlemulsest laula taldam/ Nalt

lamalla/ Welsaman uusi!!Klelill/»a melt opella/ Ia rlemullisill miellll/«uiman tolntla. .34. El
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sten, Ei «l,>wlngaL taida/Wettata m'b,.
gäli,

35. E/ ole corwa cuullul/Eil nähnyt si>«ztän/E! olis kengän llmllnt/Cencollalst liy»!
»än/Culn omasHErrä Huones/Ihl,u«ll Ula/Jumala meidän s«one/Caswo!hlnsc«tz<l>,'
;6.Siell taitan tuta olkeln/Pyhä

suus / Sydämen täyltä calten / Ium»!« «<,

kaus: HErranNajefiet siellä/Työl/c°ck»z<
cunla tietön/ eil ilo kiellä lapsiidansIu«!«,
- täVdellisist tlenne/Hän c«lckl
lanZ päättä/ja itze liene. Catlle calck «omi,
lZSlja häuens lahjoimeille/ Cans caikehiM,
te/suloisest sinua siellä/cautzz. Jumalan oman pö«dän/Tylöu<l!»>,
«allisi/ StellEhtollista syödän/HlNuistom,

keist. Elämänpuusta ratti/Me r»»sM>
witan/ Elämän lähtestcalcki/ tjätt juetelN,

39. Calck mit» mieli t«fe/ Iah«l«sB
lviell/MetllHEnaaudatäfe/ElktleldzlM
siell/loug «desthändä caikin/lactomatlM
tam/Ia lowe toistam ralli/sydämesi ««^

40. Uutt Virttä caickein pyhäin/C»!« !"!>

lZ welsamme/ Yitstyst HErran Hywän/M
iloll lanlawe: Enniä yät olcon/Istlll j«p°j«>>
le/ Kyto« calklldl, tulcon/Ain pyhäll henM
4i.Tainealdaistlla»lrrell/ Calck pyhiilP»»'

hawat/Most jamunia HErrall/ iack»!
laulamat. Suuremman ilon siellä/bolum!
«ndama/ Cul» nscois cucan täällä/EnslV»
»lewan. 4 13.

stuna meit js <,ut<,: Ain«,?«'«
»srjele! Hwrm sinunl«s

wos cautt»/ A«nahd/ sielun walch!
Htl-Rra I«mal Casivos kä«n, 3« D

ksudsss meille Mnn > IMI/Po,sl!/
HengellPfhall: Glcau CyN',

3'alj«?^zst^UZmast.







LMNgelmtnit

Adwentis.
6sFeK>l^,.

VUos her»t«/ HlLßra liksil/' stm,«,
«Vwoimas/>a tule/ että me sinun loh-
dutufcs D war/ellupes mickcinftn«
Vein pelastetuxi tulifim. Sl«
nZ fo« el«t ,« HMyct / IB« lunm»
!<,« ,<, Hengen cansta/yhdcs I„«
malndcL/ h'4„calcksest
Mme».

EplfiSls ROM/,Y.V:N.
We!jtt: että me sen tl«d§M«

Unesta n«fta;«ZM metdäil «u«
t«udem »n nyt lähewbänä/ cui»

Min cosca me uscoinnna.
'», Vö on nyt PäiwaEeutäheeu Hyljätk«im pimeyden t»Zt/j«P>«<

ltcssm meltäm walkeuben sota aftilis.
>3. Waei>lttsm stwlllllft nyilcutn pai,

WI!H/ei ylönsyömifts eikä y!öml!»zckstS / et
tonlmlois «ikä Hzunudes / ey lhd«s l« cH»
leu>e«:

. I4.N<,M plckcal teiZän Pöaltell HEHMlEsus shristus. I<z ällät holhotto

', "'



Ewanzelium/ Matth. znv.»^
tilcan euin he läh«?,,

jo «M Bch
, phagelz öliymzen tygo/lch,.

IZM caxi Opetuslasta»-. 7
2. Sanoden heille: MengälKO

jocs s« teidän edesän, ja « liMeshls Asintanman fidotluno/jaHol.san hänm «anstans/ Mfiättl«j«
lzzecat zninulle.

?. Ia ios joen teille j«alinsm,
nijn sanocat: HERra nijls larWjacshta h<ln laste heidän.

4. Mutta nämäl tapahduit «M
sckä lZytttäifin/ cuin fanslM oliP«.phetan M«a/ioca sano:s. Ga««cae lionin Tyltälelle -

ftnRN Cuninga» tule sinulle fiM, i>
siuin AfinlamnKM psällll/ja ilenM-
stn Astn warsan psälls.

6. Opetuslapset menit ja ttit nijn-
euin IEsW heille oli tMnyl.

7-I" lalMil hänen tygsns Hl!<
tamman i« Warson. Ia panit ch
den.MLe heidän Waallens/ ja ifiU'
«il hänen pMe.

3. Nijn monda Canftll
tielle. Ia muutamat

Oxia Puisia / js haMe tielle.
?. Mutta Eansa/ jsca edellä M

ja jotta seuraisit/ huufil ftnod<n:H<>
fisnna Dapldjn Pojalle/ liittlipelc«

«w<Mgell«««l«



ftM «uleHEßran Nimem/Ho<
R««ns

KMra JumalaTalwaLlnen Isa /se»»
»Vcohtulineu / «llii me nancaickistst sinu«
Mm/ cunnloita» jayllsiäm: ettäs arme»
W meille «lheliZisille Ihmisille/ j«t« syn«
«<» tiih»en euolema» ja Perkele» «Vallan
«»«M>ma / olet sinun Pottas asettanut
CuoiWfii jeea onmeile wanhurscas Cu»
!,l»g»«/ ja cuolcmallans «eitä meidän f»n«
r«!stim pelasta/j« ttchc» olla meidänLila»
f»ht!>jam/cu»lemata wastan meitä auttaa
mos. Me rucoilemma sinua /ettäs armo,
llstst Pyhin Henges eautta «netti walai<
M/HMtz!sit ja johdatalfit, «ttä me itzen»
limiin wanhulscau Cuningan ja wapahta.
M «la pidätsim/engä «eltim hänen hal»
»»st« muodostansja yflfe»taifist stuoifiaus/
«ijnculu m«llma/ pahennais/maan «vahwan
»ft«ll»te» «utt« hänen päällens / saisi»
WcMstu autuuden/ Amen.
l. Sunnuntaina Adwentis.

M°s her«t«/ OHMRRAIumM
Gydämem/ sinunftino«isel»

Ie po,«lles Msnrelle Clirlstuxelle tiet»
wlmistanmn/ että me d««cntnlemistns
«ntt«/ pnhtalla aiatufejw j 6 mielells
sinu» palwelisim. ?oc« elä ja halliye
sinun ja Hengen canZ« Han<si<«klsestij<znc»ictisehen/ Mnen.

Epistola/ Rpm.lf v.4 .

Wckat Weliet: Mitä ennen kirjoitettu
on meille oplri kirjoitettu, että

"""«karsimisen jaRaamattui» lohdnluxe»««««loiwoolt,.
.

A, 5. Mnt.

is Lpifiolat. z
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5. Mutta kärsimisen j«
mala / andacou että t« kcsieuön vrlrMvlisitta / lEsuxen Chrlfinren perän.

,6. Ettö te yrimiellstst yhdestä Snu<Mtaisitte Inmalata/ ja meidänsuxen Christien Isä.
7. Seutähden/ «rjatcat toinen W„ntzlncuinEhrisiusiiu on meitä Iumalon«»»«iaxi corjanlmc.
8. Mutta minä sanon:lEsllsCbr!D«tullut ymbärinsleickaufen

»alanlomden tähden wahwisillNM'M
puusta enin Isille tapahtnl-ut oli.

9. Mutta ettäPa«auat laupiude«el<j!i
Jumalala kyttäisit/nizncnlu llrstltettn,»!
Oeutähden kijtän minä sinua PncansinsW
ja sinun Nimees.

10. Ia taas hän sano: IloltcatPa»hänen Canftns cansia.
11. Ia taa<: Kijttäfät HErra «icklst

t«nat/ja caicki Cansa yllfiakön hand»,
ii. Ia taas ftno Esaias z Sen piti» «K

lnan Jessen juuren/jocaon nonfewoPm
«vita öaLltzeulan/jonga päälle P«cal>«i»lwowan pttä.

, iz. Wutla toiwou Inmslnls caMa riemulla ja rauhalla/uscosMtä teilläPyhän Hengen tvolman cauttach
d?Li»e» toiw, oliS.

Mw«mgellUW/iuc.21.v,15.
MI/hen aiean sansi lEsus OM

laWerfsipiickokV»
A«tingos /ja C«us/ ja Tchdeis. 3«
Masss ClMsaLs «htzisius / tpsiW
lähdch., I« Mtti jg ALsl picä,s
haman.

36. eMIZMLN^



f« Kpisiolat
lähden/ nqc<l c«m

Monpijrin päälle lUlewal:SitlHTai<
«on »o-mat plls lijculeetatnan.'

y, Ia silloin heidän pilä näkemäy,
Wtsln Psjan lulewsn
lM »oiMillla ja cunnlall^

,z. Muna costa nämät rupewal la<
puiman nijn ca«ftcal/ ja

wllännt ylös: Sillä teidän lunsfiu-
«nmMnlHesiy.

!?. Ia H6n sansi heille wettäux l!:
C««oc<tt Ficunapuita/ ja cäickis Puica:

;o. Eosca ns puhkewat/ nijn c? itze
nM näette jaymmärrätte / MSuwi
o» läsnä.

;>. Ntjn,myZs ls/cssca ee nättee n«i<
«H chttäe/ttlä
Mlon Waldacundli on läsnä. - "

sanon minä ttllle: Zi tZ-
män Sucucun«an pidä ennen hucku<

nämäe caicki tapulMwm.
;;. TaiVas ja Maa on huckUVa/

«wn minun Sanani n pM hucksn-
tuman.

)4- Mmm cHwahtäca» liitän / «tti
lMn Sydämen esscan rascauttt« y>
lichsmisest ja juomisesi/ is elstuxen
»uchcfi / ja ft psiVä tule ätisi lttdän
Wlw.

zs. Sillä st mle nqncuin paula caic»
l<in ylitze / Mca «ro Maan »MH a<
sMA.

zs. NW pfcat npl «inq walpsl/ ft ru<
"A? <oil'



Wwsngeliumit6

coilcat, ellcl l<
t«« n<lilcl wällämlln/j«lc«
ptt<l/l'<» seisoman IhmisenPyj«n <il<,

Rucons.
Jumala Taiwallluen Isi!.sinunPoicas cantta olet meilli i!,

«»ittannt/ cuwHa Talwas j« M«« h«<l«meidän cnollet Runmim nousemat ylös/,,
meidän caicketn Duomlolle tulemaan M,
Me rncoilem sinua/ ettäs tahdoifil
hänHenges cantta sinun Sanafts ja«il!u«scos pltä/ synuist armolllsest »ar,«l!,/j,
calckinaisis liusauxis lohdulta, etten m«<l
dän stdämmltäm ylinsyömisellä ja MMseila/ja tämän elämän mnrhella
»aan ollsim «in» raittzt walwoin j« «O
len. Ia Poicas tulemista/ ««hwafti
tensinun armschis/ ilolla oKotalfi«/jch,
«»»auttans hiancaickisehen elämin Mji«/
Amen.

3. Sunnuntaina Adwentls.
W)N rweoilemmK smus / O«^»Jumala/ettss tahdoisit cMst»s'
?mn Convas Nleidsl»Rueonstem p»

" leen. Mos»slaist meidän Gydamem/x
eyi heitZ finynArmollasliLstlxenth»

! ftuxe« sin«n peicas meidZn HEM'

«mttft / Amen.
tpifi,la/«.30r.4.v. l.

' WAckat Weljet: localneu pitsti» Ml
, «MEhilstuxen Palweltana/ ja I»n«<>

salalsnde» H«l«an«. ,
». Ainoastane st Holdlolld» etzltä»/,»

f he löyttäisin oscolliD.
z.MM »«ihän,«<»« sijli lotttln»/



euomtlan/tll Inhtmll<s«!»ä M»
Enmina itzetän »nomttze wluuaut.

4 En mmä tieoä mitä? «anfiant/ m»«a
sevtähden »auhnrscas ole/ waan

«n ft j«a»wun tnomitze.
c L«ntähd«n ällät dnomttco ennen aie«/

ssieoostl c«lu HERra Mle/joca sengiu »al.
lmxn saatta/cnln pimeydes peleettyon/i«
julista st»dänl>«l» aiwoitujlet/ ja silwWcuttn
s«, »nnlan lumalalba.

HlvangeliM/ Maech.uv.».
Mljhm aiccln cosco lehannes/jo<

silloin fangiuxes oli/ cuuliChri<
<!uM<yöl/l<lh<lli tz<ln caxlOpenls»
Mane kysymsn hämltxl:

z. Oleeeos selulewa/eli pitäkmei»
li!n«jstaodsllam«n;

4. Nijn I«sus wassais, j« lans»
jM-Mengss jls sanoe«e lohannejcel»

K, »e cuin « tuuletta ja näetts.
s.Sokiae s«awal nstsns/ia «nd»>

««t tty»sl / spttalifet pHdlstetsn / j«
cuuleil lUlllewal / tuslltt ylsshers?e.
<lln/<« tiytMe saarnalan TtVang<ll«m.

<. Ia aumos «n ft iec« ei pchme
lninujla.

7. Colea he menit p»is, mMIs»s«ssanoman lohanneflft EsnMe: mi»
N tt lllM Corpeen Rue-

wils tt lsMe IHtzVMK«?
Ihmistäkö/ waalittttua pchmeiLächWl.
lMi' Catzs jsica pchlMH cMd«< '
»«/Nt OMI EuninMiN huoneisa,

y,T«l««

7fs Epistolat.



8 EwKWcZinmtt
?. Taicka mitä le lsxlm cähmnän)

Pwphelaeo? Tolifest ftnon minä leil.j«:lömä en jalsml», cuin Prophela.
»o. Sillä läluä «n se jsststirjelliln,

M: Cadzo/minZ lähetän NinunE».
Ztlini sinun Esswss eeee»/ joca p«
MlWzsigpa sinun ties sinnn tttee.

Rucous.
HERra Inmala Talwsllnen Ist, G

joensinun Poicas meidän HERm
ILsufen Chriftuxen / olet andnnm Zhmift
z-t synhyZ/ja sentZhden tähän Mailma«!lu!>
Ka; Etts Hän meitä wlheljmsi» Ihmisiä/sp
Ntst jacuolemast wspKlMis/ ja tzamaickisH
«utusxi tekis. Me rucottem sinua/ nieldi»
«GybZmmttsm Pyhällä Hengellas utj» jch
KaMAan ja taiwuttam«n/ että me M»
MckjtzWunGanKZPZaLe<atzsisim/j«l!!ii>
siMstss p«hennssta wsltäisim/ ja löyttliisch
WÄ pmesta/jotta ei sinun PojHfttlslLjb
Ma EhrlstuxestZ itziZns.paheuna/wal!»P
pen cau«ans autuojcl tulemat/ Amen.

SunnuntaiNK Adwentls.
6sFeK^»,.

Hm tule meitä holhonygn/ettZ me j!»
«n«n lsnpian «rmos «ntw/ s<tä hp!«
stifimme «autiw/cu«M Sfnnin chaw3t,
Minun poicfts IKMelt Chrisiu^nM

EpzsiMi Philip. 4> v 4.
Veljet: lloltczt «tn<l HENHI

z««!s mtnä sgnou i ileittat.
5. ftitb» teidän simeUdm cailille Dm

Me tietiäwä. HERra on lssnZ.



js Wpistolar. 9
IIMfM c«ik«s lum«lalle tttttäwä/
i«°ucella/ pyytämlsellä ja lytexella.
.I, Jumalan rauha/ joca ca<kel»

Wwärryxen ytltze käy / warjclcon ttldan
taiton, Christnxes lEstxeK

Ewilngilium/ Johan. i. v. ,5.

OH tämä on Ishannexen todistus/
Mcosca ludalHffel lähcllt lerusalmist
P«pie j« te»ilat/ iFfyWckn hä«elL<Z:
Lucas olell'

ia. Ia hän wslfii/ ja ei kieldanys.
Io häll codO/ ssnKdm: enminä ole

«.Ntjn he kysyit sijs?
Oltlcos Elias!'Hän jansl: En. Oicc»
«s Prophem! Hän wsftHis - En.

«.Nljn he sanslt hänelle: CmasiaS
sijsMi Elts ms <md«lisiniMe nizlle

jocca «eidckl lähelit. N«»
l<le l«wl ihMsi'

l). Hckn ftngz.- Minä oley hu«lH-
«an VKlmlftacst HEr-
eon littä / niflicmn Eftjss PrsptzctH
sonei.

l4laj§ecs lHtttlyl olit/ MPH«<
n Isi he kysyit hckmldH/ls stntzit:

W sijs fins caftal j»s el sinä «le
Chrisius/ eikä Elias/ eikä <p?oph«a?

«6. Johannes wHstais heuä /««sa>
«oi: minä csstsn Wedtils/ mmm lei»>sn kestään on / jsis et «llizme.

57> Hän sn le/jocz mMN jälteni
A s. Mtt



lkwOttgeliumlt10

tule / joca minun eo«!lämtm ön oll!»,
jonga Kengän rihmoja <n minä »l,
ttlwslinen päästämän.

»8. Mämät lapahoull
fll«l puolella Jordanin/ cusa M«.ms Lasti. '^

Rnesns.
Jumala 3alwaltn«nIsä. S,«
ja coytullneu / «ttä me sinu, tzlZm joca ftn autuan ja armollise, CGPyhän Johannes Castajan cautta

«laltt ja afttlt/ja mettä myös We»ft«.
ltt. Ios« finö metlle/ sinu» Potc«s M
snf«n Lhrtstuxen tähden/ syndew
sanmlsen/Pyhän Hengen ja tjancalcklsen <>l,
mä» lumonnut olet. Me rucoilemmgfim/
pidä meitä sencallalses »scolluxes sinun«,,
mohos ja lanplmees; etten me tistä lup,,,
xefi» itänäns epällls/waan sillä «lct»!,
fis tlnsauxls meltäm la m»
wetlie Pyhän HenZes cautt«/ että me M,
<i<sil» syn»!ä; jss siinä wtaltomudes/M
we Castes olemma saanet / pysywZlsec »>i,
<im: Eli jos melangem / «nza tald» G
mlltsen heickouden tähden pysywöisit o!«!
etten me silloin ftndyn maca«an jils/«!W
tvtlplttimällö lalumuMa meiläm pam
«aisimj ja sinun armostns ja lup«uleft
itziäm jällens lcchdntalsim / ja «A suu«»mes cauua autuart t»l«sim/Ameff.

IttHltt - paiwänä.
c«7//eK<l»».

HiLRrs Inmals/ /osa Mmlm««!!>
poiess Itlbftre» ChuM

Bnumillisella lhndymisellä il-chnttM
,O lchdnttanst olet. Me rncoi!e«F
z ««o »tzncyin me w'



js
iln,« hänen pyhästä iloi«
yemM/malidaisim myös edespäin HH.
«n tulemlseMZ wfimelstlle duomiolle
m,p<!»l olls. Smmn sinun poicss

EpiM/Eb««. l. v i.

WAckat Weljet: Jumala puhui muine»Minstin ja monella muoto Isille/ Pro»
Main cautla.

Mntta nälns tvtzmeisini päiwinä o»
hin meille puhunut P»teaus« lautta. Ion»
g, hän on calckeln pertlliseft pannut/ jo».
z« coulla hin myö< onMailmau tehnyt.

;. loca että hin on hänen cunniaus
llickaue/ja hänen »lemnMs juuriCu»a/
j, c»n>« calckt »olmans Sanalla / la on
!ht«l!«ttans meidän syndetmme puhdlstuxen
tehnyt/ja lstn Majestettn oiktalla puolell«
nrlluftsa.

4. 0n tullut ntzu paljo parammaxi E»«
geleitä/ «tti hän yllmmätsemmän Nimen on
heidän suhtens ptrlnpt.

s Sillä/kenelle Hänon cosc«n Euseleisti
stnonut: Sinii olet minun Polcau / täni»
fin minä sinun synnytin? Ia taas: Ml.
«i «len hänen Isäns / ja hän on minun
Poican

6. Ia taas: cosca ha» tuo estcoisen ma«
«maan/ san» hän: Ia händä plls laickl
lumolan Enzellt cnmareaman.

7- Mutta Lugelelstä hän sano: hän te?e
«nMns henget / ja hänen p«lwelj«n< t»,
<« lel«auxert.

«Mutta Pejallms: Jumala / sinun I»stni««« pysy tzancsstcklftst tzanlaickisten: si.
»«» Nloacundas waldlcka on oileudtW
«>»!l>lck<,.

9. Sinä «eastit »anhnrst«u«a/ja «t. <

VM «»älyltä / seutähoen m, sinun /O !

A 6 I«. 1



Jumala/ sinun Inmalas woltellut
jyllä / euä cui» sinun osaweljes.

w. Ia sinä HERra olet algufia Na„
perustanut / ja.Tolwat owat sinun Kil,,
alas.

«. Ne catomat / wutta sinä pysyt, j,
he caicki wanhenewat ntzucui» waate.

n. Ia utjnmin pugun sinä heitä wuutt«l«/
ja he mnutluwat. Mutta sinä eelMlnuz
pysyt/ ia et sinun ejastalcas puut».

Ewsngelium/ Ish. l,v. 1.
oli San«/ ja ft San« O

lyksnH/ jalum«l< el!
ftG«na:

2,Tsms oli alus« Jumalan lytoL
;. Caicki owat sen «ulia tchdyi»

ia iIWKn sits ei ole milsk «W/j««
ichty on.

4- Häncs oli ElälNZ/ja ElsMi
Ihmisten Walkeus.

f. Ia se Walkeus pimeydtspaift/
jom « pinieydel t<zsinsnci.

6. M mies oli lHittlly Ium«l«l>
ds( jtznga nimi oli loZannes.

7. Se lcki Todisiuxexz/
5Z waiteuHesta lsdistais/ etlä caictl»'
fcsifil hänen csultans.

8. E« hsn oLut se Matteus/ niM
hsn sli lcheltlly WillttUdefia lslift'

m.'
3. Se oli tseinm Walkeus / D

vslista laicki Ihnnsel/ jstcs Mailuii
»o. Si M MstilMs /js MD

12 VwKnseliunM



fch Epistolat.
caullanS lehly/ j<etmailm«

lchdck tUNdINUI.
- H3n mli omilkns/ js el hänen

«««ns händs WM«M sllanet.
«. Mu«a caitille uijlle jolca

«oftan olit/ andei hän wsiman lu< ,
mlan lspsixi tulla/ l'elc« uscewat h<l-
mn Nimtns päälle. ,

Ij, lOM ei Merest; eikä lihan lähi
«st» «i myös Miehen lahdest/ mutia
lumalall ftndynet owal.

14. Ia Sana tulj ja asui
NXldlln seas.tty- ja me näimme hänen
eunnians nijmuinawoan Poj' n cun>
nion Isast/ täynäns j« lsmtw.

?-;ucous.
ME HERra Jumala Tai.
""walt««n Isä/sinun suuren Armos ja .
laupiules ed«st/ !'.n olet
wloän lthaar uä hänen <aut«.
«ns simnist ja tjancslckisest cuökmasi
mllisest autta/ andauut. Me rusoilemwa.
ft»a/l»2l«lse meidänSHdämmPyhän He«.'
z«M!t«/että me stncallalzen si«un armos
etest sinulle lytoLilet olisim/ja M mettäm .

l«!ckina!sis liZftufis ja ahdtstufls lshl»u<
lnlsim: ja nijn sinun PviM. lEsureu
Christure» meidän HERra»'cantta yan<
(«lckislsil antuaxl tuilsim / Ameil.

Epistola/ Eft.^^2/
joca plmeydes «vaelsi/ nMHuren

"WMeNden/ ja joeca asutt ptmiäfa maa«
s»/ ntzden ylltze ft firckasti pststa'.

3. Sinä llsät Cansa/ (jb«e) et sinä ilo ,
uftWf«,/W«tlg ilMn/utju'

lUll»



«m« Elonatc«n« llottan/ uijncm» sHjoosa «lottan:
4. Slllä sinä olet heidän cuormons !!<»/

heidän Olcal»s wltzan/ ja heleän wa»l!«»,
Sauwan sälkenyt/ntzncmn Midianlu»>«!«,

5. Slllä cuck< sota ja m«ell/ jo w,H,
Waättet pttä polttttaman/ jaTulMl».
lntettams».

s. Silla meille o» lapsi synluW /j«
Potca on meille anneltu / jouga HoltlM
Herraus on/jahsnen Nimens mtzmaniH
wellnen/ neuwonandaja/ wäkewä/lum»l,/
Ijancaicktnen Isä/rauhan Päämies.

7. Että hänen He«a»t>eus »n su»li«.
lewa/ja e<j Rauhalle loppua/ D»Wl»z,
stutwelle ja hänen Waliacnnnallen«. M
«istuman sitä ja lvahvistaman Duomich
ja W«!'hurscaudella / homast nyt nij» P,
talcklsuteen. Näitä HERran Z«i»ch»
lyN«us on tetewä.

EwHNgeliUNl/luc.z.V.l.
Wljns päiwins tä»i yxi lGy B

Agufiuxclda, <lis «!<ti
Mailma pils weroListrttastettHM«l!.

2. Ia tckmsn weron lastemi <!<

«nsimmäinmi jMtWdÄfilloln <«ft
Kyrenius oli Maanherra Sylise.

z. Is clttin meni CsupungchiuM
HKmsn ibziäns arwAta.

4. Nij» wyss Joseph Gslilß
Nazarelin Caupur,g'.st plse meni I«'
desn/ Dawidin Caupungijn /jM lv
Man Btthlehelu.-sillil hHn yli
din huomst ja sngufl.

s. Andamanitzms «»««/ Ml"

14 Vwjlngelimnlt.
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hHnen tihlalun Em«ndän< jo«
ttseas oli.

<. Nljn tapahdut heidän siellä oll«
D</ «us synnylämiftn peliwäl m!it

7. Ia hän synnytti Polan hänen <«

ficchns/ ja capaoltzi hänen/ ja pani
Seimeen/ «m heillä ollut fia majaS.

z. Ia paimenet walwoit fijns paio
lsmnnas Pelloßa heidän taumans/
jz»amoitzll yöllä heidän Carjans.

5 I« «<zo HERran Engeli seisoi
heitän lytönäns / jaHERran Kire-
taus walais heicä/ellä he suuresi pel-
jilftyil.

10. Ia Engeli sanoi heille.- äl<
l<ll peljätkö/ sillä catzo/ minä ilmoitan
M suuren llon/ joca wlttva on cai«
teUe Cansolle:

». SM Teille on lsnäpckn syndy-
W Napaheajs, joca on Chrifius
Hkßra/Dawtdin Eaupxngis.

i!. Ia tämä on lellle mertlxi.' Te
loMtlt iapftn capalottluna macawanftlMts.

l). Ia Engelin canstasli cohiasuu»ti Mlvalism solawäen jou«to/Mo
IMI Jumalala ja sanoit-

'4. Eunniaslc»n Jumalalle corkiu-
«s/l«, maasa rauha,,'a chmiM hpW<l

9' Ia lspsdui/ ma Tngchl meni!
he.' -



heidän lykööns Haiwaseen.
Mtnet puhuit ttstmäns- Käykgmnii
Betlehmnn/ sa catzocam W cuin e«.
pchmnul on/ lytlga HERII» meille
ilmoitti.

16. Ia he Ml tÄuhcain, ja löHM«rian/ja Josephin/nqn mpss iz».
fen/ioca macais feimes.

:7> Csfcs he tämän nähnet olle/j».
listlt he sen sanoman/ cuin heille Miapjesia sanslm oli.

,8. Ia caicki jottasen cuuw H-mettelil ntzcä puheita/cuin heille W.Wtnilda sanKllli yli.
15. WlMll Maria l«lki caicki n<<wck sanat, MkMllen hlinm Wll>«säns.
22 Ia Paimenet palaisit ylisiäin»

eunniötttain Jumalala / caitista cck
he cuuLet ja nchmlM/tttzncmnM'le sattgllu oli.

Jumala Talwalinm Isa. S!n»
pyhäin EllgelttttS cauM>l>

nuy Poicas lEsuxe» Chrisinxe»
plNNentlle Kedolla tlmoMiml
däuyt hella pelkamäst/ja kästenyt tloilo/
että wnajiaja Chrtstus syndynyt olt. M
rucoilemma sinua / ettäs Pyhän He»gs
«autta poisaDlsit caitm pclwoa
tammistam/ jametsä «ezl eiklan / locise»j>
hancaictlstn ilon ylsskchVtatstt. Ia »«><!'

m«läla Mliilmas olemma
Hchäistt/ raaoollistt ja onnettzmat/ ttlio»



Hl«ua>n pidälsimme/ jeca meidän täh«
M on Ihmlsext tullut/.'auttaman mett»
cu«!em«ft l» catckest pchäli / ja ijancaickist
«»wutta meille saattaman/ Amen.
P. Sttph-"-Joulu. Pck'.

lsnpiss lumsla/ >ocs nyn
</smutt Hengslläs pyhät
Vchwistlt/ ette, he mnosftons Suni»
l«nsj<» Sasrnallans tunnuMnet/ s»n»n
poims lEsusts Lhrlstujtft meidän tv/»«
patMan»/muttss myös werens w»a»
d«tt«>n!selts sen umhwiftit. Mc rucoi»
leinmo jinttg/ että mctftloaisl»nnouV«l«>
t« heidän esicuwaans / M ockms ustos
haimn cuoleman ststi p.osMKtset oiisim.
tzom»)» sinun lEjvfen Cy»:ist««
ftn Meidän / «tc.

Epistola/ Apost. TegoiS/6. v.B.
jeca ,olt usto täpnäns 'lavDwäeewyltä / teki ihmeitä 1» suun»

«uimuelähtt» Eauson seas.
y. Nya nousit muutamat liberttnetn Sy«

nogozotzo/ ja Kyreneujien / ia Alexan»
»l,itt<!/ ja jocca Eictltasta j« AsiHstaolit/
j» lijtelit Stephanin canha.

iv. Ia el he wömet M whsautta «««

si«n M/ ja Henge/ j,ca puhui.
ii. Ntzn he saäsit miehiä / jotca sanoit t .

Vi« olemma hänen cuullel plchuwan pilcka»
s»»oj« Mosesta j« Jumalala wasta».

i». Niju he yllytit Cansan ja Nauhim,
MljaKirMoppinec/ja mentt ja ltzutotithomn/ja wett hänen Raadin «eey.

lj. Ia «setit »äälät t»dist«j«t sanoman:«itämä Mies lacka p«hnmastpilck<lsan»j<l

,4. SW
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14. Elllö me oicmma cnullel hz«n'ft.
nowon: Nazarenue hävmä tämi,
smn/ za muntl» >aä>»vt/ jott» M»st«i ««>>

le audot.
15. Ia calckl ne jotcaRaadls lstnlt/«!.

zotc hänen päällens/jauätt hänen E»>»m
nyncum Engelin c«ist»ot.

c. 7. ». 54. Costa he nämät cu»lil(ck
mtttäln cum Stephanus wasiats) käwi s,
läpl heldän fydämens/ ja lttiMt h»M
tanS hänen psällenS.

55. Multa että hän »ll täynsn» B
Henge/ catzattt hän ylös Xatwasen/ j»M
Jumalan cunman/ ja lEsnxe» selftm
Humalan ollialia Kädellä.

56. Ia la»»t: Catzo minä näen 3«l»«
j» Ihmisen P°M selstwan »it!«»«

kädellä.
57. Ntz» he hnusit täydellä cnnnll»/ j»

lnlitzit Corwians/ ja carealstt latckl ,lm!!'
ltfest hänen päälleue.

;8. Ia ajolt hänen nl°< C«uPunz!st,j»
tlwlttt. I« todistajat p«nlt waal«n«,j>
een nuomcatsen jalcain junien/ j«l«, cxp
tln Saulus.

59. Ia he ki»itlt Slephanln/joc, m»,
l!/ j» fanol; HERr» lEsu °t« n>!m
Hlllgeni.

.

6ö. Nljn hän pani polwillens/ <a h«»
si suurella änellä:H«Rra älä lue heck!»
ts synLtä. Jämin hänlämän sonolxM

, nyn hän nuckul.
Ewangelium M«tth. 2z V. 24»

MIHIN «ican, sal,ei IVsu«W
l Ca«o/min<l lähetän B
Pwphtlat/ ia wijlat/ jaKmanW
n<t/ ju «ijstä yiutamae «apM/jl
ljfiinnaullyM / is «»tsmst fi'!l^

18 Ewsnselinmit



jawaino,<a Ea»«
««»lisiä Caupungihin.

ls. Että teidän päällen pitH lule»
B„ caicll wanhurscas weri/joca wus-
MM on maan päälle/hamsst wan.
hmscan Abelin werestä/nyn Zachari-,
«n Barschlan Pojan werenaftl, jon-
gl, ee tapoitta Templin /a 3Ilarin wsl-
hello.

ls. T,eisefi sanon minä teille:
li nimill plls tuleman tämän sugun
filillle.

27. lerusolem/leruftlem/ sinä joca
«pze ProHelae/ ja tiwillä surmat ne/s
jolea sinun lygös lähetetyt owal/euin.
g» »sein minä tahdoin coola sinun lap-
s<s/ nijncuin Cana coco. poieans fij.
pllns ala/ jaet le tchtonet/'

« Ca?o/ «Idän huonen pils teille
Mäntylmise.

»3. sills minä senon teille: Et le
suingan minua tästedes nse/ Mellasti
cum tt sanoeee.-Kijtttly olconst/jsca
«X HERran nimeen.

KENra' Jumala 3<,<wallu«n IsZ/ Gl«
joca olet anbanuMä Pyhä S«-

phanusta/ jamutta sinun Marlyrettäs / hel-»innscons tähden pynattaja »atwatta; «»<

d»<n nijn eletä / ettet sinun w»ldacuuda< «»

l« läft« mailmasta / »aa» tule toisen el««
min.Me rncoilemma sinua/että jos mei.
d»n sinun Nimes lahden jotakin kärsimän
M/»tz, roalMstg mM» ftdämen Vv»

19s.» Epistslcht.



hälla HengeLZs, elta me
ja meitäm sinun armollas / j» nljliä»«»,
catckistlla tawaro!lla lohoittaisiin/AMn.

P. Johannes CwangelM
PäitVtlsslZ. UI. Isulu Pcklvs.

Päiwäns.
CMsla i.loh. i.jH2.V.?.

Weljet; josme tunnustammch,,

«ttä hän nlttlle «ndexl anda/ j» pch
Kista metl» eaitesta wäärydestä.

10. I«S mZ sanomme: ettemme M
tehnet'ol«/ny!, me teemme hänen w»lch«,
ltaxi/jaei hänen ftnans ole meisii.

c. z.v.l. Min»»» lapsucaisent/näitiM
teille tiri»tlan / ttttt te syudtä tekis. Dju
j»w syndlä teie/nyn meillä on eoeiwD
Isan tytöna/ HEslle Ehrtstus/ joca llonhlsscas on.
'2. Ia hä» sowlndo meldän syndelm

«desiä; mutta «i «tnoastaus »netdän/ M
tallen mailman edestä.

z. Ia sijtä me ymmärrämme / elti l»,
hänen tnnuemntt/josme hänen käst^l!>
KZmme.

4. IIM tunnet»
, «t pidä hänen täiMäns/ hän Vi» waleW
ja«e hänes ole »etuus.

5. Mutta M hänen sanaus plti/l»!
? ftst «n Jumalanrackans häuesä täydlW
Sytä me tiedämme/ e<ti «e hiinesä olen»

6> Zoc« sano itzens hänes ol«»«ns/>
Henpitäntzn lygeleaman/cujl,häng!»»

20 Ewsugelinmit
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, hEpistola. 2,
"

Ewanstliun» Ich. 2,.v.,?.
Mlhm aican/sanot lEsus Peearil-Nle-. Seura mmua.

20 Nijn Petän käänsi i?ens/<a nH-
li sen OptMSlapftn ftnwVan/ sst«
Iksus racasti/ joca wyösoli lEsu,'
jce«limoillaEhtolists m«««nut/la

l!t>N!l<: HERra/ cuca se on joca sinu»
Mä;

«. Cosca Pecari hänen nätt/sanoi
M lEsuM.- HERra/mitW l<l>

il. Mu«l ssnsi hänelle: Jos »inÄ
Etsisin hänen fiihenosti olewsn »i»
mm tulen/ mitä sinun sijhen tulee /

Stllra sinä minus.
2). Niin weljefien seas luullin /«l<i

ftn Opetuslapsen pitänyt
Mutta ei lEsus hänelle fanenul:Ei HM cu«>3f: Wsan/ jss «mä tah-lon hänen fihen assi sltwan / cuin
W<l tulen/mitä sinun sijhen tulee.

24, Tllwä sn st Opetuslapsi jse«
Msia näW/ja on n«L>st kimltta-
n«l/ is me tiedämme hänen wWu»ll«ns lsdexi.
KERra Issn Mrssie. Slna/eca tahdot

, jocalnl« ji,na cutzumists pysyls/
»tz°«s hänen ol«e/ ja «Hn andam«w
"ne.z-!valkeultzs palsta/ että talwMnenlft st" cachg yllstetyft tnlis: Me ru«Mm arm«s /tttä mt MM'wMltllMln/ja Ws l«j<tj»Kiftt ah.

PM



dljtoret urhollisest tärstsi»: että melli,uscom ftu cautta wahpistettalsin/we
oman tunnon pitäisin» / j« tzanc«tll!f<„ H
mäu penH salsim. Sinä jocaelst
Isän ja P. Hengen yli <«!«»)»
wala Hancalckisest tjanlaicklsehen/Ai!,,,,

MmttomainLasten PälwD.
IV. Joulu Psiwa.

c<,ö. nijnluil» Sttftaningi» PHiM
lLpistols/ loh.

<??A minä Johannes näin/ja cotz,/11,
Hrltza seisoi Zlonin Vuorella / jo HK«
lssntzans sata ja neljä wizleetlälymmeM
hatta/ joilla 01l heibän Isaus «lml lill,!,
«tln heldä» Otzisans.

2. Ia minä cuullu <iän«n ToinH/
ntjncnln paljon Weden öän«n j« »P»I«suuren Pltlätftn äilnen. Ia st «anj/W
«lnä cunllu/ oli ntjncuin Candelen sti!!!>
jalo/ jstca heidän E«nbel«!t«ns s»l««

z. Ia «etsaisit nijucuin «utta wlrioift
w«» edls/ /a neljän «loimen «des/ja w
hinden. Ia ei ysllzuuoinntsitätvlllch
pla/palyt uM sam j» nelläwhdltiii!!»»
mendä tuhatta/ jotca maasta ostelut M

4. Mämät owät »e/jotca ei »M
eanZa ol« saastutetut: Sillä he «l»«tB
tzet/ uämät öwat ne/ jotta seurawol <w
tzata cnhuuga hän wen». Mmät o»«t hl>
Mä ostelut/Jumalalle ja Carltzolle
seti

5. lolden snufo »l ole petosi, liM
Sillä he owat ilman s«aft«isntta 3««»
lan istntmen «ies.

Ewangeiium/ Mallh. i. V. >).

WW<N aican/ilmtfiyi HEttsnV

Ewsngellnmit



f<l
ja oea iapft Äilinens lygös/

«p<,t<nt EgYP<ijn,ja ole MH fi/hen'
!<i l«in minä siMe sanon.- fil!<l <)«

Ms on .«'ws iafta hucuttaxcns,
14. Niin hsn nousi/ ja o«i lapsen

HWtNS yöllä lygöns / japakeni E<
WlljN.

,f. Ia oli siellä Heeodexm «ole<
»an afii. Että täytttälfin luin sanot,
<u oli HEeralda Prsphelan cautta/
joca sanoi - Egyplist cutzUl» minä

is. Costa Herodes nätt hänens
iielililtä «iettllyxi wchastui hän san»
gen cowin/ ja lilhttli eappsman caickl
Poicalapstt Betl<h<mis/ja caiiifasm
W/ jottaeax,wuo<lstl olit/ tsicka uuo«
lmmae/ sen ajan Mm / cuin hän oli
«ttast Tielälldä tUltmut.

!?. Silloin se läylettin cum leri>
«lalda ProphetMa sanottu oli / cosm
M ssnoi -Rahmas on ääni euulunut/
smi»alitus/ittu ja issi partU/Vlachtt
!tle i«psißtts/ia ei lahlönm hsndäns
»Nda lolMtttta/ellei he ole.
»« - Rucens.
F)Mra lum«l<, Taiwalinenlsä. Siuil
,<? "et San«s cnnlta Mun PoKss IV.»M Chnsiupen ilmolltanm/ssnä nä»t/°l"gi Ptrlelellä o» wlelä tänäpä» .hänw?er°blan<ns/ j°tca H3n h<rältä jaasetta »«, ~
>"« w»sian/ calcklnatsella walnolla. Me
l>c°!lem«a sinua/ estä smcaltaisien f-2hail!»MM wchngchstt «lcomisel/ j 6 annatssilti



24 CMnMiumiz
caltki se «nnettomus /

tehdä aicoiwat/ heidän!?päZllens tulla/fa toimita meille al«M«rauha ja lepo / että sinun Sanos weizz
. seasam lewenis/ ja me sinun armollisen,»,,
aina nmmZrräisim / ja sinua-nancoicks., ,
ylistäisim / Amen.
Lähimmcksnä Sunn.loulust.!

cs^K<«.
ijancaicki«e» 1u„«,,/

meidän työm sinu» mlele« jolle»/
että me sinun rackan Poicas canlta «!„,
bywtsätöisä lisönnylsim/joca elä ja hMy,
sinun ja Pyhän Hengen cansia MMWtzancaickisehcu/ Amen.

Epistola/ Gasae. 4.». t^
VHUtta mlnä sane»/rackat weljei/ch !

perillinen ou lapsi/«l
»l« hänen ja palwlljan wälillä eroltust»/
walcka hön ou caike» tawaran Herra.

2. NZaan hanon Esimiesten ja HM!» !

hallue/ ham«u Isäldä määrätty» <llca»H. <
z. Nyn myös me/ cosca me oll«ma lopsw

nhn me vlimm» woaoltnc nlco»l!lst<n D>
tytn ala.

4. M«c« cosca aica ol< täytetty/ läh<l, 1
ti Jumala P»lcan< syndyuen W«imo<i»/ i
lain alatsexi tehdyn.

5. Että hän ne /jotta lain, alaiset M ,

louastais. Että m« häu«» l«psifens l«> '
taisin.

6. Mutta että te oletta lapset/ lii<l<! '
Jumala Polcans Hengen teidän fyl>W
hln/ jsca huuta: Abba/ racas Isä. j!

7. Ntjn et sinä sille» ole örj» / »««» s<
Volca. Mu«a jos Poica / «tji sinä «l<<
myyslumlsn l

EM!
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tu». 2 vz;.
! Ällestph ia hänen Hielns ihmttte»
M icheä/ cuin hänestä sanottin.

z ;<>. Ia Gim. on siunsis heitä/ ja sa-
st M Mrialle hänen. Hllillens: Eatzo<

A«l on pandu langemisexi.ja nouse-
, m,B monelle IsracliS/ Mtttixi/

B wastan sanotan.
/ ;st Ia sinungin Sielus pits
, Mcontaymän/etlä monen sydämen
> ijmtl ilmoittllaifin.
' )6. Ia Hanna Prophttitza Pha.
' Mlin tljlar / Asftrin sugusta/ oli iou-

pilaile ijälle/ ja oli elänyt Mie»
jttiscansia seitzmän ajaftaica häne»

! Wpzestäns.
i ;?. Ia oli teffenä lähes neljä yhbs-

Mtymmendä ajosiaica/ ja <i lähtenyt
> Tonplifl palwelemafi lumali>ts/paa<

ftisa jarucouxisa ystä ja pZiwä.
;8. Ia läms mli myss MH htikel<

ja cunnioitzi H3«a/ja euhuk
, Mestä cateille/ cuin lunafiufia I«u.«lonis odotit.

!5. Ia sijttecuin he ojil esickitchnetU«an ialn Mm, palaisit he G«l-
->>«W heidän Eaupungtzns Naza»

40. Mutta iapsi caswsi ia wahwi-Mhenges/ täytetty whsaudella/ja
Millgl, armo oli hänm

B M.



Rncous,
Talwalllneu IsZ. I„

Simeonin cautta ennustanut ch
luinga Christus sinun P«tca« longlmis,
ja ylösnousemtsexi monelle Isr«elis astlnyli. Me rucoilemma sinua/ wlMse „i!l
dän Sydsmen sinmi PyhänHlngeZcl!!,!!,
että me sinun Poicas lEsuxen
oikein tnndlsim/ jameitäm caicklnalstz „

scas ja ahdistufes hänen tyzöne pldälsl»
hänesa vlösnousisim; ja en tämin sum>,
w«n sokian Mailman canZa mellöm H«W
louckais: waan caickinaises walwae >»!«

faufes/ cuin Sanan ja Tunnnsioxen ch»»
wc>dän päallem lulla taidais/ mlchchn
«llsim; että senyn tapahtu/ ettei ne/jm
sinun Sanaas waluowal/ «le sinun M»,
tundas lapset/ Rmtta ne jotca ftnuscoWl/
ja sijnä rlppuwat/ tzancaickisest autuoxl!»
lewae/ Amen.

UdenWuoden Pätwänä.
Jumala/joea simw poi<

</n,e<danN?apal?taiamlVsuxen H
fiuxeN meidän tähteinKain onuden<
nnnoit/ m ctt« HZn RbuwisKne ?ni!
rins lclcattm:Äi'«a meille annos/c>
mcivan GvdZmcn caikistastnnlnbim
sta M haluista ymbarins lcicatuxi tul
Gmvn Poica^/etc.

Epistola / Tnux. ?. v,4>
rackanl/ sitte luin luwklan n

«dän hywyys ja nck«
IhmWe ilmestyi.

;. El wanhnrscanden töiden cautt«/n
nie tthnet olewma: waai, hancn Klupiul»
«wtta HZn meidän autuaxl teki / uudm s!
hymisen pessu/ja pyhän Hengen n»d!ft

26 Ewangeliumit



mcldan paällem lesuxen
meidän Wapahtajam cautto/

_,,M wuodattanut on.
7 kttä mc hänen armons cautta waw

l»sc«fl tuMm ja tjancalckiscn elämän pe.
Mi/ t««von jalten.

Etvangel/um/ iuc. ». v. 21.
aican / cosca cahdexan päi«

«"»a culunut oli/elts iapfi pitl yw»
llicattaman/ cutzUttin hänen

lss!ln<ns ICsus. loca nijn oli Vn«
geM »o ennen culzullU/ Min hsn fi»
Ns Ältine cohdusa.

Rncous.
<M lijtäm sinua/ O HERra Inmala"lTaiwaNtnen Isä/ sinun Isälltsen «r.
«sedlst: ettäs siuuas «eldän tvftltvasteu
Mjicn väalle armahtanut/ja sinunPoi>
l«« mldan hywäxem lain alaifexl andanul
,!«!!tttä hö» täydellseu cuuliaisudenet«ut«
«/ jllixi, w>h«!s asettanut/ jameltä cuuliai.
sllnn saattanut «lis. Me rucollemma si<
m/ctliis Pyhän Henges cautta ntjn «a.
Wt meidän sydäwem/että me sencaldal»
M hänen cunliaisudellans/ syndiä ja paha
«lundo wastan meltäm lohdutaifim/ j«
» pyhän Henges a«nn cautta/ olisim

cuulialset lapset/ ja «viimein Hau.
«lcksen «utnden Chrlsiufeu cautta peri»
!ml/ Amen.

Him. Sunn. Uden Wuod.P.
Jumala; joea olet sinunau-

"xihuutawmstcs tnrwa/ cayo ar«
»Mstst meidän rncouxcm puoleen / j<l
tm Ihmisen heickous paiyi sinnsmi.

B 2 t«»
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tän nci/ aut<» si,!,
sinun kassys tZvttsismmc/ fa si„.,n.,
kZ sitnoills etts toi!!Z kelpeisinime tznun rackssn poic«s/'etc.

s^piffsla/Rom.s.».;.
/«Ttäkö te ttedä/ ettö me calcki/jotca «!<«.,

Chrlstuxeen .

olemma hänen euolemahans c«steluc,
4. Nhu me «lemm» sijs hänen cayk»

haudatut Cafien cautta cuolemahan/
nijncuin Chnstus on luolnista Isan ci11,,,!»!,
cautta ylisberäletty/ nyn pito meldiM p!
uudes elämös waeldaman.

;. Sillö jos me ynnä hilueu <«»§,« ~

olemma istutetut vhdeucaltaiseen «»!<,

maan/utzn me myös tnlemma yhdeuiM
ftxl ylösnoustmls.sa:

6. Tieten/että meidän tranha Ihniiw
on hänen cantzans/ettösy, i,s
ni» Ruumis pitä turmeldamcm / illln«
tästedes syndiZ palwelis,

7. Sllls st foca cuollnt on/ hän »nh,
nisiä wänhurstaxl tehty.

8. Mutta jos me olemma Chrlftp!
eantza cuollet/ niin me ustomma /m» r isaamme myös elä hänen eantzans:

9. Ia tiedämme / ettei Chrlfius / jl° ?>

tuolleifia ylööheriitetty on/ Mencuole/!!!,
cuolewa saa tästedes hänen päiln»
«vKlda. "!

,o. Silla se cuin hän cuollut on/sil!l« °°'

Annille cuolt yhden terran / wlwn ft <«

han elä/ ftn hän elä Jumalalle. .>?
ii. Ntzn myös te/ stxt tekin teilöi! B «?

fät/ että te oletta euollet synliille/ »!!i!l
elätte Jumalalle/ lEsuxel! °'

HZ», mnlfa: i°e
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""ilWlmm/Match. ;.v.«j.

MMn ml, lEsus lor>

4. MuttH Ishanneskielsi hämldH
<al„l>M! minä earwjtzen sinulda cssiet-
'„ / ji! lulct mmui, tygöni.

i« VZijn »Hstais lE<us / js sanoi
Mk.ftU ny!/ M nckn meidän so<
fitticke wanhurscautla täyltä.

li,Nijn hän tMi häam. Ia co<
ftoMus castett» bli/aM hcln «h»
«ijiis »edestä /ja catzo/ Taiwat auke,
„il hänelle/ ia Ishanes näki Jumalan
Hengen llileVan alas / nyucumMt.
l,sen/ja lulewan hänen pelckllens.

.

y. Ia catzy äni TOltvast sanoi.- Tä<
ms en minun racas Psican / johon<
z« minä mttiisiyn.

Rucous.
Kkßrss Jumala Talwalinen Isä. loca

nyu nrmollscst ynnä Pyhän Heu<
zwczHa/ sinun rackan Pstcas Easten ty«
Im/!°ca caiken Mailman synnit pZ«I.
W otti/ilmoittanut olet; ja mettä hänen
!l§°»« emalia jumalaLtselia lohduturellas
i>lu,v!>n«/ eitä «e hätien cauttäns ftntzein
AW ftssNise» ja cssickinaist!! armon sai-
!»:. Me rucollemma sinu» /warjele m?i»
>» «m sijnä lolwos. Ia elts me sinunMos Ejim«an j» tästyn jällen olemma
°w ostetut/utjn w«hwista Pyhän Heu»

ls «lntt<» mltdän usto^',,'«a «ma «et»

M.
B Z iop.



Loppiaisiin. '

6oN>K<«,
Jumala j ,oca t«m«n«w>w«n paalia Tähden eautto ,ahoi,

tit pacanat / sinun ainocaistn po,c«
lEsuxenChristuxen tygo: Anna mHarmollstst/ että mekin/ jotcanyt us«,
«autta sinun tunnemme/ malidaisimn!!
myös tämän cunnian cayelcmists /wsscen johdatetuxi tulla. Sinun r«ck«»
poicas lEsuxen «tc.

Epistolan sias/Esa. sa. v.i.

«>Ouse/ ole fircas: sillä sinun W«l!l»,
»des tule/ja HLRran cunnia coill» s>,

nun Vlitze?.
2, Sillä catzo / pimeys pelttä mm/ j,

syugeys Cansan / mutta HERra c«jl«i <!,

nun päälles/ ja hänen cunntans pilä >im
nählämän.

z. Ia pacanat pltä «aeldaml» fim
walkeudesas/ ja Cuniugat sinun p«lsi!ftl/
«uin sinun ylltzes cottta.

4. Nosta Silmäs/ cayo ymbärllles/uil,
li nämäl «otnt tule«at sinun lygöi, Li,

nun Poicas tulemat cauca ja sinun t«!tän!
Kyllein wleres easwatetan.

5. Silloin sinä jaat ilos nöljdä/ j»ft
«ohoal/ sinun sydämes ihmettele /jo lml
lä hänens/ eosca se suuri paljous M«
tykönä hänens laandä sinun tygös/jo f«,
«nain woim» tule sinulle.

6. Slllä Camelem paljous on
sinun/ ne nopsatMidianln jakph»ulW
lie: Ne ca ckl lulewat Sobafi / Cnl»« >«

Pyhs sawuq he luomat/ j« hl <lm!w
lv»cHElr«n tytofen.

zc> Ew»«gcliumit
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EwangtlMlN/ W«lch.-v.l.
Oosca si!s lEsus Wdynyt oli

» ninMHerodexm «tt«n/catzo/Wsin
v Bt TieM idästä lerMetMin/ M

i, Cusa on se ästen svndynyt Iu-
MM Cuningas? Sillä me näim.

4ml Mn Tählens idäsä/ ja tttllmma
"' cumsreaman.

'

;.Lo!ca Cuningas HersdiS sen cuu«
,i,hlllnmästyl hän/ ji, caicti lerusa»
»m hintn cansans.

4, Ia cocois csicki ylimmäiset Ps-
M ja Kiljanoppenet Cansan seas/ ja

>' Wicusa Chrilluxm fyndywän pici. >

s. I» he sanoithämlle j Belhleht-
M ludM maalla: SM nijn 05

m Prephttailda tirjoitttl».
!t/ 6la finä Belhlthem ludan maa-

s«/«o!e suinganwähin ludanPää»k chlinasten seas l Sillä sinusta on m-
!mse Ruhtinas/ ftugaminunhan»
ftni Israeli pilä hMilzeman.

?» 7. Silloin "cutzui Herodes Tietäjät
mttisteli wisuftheildä/mM

'" W« Tähti ilmestyi.
z. I<l lähetti heidän BelhlthMijn,

,i!«sl>noi:Mtnsäl sinne ia tyjytäl.wistl"
»>, !>>Kpsesta: ja csscaee löydätte/ «M ,
<« >wllt«c«t minullengin/ eelä minäkin
" '«lisin ja cumarraifin händs.
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H

Zi EwONgeliumit
?« Cofca he M

wmit he malcaane. Ia cayo, Tähli,
jsnZa he olil nähnet Idös/ h,,,
dön stzelläns/ nejncauwan tuin hä»
«della ttlyven stisalti sen p«ican M
josa iapsi oli.

.o. Cosca he Tchden näit/ ihchi,
he sangen suurella ilolla.

li. Ia menit husnesen/löysit iapft»
,Mms Msnan maahan lanz»,
St rucoult händä /ja awatsil laA.
raus ja lalMltt hänelle Culda/ Wsawua ja Mmhamita.

«, I» Jumala kielsi heilä un«j
Htwdlx.n lahem.

*Mt wIM tietä omalle Naallens.
Rucous.

Jumala Taiwallnen Isi, I„
sinun pyhän Ganae/ sen olklan M,

j>n. / joca sen pyhän iapftcatsen lEW
Chrtstuzcen osotta/ oiet andanut melllc p»!.
sta. Me rucollemma sinua/ anna Mi
HwZeS meedäu sydämihlm/«ta mesti!^

> teudcn wastan «ttalsimmc/ja sen meidänD
, ««ttcklD antudexemkäyttälsimtt ntjn että m/

«tzncutn nämät Tietchäl / ftncaldalfi» B
MftutHlsiNme; «ngä jongun mstanjo»^
dijiuxen weltam sijtä plljättä andalt.N»
calkesi sydämtst Pojasas lEsuxeS shrift
«s rippuisim / joc« ailioaon meldän W
«ahtajam. Ia että menyu täällä «jM
elchsim/ että sinun köyhä Christlcnudoi s«
«?a«tla veiral2pi/ja Pojasas lEsuxeM
jmxes rnkelux! lults/ Amen.

EusiNl.Smmun,LopplaW.



«»Mr»» Jumala / tec sinun t^iu^-srmostas / mits sinun Cmtsts
että ha» stklt ticdais MltZ hänen

pldZis/ jst stn sitte iye tyoilZ
chlssis / lEsurcn Chuistuxsn si,

roicas cautta meidän -Htzßran/ >oc>i-'
ja hslllye sinnn?« pcdZn Hc,,

yhQcs tottsts IllMOMdes tj,;w
c«ickistjt 3lmcn.

Epift. Aom. 12.V. ii
nenwon mlnä teitä / rackat «eljet/

»»Isille teioän Ruuminne/eläwörl/ pyhäxi/
j«Malalle owlliseft uhrlxi/joca on cei.
l«n loimeilinen Jumalan palwclllxcnne.

l. Ia alkät sowlttgco leitan/ tämän nu!«
llm» milsoon jälkeä/ »aan muuttstcat tet»
län/teidän mielen nudistuflil «
Mlllsilla/ mitä I«msslan/hy!?a/olo!iU
M ja cahto olis.

z, Sillä minä sanon/ si/tä armosta cui»
mlllle anncttu on / jocaitzelle tetsiäj ettei
lMil itzestäns «uämbi ptoälS cuin hänen
lck pitii / waan pitäkän cshlulistst itze»M/ stujätteu cuin Jumalien cullenZ!»
chm mitan jacannt.

4> Silla nynluln meillä oy yhbes Rnn>
cnis mond» läsnldä / mutta et c<liklll« jä-
senillä «le yhtäläinen wtrca.

5. Nijli mcktn olemma mouda yxi Rnn»
M Chrlstuxes; mutta kest«niim tomtm tV<»
smnie jäsenet.

E»angtlium/ luc. 2. V. 42.

w,tnh'< oli/

WjillMu

»<t Epistolat.



34 Ewaugelinmit
la cuin ne pckwät olil cuiunti,palaisit he cstlans ja Poicainen IZ.sus jäi lerusalemnn/ jsea ei hä«enftLanyemmanS huomannee.

44- Wa.an luulll hänen olen,!»,seuras. Ia he tiwil yhden päin>«.
lunnan / ja ltziit händä langoin j,
Mttawains seas.

la cuin <i he höndä löytlln»,
Maisil ht InusulMyn händä e«M,

46. Iatapahdu, colmen pämän p?<
läftck Että he löysit hänen istum
TewpliS/ Ope»li,jain testellä/euM.
lewan heilä l» tyselewän heillä

47. Ia raicki jotca hänm Mli
hämmästyit hänen umlnälttyM ji
««stuurians.

43. Ia cuin he hänen nöitt ch
he zhmettiltt: hänen H»ms smoi
hänelle.' PoicaM miris meille M
leil/Catzo/sinun IsäS ja minH/l>
lemma murehtien eymet sinua.

4?. Ia hän sanot heille:. MWil«
Minua etzcilll tienne»/elM>
liun pilällijss oleman/ loeca miW
Isäni owat,

50. Ia ei he ymmärtänet siiäM
cuin hän heille sanoi.

fl. Ia hän meni alss heidän m>
PanS/ ja lult Naz«ethqn/ laolstck
alamlnaincn. , Nulca hänen Äiott
lätti cMi newäl sanat SVläm«h«!s,



la Eplstolar. 35
mmestyf wijsaudes l«

armos/ Jumalan ja jhmlfim

Rucous.
H?Rra Jumala Talmallneu Iss.- GluäOj»c» sinun armostasi» sinnanxestas/

««»nlle lapsia ja Perhettä suonut »let: mi»
«i rucotlen sinua/ «nua mlnnlle seucaltat.
»e» sydän/että miu» olisin Keille hywäri
lftmnril engä sanoilla t«icka tö'llä h»it«
oohmnall!/ waan wtriäst harjottaisin heitä
Kcon käymtses ja Inmalnn Sanas. An«
«o nlyis heille Pyhä H?ng,s/ että sencal.
M» Siemen cannais heisä huwän Hedel»
NRija ne sinulle kijtoxeri j» cuintaxi/
Me hyodytyxcri ja parannorexl / ja ei
IckW» pahennorert elä mahdaisit/ Amen.
l. Sunnuntaina Loppiaisest.

ce/^^»
Hancaickinen lums»

vu/ joca sikä Taiwan ett« Maa»
Klliyet/ mc mcoilemmc sinua/ cnnlc <zr«
««Ilistst sinun Cansi?sruconxet/ jamcil.
!cmad«n elinaicailam sinun rauhas lai-
V, Sinun rstckan poicas/ etc.

Cp!siolH/R0M.12.V.6.
UAckac »eljet/meillä owal moninaiset

armosi» cuin meille onnet,
l» on. Jos jollakin on Prophetla/ nijn
«!wn uscon canM yhleluw.
,7,1°« jollakin on joc« wlrca/ Mn pl>
lilän wlrostans maarln. Jos jo:u opcila/.
»ft oitscan opetaresians waarln.,

l! Jos joellneuVo/nijn pttäkän nenwo»'
!>««« uagrln. Jos jocn «nda/ ntjn endacau
lKt«ls»>eS. I«sjocu l,all<tze/ntzN p«tä-
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kän sijtä murhen. Jos jocu armahtaa W,tchkän sen ilolla,
y, Olcon Rackaus wilpitiin. Nlh«tl«p«ha/ ia lhnirippncat hvwäsa.
10. Veljellinen rackaus olcou fydc>«ell,

nm «etdcin keskenän. Ennöttökiiu loinen t»l,sens cunnlata tefemäs.
», HM ol<-o hitaat toisiinne, vlcotp,.

laivat Hengesa. Sowltlacat teltan«/«,
jälken.

n. blcat toiwosa ilolset. KärsiilDmurhesa. Olcat alati rucour'sa.
i;. lacacatoman pyhä n larpelft. b<l«,

<at micltNa» hnonesen.
14. Slunalcat watnoLisian. SlunM

ja ällät sadatelco.
15. Iloitcat «loisien cautza. Ia M

<lkewälsien cauha.
16. Olcot festenZn vrlmiellset. V!l»!Mta?ö corketta/ waan pitäkät teltän «llmojl

sien icaldalsna.
Hwanselium/loh. l,v.i.

MA cölmandma pälwäncl olit W
MGalilsaw Canas/ Ia ICftW
?Ilill oli siellä.

NWllTsusjshänm 3M
lspsms wtzuttin wyes häihin.

?. Ia coscZ Wifna muuttui/ D«>
ICsuxm Äiii häneke: El heillH e!<

,4-- lEsus ftnoi hänße: WM
trilä, minun en sinun carsiaS.' si»

Mlts hän ttiL« sano / st! tth^e.

36 Elvotlgeliumit.



Zs Epistolat. 37
M panduna/ ludalaEen subd sta-
Mn Man icllten/ I, ci-tii wtti ca>
«tli cMe mitta.

7.Nijn lEsus sanoi heille:
M »tsiaftiae wedtlltl. Ick he lsy»
«inc «lön tckysM-

z. Ia hän ftnol f<l!!e. Pangat
!,l,lWe/ia wiekckt EdtstckywMe. ja
hl »eil.

Mutta cosca waifii
si<H Vijna/ Joca w'si ollul oli/M
<<eM custa se M/ Mutta» palweliae
«,<?< j«t«-a w ben ammunfit: CuW

i°. Ia sanoi hänelle.- locaiNes
<«l>a nififi hywsä Wyna , Ia luin
,'MWN/ Nizn sille huonswbala/
M ttlkll hywän Wijnan Msnasii.^

>i- Täm<l onensilvmckren wmius.
H<i/ lenga lEsus teki Galilean
Canas/ Cunnwns. Iahänln Vptluslapscns usceit hänen

R»cous.
Mlna lylan sinua HEna Jumala Tai.

w»nnt olct/jn minun sijhen pyhönAwtos'
'ojkyn saätyn tulla suonut/ ja sillä minun
spnlsiä varjellut. Minä rmytten sinua/«lm» Mun P. Henges/ joca minua sijnä
öttjele ia haNtze/ että minä soweliost ja
hyn>äs suosies eläisi» minun Awiopuolistnl
"»tza/ cnga yh<än tila rtjlan eli wlhan au.
°O/!ra<,n yfiäk'Z!W j« IliMllstst eläb

sim/



sim/e«a me/ »os en me sijiccliin
p «itzl l<»sausta / mahoatfim «tn» ommäni
sizuuiarm«!l!sen apus ja siunanxee; coft,,
t«lsim meloän lapstm sinun mieles
«lässm taiteS lumaltsudcs toltientosemm
conZ'/ j« wymem sinun Poitts Ikftfll
Chrlstulen cautta tz»nc»lckisma»tu«!>«ufti,

z. Sunnun. Loppmlstst.

chancaickinen lunu,

dol!lsutt/?m/ia tncse meitä sinun
»iftllch o.MUa rädeUZ». Sinun
lEsufei» Chrijtuxen csutta / Amen.

p,ft R'M. ,2. V >6.
eVAckat «veljet/ älkät itzlänylöu lvljft»,
Epitafi.

17. U.kät paha pahalla losiacs.AMi
cat M cut» cminaltnen on jocaitzen M,

iz. mahdollinen on/ utjn paljoin»!»
teisä on/ nyn pitäkät rauh» caickein D
misten cantza.

iy. Hltät itze cosiaco/ minun rock»»!/
waau anoacat Jumalan wihau sia» st««,
Sillä tiljoltettn en: Minun on costo/l»!'
uä tahdon cosia sano HErra.

20. Jos sij« sinun MHMseS iso / ch
syötä hänoä/ ja jos hän jano/ ny» M
händä. Costas timän teet / ntzn sinä luW
hiMhänen Pääns päälle cocoot.

21. Hlä anna sinuas moitetta p«hck«/
vaan wotta sinä paha hywällii.

Cwangelium/ Malch. 8- v. l.

Mljhen aican/ cojca lEsus <B
Wusltlda) fturais HM

paljo Cansas- ,s

38 Cwangelinmlt



,'s kpistolftt. 39
n«jn luli yxi Sp,lall>

M MltS/cumaifi händä/ ja slmoi:
Mra jos sIU «hdol/ ny!, sinä
W<uinun puho,fia.

). Nijn lEsus ejensi Kattne/ ia
Mishäneen/ sanoden: Mu ä eahdon/
gllfchoas. Ia hän puhdisteltin coh-

Opitalistans.
4. Ia Isius ftnei hänelle: C"tzs/

Ms ,ano/ mutta mene ja

chill ><cs P p.lle/ ja uhra lahjasi
Ma Mofts on heille kästenyc lovi»

s. Mutta costa lEsus meni Ca<'
Wliumnn/ tuli yx» Päämits hänen
M,s/ ja rucoili händä/ sal>öden:

i.HERra minun palweljan sai»
nsta celona hal»«nuna/ ja eowln
WWton.

7. Zjijn lEsus sanoi hänelle:Mi-
»il ja parannan hänen.

i. Nljn PääwiS «aftais/ jasanoi:
H?Rra< en ole N!N.ä mahdollinen/
m' sinä mltt minun Canon» ala i
»M sano ainoastans s«ns/ nijn mi-
M palweljan parane.

5. SM minä olen myös Ihminen
lchn wallanaLa/ jannrun allanien
jmmichlä:Iu ssnon tälle: mene; ja
ilmene. Ia lMftlie: Tule; ja
h<!n M!e. Ia minun pglweljaiteni:

js hän ttte.
10. Coscg



>o. Cösca. lE,US lsmän cuuli/ lh-Mtttrli hck» / ja sanoi nijlle / jotca yäss,
dä fturaisit / wlllM fanen Minä t:!>.
le/ m ole mmä löynnyt sencaicG,«sco Iftaelis-

li. Mutta MincZ sansn ttilll.» M„,
da tule»»! idchi jz lälmesz/ ja
Abrahamin/Isaachin lacobl« c»n-
M Tattv«n Waldacunnas istuman,

«. Multa waldacunnan iapftlhe!-
t«än vlconaistn pimeytten / silllcl pil<!
oleman itcu ja hammHm kirijjys.

'). Ia lEsus sansi Päämichll!!
Mme/jz ntjncum ustol/ ntjn smlll
tapahmcon. Ia sillä h;:tt!lä Mani
hämn paiweljans

RucouZ.
Jumala TalwHlitten Isil. I°«

ertnomalscfi rackaudestas
piudejtas/ olet meiäe siuun Po>M suoM
andain hane„ tulla Ihmlsext/ ja n»!lm
tähtem Ristin päällä cuo2a. Anna pB
Henges meidän Sydämlhim/ että me M
tulwatsim häneen/ ja l»iast nscojsim mck
le» hänen cauttans / spndein andef! ft«'
mlstn tapahtuman/ jayaittaickistn eläm

, sa«p«m: ti!).«:uil, tamäPäömies lZstuD
hänen taitaman «utta h»!:e.°:
ltatans yhdellä sanalla. Että hänen
meillä ou: loca usc? mlnui, päälleni, «>p
ncn pidä cuolemata näkemZl'
Anna si,s racas taiwnline», Isä armoe/ll»
mesen wahw<M ustolla aina ft lilatttff
meidän wijmeisillZ heMäm kasttäisi!»/!'
sijnä.lurwalllsest lijui rtppuism/ AnM'

.4>
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faTpistol<»t. 41
Loppmlsest.

MZLRm Jumala Taiwaimeu Isä /

jocch tiedät/ ettei» Mc nij» „,o«

ncft>a si»ureft wsarasi,/ il.hlintllsen
tähden/ ta»d«stisou,«l>ct<>l'

»lie»t« Sielun ,« buumin
puolelta / että me calcklne/ cuin meit»
ftndem tshoen «hdistswat ,« waiwa-
u>«t/ sinun owullss miehullistst woitfti-
simme, Sinun mckan psicgs/etc.

Hpijiola/Rom. i). p. 8.
neNiweljet/ällät lellengän welwolllset

ainoastans/ että te loinen
Mjioaneracastatte: sillä joca loista r«a.
j>«/se»n täyttänyt lain.

y. i-lnlähdln / se cuin sanottu on: Älä
hm!» tee; Älä tapa: Älä watast» : Älä
n>z«« lodtstust sano: Hla himoitze. Ia muut
slnttltaiset iäfiyt/ne tähän sanaan suljetan:
tziuun pltäracaftaman lahimmäistas/uP,»
niin ltztäskl».

10.E, lllckans tee lähimmäiselle mltö»
fthv senlähden on rackaus tain läyttämys.

Matth.Lv.l/.
DMn azcan/ cuin lEsuS oli

aziunul/ ftur«,ftl häneshlimn
l4> I« cstzs, suuri ilm» nousi

"ll«li«/ Nljn eltci AMoiM
Mt!,n,jatzänmaca<s.

25 Npn mltt Opttuslapsel ja he»mu hänm/la sansil: auli»
Mä/ir.e hucumme.



louscoiset/ mllci «e
noM/a ascm Tuulen jq UlrenMlMi' juun lywtluxi.

2/. Nljl, IbMlslt ihmettelit/ san,,
den.- Mlllmen läm<j on? Siliä Tuu.
let ja Meri owae myös hänllle cu«.Ilalset. -Rucous.

Jumala Talwalinen Isä. Sini«Vjoca sinun Isälistst ja hywäst mm»,
stas/ Pidät sinun lapscs täsä Mallmos ri.
fiin allo/ ja annat wastoiukäymisin HM»paallcns tulla sondeja alas pamaman/jz
tzarjslttaman mitta ustosa/ toiwosajo r».
couxes. Me rucoilemma sinua/ettäesi«earmahdatsit meidän päällem/ tuslis ja !,,',<

siolntaymlsis meidän rncouxem cuu!!stt/i»armollisesi meille «pua lainaisit «että wc tu<i>
dlsim sinun Armos ja Isillsen apus/ joji.
nua sinun pchcks cautza kljlli!,
sim ja yllstäisim. Slnä jscaolet yri «!>!»«

ja Caicklwaldias Jumala si«un Pot«« >«

Pyhän Hengen caW/ Amen.
5. Sunnuntaina LoppiaM

Jumala/warjcle sinun <IA
sinun puuttuinattoinan lanpv

dcs cautw/ että nc »otca ainoastani <!>>

l?en Taiwalisten Toiwoon turumwÄ/
sinulva aina warjelzalsin, Ginyn rgck««
poicas lEsnren/etc.

HpOolK/ Eolos. ;. V. 12.
pulecat sijs teltan / rackat n>elj«/

Jumalan walilut /

rackat/ sodämelises laupiudes/ ysiäieylei/
llöyrydee/ hlljalsudes ja kärsimlseö.

,;. I»kärsität tstnen toistan: Ia «Ml
<Md«ca: lolnm toiseLen /M jollakin°n"^

42
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sn Epistolat
7!!7«lstä wastan: Nyneutn myös Chri.

on anoeft audonnt/ »ci» myss te.

"'4'Mutta ennen calcklo, pnlecat pääl.
wc«ckans/joca »n täydelllsyden side.

,5 Ia Jumalanrauha h«Uttcoll «ldäu sy.
iilliisiu/ johonga te cutzumt oletta / yhteen
Miulseen. Ia olcatlytMstt.

16 Asucan Jumalan Sana runsast tel.
sä/c«itella wysau»ell,. Opettacat ja neu.

M/ja Hengellisillä lanlnllla/welstten ar.
m»c»utta HErralle / teloan sydämlsänne.

17. Ia calckt mltä te teette puhella elt
<Mä/ ntjn tehkät «»tcki HERran lEsu.
fm Nimeen/ jakhttäkät Jumalala ja Isä
hmn cauttans.

Zwangelium/ Match. i;.v.34.
Mllheu aican / smol lEsus Ope.

«ämsn Wertauxen:
Toilvm WalLacund» s» Ihmilm
mainen! isca tylwi hywän Sieme-

ls. Multa ihmisten maatts / mli
Mn wihollisens/ja tylwi shdaMla
Auin secaan/ ja meni psiS.
lö.Cofea oras rupeis «swaman/jaht-

lllmöitztmän/ nijn näyit Wyos ohdactet.
27, Sillsin tultt Pschwisännsn

p«i!vchat/ jH sanoll hänelle: HERrs/
ulos hywä siemendä tylwanyl Pel-
Ecusta sijs sijhen on Ohdactel mlleli'

!3, Nijnhän sanoi heille: wihollimns«> ttkj. Sanoit palwelial hänelle:tah-
wcosettänn mmlMNNja rewimmi ne
Ml> 2?. Mut-



2?. Mutta hanjcmsi-En/sizätt!'
ca le Ohdackee «wiltepois/ Nijn iemyss lemmAtt Nlsul pois.

;c». Sallicae caswa molcmA Zlenaican Gi/Ia Elon ajMa s«n?n m>.ns Eio miehille / Covtcal ensin Ob>dactel/j<, hettcl »yhteisin po,-
detla: Multa Nisut cooccgt tnlmil
aittaani.

Rncous.
kytäm sinua HERra JumalaÄl.

lsä/ ettiis hywän Sien«Wsinun pyhän Sana</ meidän fydamlhlmk»i.
wänyt olet i ja rucotlemma sinua/ <«äs pl.
hau Heuzes cautlc, telistt senStemeuen»!!.sä elawäxi ja hedelmällisext; Ia w«rjl,<
meitä siloä p«hnl»a wlholiselda/ ettet h«»Vhdackelta secan kylwi sais. Warjcle im!,
tä snruttomudeft/ pidä sinun pelwosts/ j«
auta catckinalfis kinsanxts/ Menasttcul»
me täydllllsest autuaxl tulemma/ Ame»,

Sunnuntaina Septuagesima
lanpms HE»« sinun'tansts

ctt« me/ jotcssansiost meioa»
syndein»tähden »paiw«tan/ sinun NimcZ
cunnisn tähden lanpwllsest/ »apMc»
tnxi wlisimmi».Mnun poicas IMc»
«lhristnxen etc.

Epistola/ ?. Csr. ?. ia ic>. s. 24.
lvchet / «ttelö «e tiedä/ett»«/

lufiafa j»,fe»at/ «aicki tosi» h«
juoxewat/waan yxi palcan ennättäll»"
scatntzn/eceätelästtälfitte. ,

15. Mutta jokainen cutn?i!woitt<M>'
lista hän jtzenyMH Ne sitä »«r<«"

EwMgeliumit



he Mowllisen Cruuuun saisit: Mutta
,„t/ittä me catomatloman saisiwma.

:i, Mutta en minä n</u juoxe/ «in tie.
«'«äitömän puolen; jaen mtns nhln kllwoit.

Tnulba plexäl».
27, Waan minä curttan Ruumistani/ ja

«losfoina» sitä/ ctlm minä muille saarnais/
j» hpljättäwöxt tulisin.

c,io.v. 1.En minä tahto sitä telldä/rac.
ltt«el>lt/salata/ett« meidän Isam ow«t
coiikl Pilwen alla ollet/ caicki omat he Me»
nnläpltze waeldanef.

l, Jo caicki Mosexelba casittut pllwesii
j»M«s».
sla owat caicki yhtäläistä hengellsiä

Keca syanet.
4 Ia omat myös caicki yhtäläistä hen.

Mi Juoma juonet. Sillä he joit sijtö
ht.iMs«stö CMosta/ joca heitä seurals.

5, Ia ft CMo oli Christus. Mutta «i
Wä monda ollet Jumalalle otolliset: sillähe mahan lyötin corwesa.

sZwangelium, Match. 20. v. 1.

UMm ajcan, ftnoi lEsus Ope.
tämsn Werlauxcn-.?wan Naldaeunda on Yechen-isWn wttlainen / jo<a warhaiN'huo««lncldajn Uxl ulss / palckaman lys.

Me Nijnawätttns.
/ I« cuin hcln oli sopinut ty3-

w-sten consia MMrälyff paiwä pal»
«!?/ labelli hän heidän Wijnamätttns.

;- Ia hänmmi ulss liki Colman<
«ahtlttllä/nÄtl muita stifswan m.w^loutilasna,

- mrngät myös ee
mi»

ft'Epistolat.



46 EwHllgelmnnt.

minun Wijnamättni / ja
nm yn l nqn minä annan ttillt.Mh« menit sinne.

~ Ia taas hän meni ulos W
Cmdenmlla jaPhoexclnnM
j« «ti myZS nijn.

e. Mutla PhdeLä wifiHlymmtiM
hetttllH lsxi hän ulos / ja löysi «M
isuttlafna ftiftmast, la sanoi HM:
mixi le läfä caiten pälwän '
Mlle.

7. He MMsit: sillä ti ole M
ke«s6n palcanur. Hän sanoi lM ,'
mengätte myös minunWijnamäi«!,i<
iamitä cehluus on/ z<n pil«l teidän s«»'
man.

8. Cosca ehw Mli/ sanoi Wijn«. l.
wllen Isändä Perhens haldiaLc- «> ft
,u lyowätl/ ia moxa heidän paltttt, »<

ruweltn wijmeW cnsimwälsiln nl!i,
p.lacujn nelulie/ZKttH liklOO

«istakymmmeLä hetkellä mllel M/ U
ja sait cntlN päiwä palcan.

ia. Costa tnsimeistl tttlit/luuli! «°

enäwmäu saawans: Ia he myös s«« >"

cutin päiwä palcan.
n. Ia cuin he sait/ napisit he »P .

henisclndä wafian. A
n. Ia salw'l: nömäl wijmeistl O ,^

vhdenhelten lyW/ ia finsteit x,,
meidän wtlrm-tm/ iotca olensM«!!' !>r«

bantt pmwän cutzmwn ia helden. '"'

.3, Nijn hän mMs phdche h<'ff



,a Epistolat. 4?
en tee mins sinulle

Mttä/tltös sopinut minun cansc<
«jMcllystpalcast/'

14. Oea se cuin sinun mle/ja me»
nt Mlcas; minä tohdon myös Me
DMlle «nda nijncuin sinullns«N.

,s. Wai engö minä fta ,ehdä mi>
W «lulliinimixlmlnä lehdon>t«ic.
/«cafttcos ftntilhden carsast «lä wi«

>6. wijmeistt lUltwal ensim»
uiillWja ensimäisst wijmtisix». Gil-
lHtnenda owat culzuiut/ mutta har»
At tvalilUt.

Rncous.
Jumala Taiwallinen Isä/joca

pyhän Sanas cautta olet meidän
jinun Mnamäkles cutznnut. M«luco<l«m»
m sinua/anna P«HH Hcnges meidän Sy>
»imihin / että me sinun Wynamäcsäs uscol»
Wtrötälcksim: sinun san«stns jstahdo.
ft« aina cihfcroitzisim: ja calkcn meidän
mmm ascmisim sinun armohis / ruins
«M sinun Poicas lEsuxen Chnstuxm
«m» toalmlstauut olet/ ja nijn HaUlaickl»
<<<! »uturdeu salsim/ Anien.
Sunnuntaina Sexagesima.

/ sin« ,'oca ««et / cttett
"n,c »ncidsstt tolhsim uscaldatsl»
>« : Suo meille armo / etts sinun
'«ices/ jo'a onpacanain opettaja/ olis
»r«s mcidän war/eltam caikesta fiits/
m MtilZ w«st.in seiso. loca elä 16
«>^dc/sinun lapehan Hengen cansift/
lMictiscst HauestiHschen/ 3lme«.

Epl»
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Hpifiola/ 2. Co»-. «^^

HVAckat »el,«t? te kärsitte mlclelllm <.,1.että te itze wysal otetta.lo.TekirsittäM jonlteltcl orjuteuvo,,
tl/ jos jocuteitä syö / jos jocutella re°el</jos jocuteidän ylitzenne itzens coraolt«/i«
,°cu teitä ly» Easwoille.

11. Sen minä sanonKnwälstyren Mln,
nijncuin me heicol olsimma. MchinZz j,„
uscalda (minä puhuu lyhmydes) sijhm«chiin usc»llan.

22. He ovat'Ebreril / minä myös, H,
owat Israelltlt/ minä myös HeomN
rahamin siemen/ minä muös.

,;. He owat Chrlstuxen palweljatc «i,i
puhun tyhmästi) paljo enämln mini M
Minä olen «»ämän työtä tehnyt. W
olen enämän haawoja kärsinyt. Mlnl «l«
usemmin jangina ollut. Vselu olen M,
man hädäs ollut.

24. ludalalsilo» olen mlns tvijdlsil»
jötymmendä haawa saanut/ yhtä wM.

25. kolmasti olen wlyoilla piesty. l)>
wihdoiu kivitetty. ColmastiLlenmiui»
lut haort rlckohon. Yöfe» ja vällyä»'!
minä Meren sywyd«.

16. Minä olen usein waeldannl. M
»len ollut Wedeuhädäsä. Hädäsi 3l»l«
«tn kestellä. Hädäsä ludolaisten MHädäsä Paeaual» leskellä. Hädäsä C«V
gelsa. Hädäsä Corwesa. Hädäsä M!
Hädäsä wlecaften weljein seas.

27, Työsti ja tuscas. Suurest lv«lw«
ftsa. Istmiftsi, ja janosa.Paljoft p«ch
Wilusa ja «lalstomudesa.

28.Ilman »ytä cuin mmttow t»B
WUt/ nimittäin/ että mtm s jacapäiwä»
watan/ ja pidän surnn caikist» GeM
s>sia

'^



"7"Monhetcko/ j»enmt«H nchösheico«
, lck?<l«a pahoitltan/ jaeu mlnä palal

2 sttä minun pttä nyt itziänl kersca.
n/n/MM<n» lerscan itztäni minun heicko»

„ Jumalan jameidän HErran lEsuxe»
!iM« Isä/ j°ca olton yltstetty yant«ic«
M/tietä etten minä walhettele.

Hwangclium/iu«.B, v.4«
Hljhcn aican/ cosca paljo Cansai
wMnnui/ja riensit iocaitzeftCau-
«nzilt lEsuxen tygö / sanoi hsn wer.

/.Kylwäjä meni ulos Siemendäns
!wHM/ja cuin hän tylwiilangeift
!!«!«« Tien oheen/ ja s« MaMn i

iinnue söit sen.
e. Is muutama lsngeifi Kiwisio°

m/j» cosca st mliylss/ cuiwettm sti
«ei M mclrtyttlZ.
?. Ia muutama langeifi Orjalttap"
mihin/ ja Orjantappural ynnä F«
WMijalucahUlitsen,
i. Ia muutama langeisi hywäw

mhon/ ja se tuli ylös/ M «ti sati»»
«loisen Hedelmän. Eosca hän m-
cksawi/ huusi hän: Ma on Csr°>
'«cuulla / st euulcan.
?. Wn hänen OptMSlapsms ky.

lil häncloä/sansdLnMitä slis tM«
maus;
w HD sanoi:TeAe M anmem
l« Jumalan Waldacunnan salaus
l mulla MM »maustm eaulza/

49js Vpisiolst.
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fitä PidälS
- ta he n<ltW: Eitä?mm<lrlHm«ln,l»<„
ta he cuulisie. .

il, Tsmck on st wertaus: Si<mm i«lumZlan Sana.
«. Mutla jOlca Tlenohttn lanM«»aMi/jslca cuulewal/fijtte tule!p«,

tele/ ja otta sanan heidän sydsnm
l fiHns/ ettei he vfcois ia wapax, lulis,

,z. Multa jotta Kiwistshön/oÄ
«e/ cosca he cuulewat/ oltawac he-ft.Vastan/ia ei heills ole M.

f tg/hetttxi he vscowae/ ja tiusouMsiaL» poislangetv.lt.
14 Mutta se cuin Orjanlappureihin

' langeis/ swae ne/ joeca cuultlvA,,',
pZismenewäe/ ja tucahutttan surulla»
lickauy»ft«' i' elämän tzecumasta/ «tt

l «anna H^delmätck.lf M«tts jolca hywscln Machon,
swat m/ isfca Sanan cuukwal/ l»/ckktw<lt hywälls ja toimeiliftssa Mi-meLä/ ja saatta»at hedllmän t<ichWjstF.

Rncous.
S,HMENam Ma HERra lumalaH»",

Volcas lEsuxcn Ehrlstnren cauttaMs«aam olet, jarucoll«mm»<i<
«tai! Pyhän Henges. eautta u<jn M<

mtiissn syd«mem:että me tätafinu»ahk«rast l«,it:jl<u/ hywälla Di»llwellä knlllsim,a karsimMs H?delm«„ c«n>
.nnsini enga anniils «oima/»"«»



cautta sitä alaspainaisim/
l»!<tW»sls watnse meiläw sinun awullas
lohMlfim/ Amen.

Lastias Sunnuntaina.
do/?si?<l»,.

HVrra lumals lanpmst mei»
rncomem ja päästä Meitä

mcidanftndeim siteistä/ja wsrjele myös
wastomräymlses. Ginun, -

.«cksn poims ZiesuxenChustuxen/ etc.
Epift. i Cor. iz. v i.
wiljtti jos mlna Ihmisten j»

4" Engelttten lielclla puhuisin /ja et ml.
nM o!i« r«ckantt« / niju mlnö olisin he»
liscp» lv«sti/ talcki, killsepö Cnlcnine».

~ Ia jos minä Prophtterata taidat.
<!«/,« «icklsalaisudetliedätsin/ ja eaikcn
ticlm/ja minulla olis ca<cki nsto/ntzn
tä minä wusretfijrräisiu/ja ei olis minulla
lockouttl!/ nijn e» mini milän olis.

z, Ia josminä calken tawaraul ml»täi«
sin löyhäin lawlnuoxi:Ia jos minä anoni.
ftßuumint polvetta /ja. «t olis minulla v
«lkoulta / nijn ei se olis mlnulle mtts»
hl»ißlnen.

ol, lärsiwäinen i« laupjas.
klrickanscavchtt/ei rackans ole ylptä/ei >'

hn paisu:
5 5,.Et hän käytä itzens fopimattomc
<! b».>! »maansetzi/ei häuannaitzens wlhanlchcitt!, / et hän wahingota aiattele.

6, Et HZn niäärybestä iloltze/ mutta hön
t««udlsta.

?.Caickt hän peittä/calcki hän nsio/cglt'
nhintoiwo/catckthZnfärstiz> Cl rackans coscan «äsy /walcka Pro<chil«t lack«w«ll/ jaKielit watlenewatja

-

C z 9.Sills
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y. Sillä me
ja Propheleramme puolittain.

io Mutta cosca täydclinen tule st«e»«
jaa lacka. "

ii. Costa minä olin lapsi/ nyi, «,,«
puhuin cnln tapsi / ja minulla ,ll i«°.sen mieli/ ja äjalttlln cuin lapsi. M
ta sitte cnln minä mlehexi tulin /

na hyljatsin lapselliset.
i!. Sillä nyt m« näemmä tapanM/

«itzn culn Speitisä / mutia silloin Casw«ftcaswohon. Nyt minä tunnen puolittain/
tvaan silloin minä tunnen/ uyu cmu «,!>

nä jo tutt» olen.
iz.Mutla nyt jääwät/Ufco/Tolwo/M.

laus/ «ämät eolme: Waan Rackaus«,
suurin nysiä.

Ewangcllum/ iuc. iö.v.zi.
Mlchm aican Ati I3sus Gsm

heille: Catzs/ me menemme Irmsale.niijn/iacaieti pils läylillsmän cuin
Prophtlajlda Ihmisen pojasta tiW
MUt owal:

zt. SM hän yIVNKNNtIan psw
nollle/ za pilcatan / M hswäiMl!/ i«
ftljetcln.

, zz. Ia «zn he owai hsnen,russt!<
nee/tappawal he hsmn, ja csiMM»
na psiwänä on hän ylesnsuftM-

-34. Ia ei h<t nMn nHM ziMmsl'
tZl,es< I 2 lämä puhe sli hnlbä M
peittlly / ettei hs pmMMec ?Msai
nsttin.
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zilTMyl/ että yxi soti<l ifiut Tim
M«s kerjcken.

,6, Ia cuin hän cuuli Canftn shi-
,Mwlln/ iysyi hän mitä se olis.

ftnsil hänelle: lEsus M<
<aren«s tM meni.

;z. Ia hän huusi/ ia sansi: lEsu
Darldin Psica/ armahda minua. Ntjn
vejsem chitzemenil/ tsruilhändä wHic»
t<neman.

;?. Mueta hän huusi sitä enämmin:
Dwibin Psica/armahda minua.

40, Niin lEsns seisatti, ,'«kW
Mä tallitta lygsns. I«l cuin hän
HM kysyi hän häneldä/ja sanoi:

41. Mitäs cahdol/ mä minun pitä
fMIZe tttemän? Hän sanoi: HErm
että minä näkisin.

41. Ii» lEills sanei hänelle: oli
Mlvä/ sinunuscss alltli sinua.

4)> Ia hcln sai cohea nätsnssja stu»
«is hclndä /ja
tticki Canla/ cuin sen näit/ tij«e I«-
ni«!ati».

Rucens.
WRra Jumala Talwallneu-M Sl>
'Vnä joca sinun Polcas lEsuxen Chrl»
sillfen cautta/oles »r«ollisest awanuut s««li«nMiehen silmät/ ja andannt nähdä »al«
leuöm. Me waiwalstt sy»disel «coilem»
m linna; ettäs pyhän Gauas lautta ««<

loisisit meldau Mae stdämewl että me s««lil!«3 Poieas lEsuxeu Christuxen lautta,
M Mijg» lahts«3lllril, pMlläcsssletttt»/



ja meOän syndetm ttest
finun ollein tund.sim/ ja caltiu«,sls
»ols ja kiusauxis siuun aln.an armM„«pnas «uoisim/ ja swn lauplntlas s«l>ä«,mellisellä rucouxella tylsin,, za nift!ohlhtnxen ja turman/Perkelettä/ syndln ja c«,
lemam wastan löydäisim. Olnun rait,,
PolcaS lEsuxe» Christuxen meibäl, HMram lautta/ AM EN.

l. Sunnuntaina Pliastos.
t7oF,K<i_,^

HVrra Jumala/ ett« Mailmm
sinun pyliZn s««ndo« M»asttettoifin/ is sinun Geurscnndas stis

iloim lewolisest Inmalndes. Sinun pch
«s lEsuxen Chpiswxen/ etc.

Epistola/ 2. Cor. s v.».
wlljet/me nenwomme t«lt««lj«,

Apulaiset/ ettet te Jumalan Al.
moa huckan ottais:

2. Sillä hän sano: Minä olen ololM»
ajalla finua tunllnt/ /a ole» sinua a»t«l,«
pätwäuä «uttannt, satzo/ nyt on «M,
nen «lca/ eayo/ nyt on autnuden Mi,

;. Hllsm lellengän josacusapahenoch
andac»/ettet meibäl, wircam laltemi,.

4. Waan osotacam meitäm esikisaasi»!»sav ny» cui» Jumalan pal»elj»t. S»l!>resc, kärsimisesi/watwasa/ hädlsä.
5. Surmsa/ haawoisa/ fauglullsM>

pluoiso/töisä/ walwomtstsa / paastotss.
6. Puhtas elämäs/ taidoft/ pltttlck»

lishdesä / suloifndes / pyhisä Hengest/ «>l<
piltömaft rackaudeft.

7. Totude» sanaft/ Jumala» «»«st/
«anhurftauden Sot» asttttn cMla/ollloZ

j»»asemalla. ».««li!
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canltt» l» ptlcan/panetnxen
<» MM cantt». ....

', Mcu!» wietttlzat/ja cuitengin w«
./Mmi» tunbemattomat / ja cuicen
Mtiltut:nijncuin cuolewaistt/ <a cotzo/
«eelämme. Nyncuin rangalssnt/ ja et
l»itt»<an tapetut:

I°, Nijncnln murhelliiet/ >a cuitenZl,
M ll«!set:ntzncuin löyhät/ mutta cutlen.
«,» Nouda rlckaxt tekewäiset / ntzncuin «e

M el mltän ole/ ia joiden cuitmgin calc.
li «,not swat.

ElvanFiUum/ Matth. 4. v.i.

MWm wielin lEsus HengelLs
tmsatta Perteleloä.

la cssca hän oli paastonut nel»
jchmmendä päiwä/ ia neljälymmcn»
11lM/ nijn hän isois.

z. Ia kiusaja luli hänen tygsns, ja
ftlisi- jos sinä olet Jumalan Poica/
W sano / että nämät Kime inwixi
<llw«l

4. Mutta hän waftais, ja sanoi''Mjoilmu on, «i Ihminen elä ajnoa»
ll«ns teiwD, multa jocaitzeft Sansfi/
culn Jumalan Suusta lähte.
f. Silloin ocli Pertele hänen Pyhän

lmpungijn canl)c»ns i» «ftllj Unen
harjalle.

s Ia sanoi hänelle: jos sinä olet
JumalanPelca/nijn laste sinus alas»
M: sillä kirjoiteltu on/ hänandaes,
stD EngtlMnS sinusta, M he KG-
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fäns canvawat sinun/ tttes "

«cas Kiwm lMcka. c'
7- Mn lEsus sänoi hänM-Ta«« s<?. Nljn lEsus sänoihänM-Taz.on kirjoiteltu/ ei sinun pidä tiuM»nsinun HCRraslumalatas.
8. Ta«s w»i hänen PtlKlt san<,«,

torkialle WupMe/ ja efotei HHnchMicki Mailnian MalLacunnal/jan».
l»en cunnian.

9. Ia sanoi häncke: Nämät M«mmck annan finulle/ jos sinä lM«Mahan/ ja rucoiltt minua.
w.Nijn sanoi lEsus hänelle: Mi«

MS OachOn-M tirjoiltllU on/ ft»»HEuaslumalatas pitäsimn «««>«.

Mman/juhänds sjnoala paln>t!em«!i.
1,. SiLoin jäll, hänen Pirtell. I,

cstzp Engelie mlit/ ja palwM zlinzz.Ruceus.
rucollemma sinua HERra lumcklfil: mä meidän pchntviyamlchem Perkeje / nyncnin tlljuiv,

2chon atna ymbärms käy/ ja etzl fetä h»»sais niellä; että sinäsinnu Poicas lEsurmOhristuM tähden / ynnä Pyhän Hengll,
«l!n§st olisit meille awullliitn/ja sinun P,<
HNS Snnas caucta wohoistaisit meidän O»>

ettei meidä» wlholisem meit,
«?°ttale / lvcian me olisim atua siuuu ««

mtftg / ja sinun lyköna, liaocaickises «u>
endls elaisim/ Awcn.

Sunnuntaina Paastos.
sms,oc» liZet/ etten me<,/ltzc,mr.'siZD NlitzingW hMsH» kel'

V„!t<



wärjcle meitä stk« sisällisest
ett« Ruumis olis cai» >

ch'lt»Z wsrjeltu / cuin wahlngolll,
ja ftdsn caikista pshoists «>

!,»nsts pnhdlstctntt tulis. Smimpoi.
lLsuxen Christuxen/etc.

EMla/l. T<ss. 4- v. 1.
weljet/ rucoilemma, me

Ncka/ ja neuwomme HERras lEsu»
«z/»i>n cuw le mellda saanet elettä/cuin»

§« ttilän waeldamau ja Jumalalle kelpg.
B» p,tä/ että t« täydclistmmäxl tulisilta.

l, Stllä cc tiedätte ne kastut/jotca me
M3l«n lEsuxe» cantta tc«Be annolnnna.

;, Sillä se on Jumalan tahto/ teidä»
Menne/että te hnorutta wäldötte;

että joeainen tledäis pitä hänet»
«stDs pyhydci ja cunnlae.

5, El himoin h«lauxls/ nzjncuin paca«
»tt/j°tca e. Jumalasta niitän tiedä.

6,l«ettcl yxikä» sorrais eikä peträiS wel.
Dz jchcusa asios: silla itze HERra o»
M» näiden costaja / culn me myösl.llille
fmonet ja todistanet olemma.

7,Gtllä el Jumala ole meitä cutznnut saa»
li«!ftt«n/ w«an pyhytee».

Hwangel. Matt. is v.21:

Wllloin lchi lEsus sieldä, ja tM
jz Ziosnin maan ärijn.

«. Ia <ap/ Cananeanwaims/ js>
cl> maan änstä oli Mm/ huusi
Mä,sanoden: HGRrs/ Dawldin
Mca/armahda minun pMeni/mi-
«w Tyttären waiMafstn hirmlliftst

2j. ei hän fsmcezn höM
3 z m<



wastanut. Viijn Hänensens lulil/ ja mcoilil händä/ sanotit!,
Eroila händs Hnusias / sillä lM h«» ,

la meidän jälten,. "' l
»4- Nijn hän wafiattn sanoi: <>> »minä sle schetttty / »aan cadoleM "

lammasten lygö Israelin huonch, «

»f. Mutta ,e mli/ j» cumalsihGllä/ sanoden: HERra, aula minua. ?
26. Nijn hän «vastaten sanoi:El e-

te soweijae, yllä lasten ieipä ja h«<. .

«l penicoille.
z?. Wn se wafiais: tvtta HEc.

«a/ syöwäl cuitengin penicartin nljst,!
muruista / joeca heidän HerrMPöydäldä puwwal-

-28-S«3om IGsus wastattn sMI
hänelle: O Waimo/ suurl sn sinul,
uscss/ lapahmcon sinulle nijncuin tz-
nä tchdsl/ja hänen lyltärens jil»
z« heltellä terwtxi.

Rucons.
HME rucoilemnm sinua HCRra lumck

Taiwattncn Isa. Ettäs Pyhän He»,
gcs cautta mahtdtMlsit meidän syLämml!»/
mä we wahwas ufcos ja tolwos/ turw«!>
fim siauii «rmous ja laupiulecs / ja wnlckli
mellle äina meldäll »matunoom / syndltm>»
kelwcttolnudem töhden/olls syytä tylläpel.
jätä/ mahdmstm cullwgln / nymuln C«n»>

' nean Waimo / turwata sinun ormohle/ <»

«alcklnaisis tluftuxls ja waiwow sinulllo
opua ja lohoulllsia löytä/ lEsufen Ehll<

meld»n HErram lautta/ Ameu.
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l!,^
IHunnunMina Paastos,

6oFei?H»,.
» /Miumldms Jumala/ merneoilem-

«Msinus/ ettäs armolltsest nöyrsin
« Mouxettuulisit/ jasinunwöimalisenKZ.

tuelta warjeleman ojennaisit.
M poicas liLsuxen Christnxen/Zc.

kpifiola/' Epheftr. 5. v- ,

ssNjn olcat fijs / rackat weliet/ Imna>
Nl»li smrajat/ ngncnin rackat lapset.

' ~ I» »«eldNcat rackauoes / nijncutn myes
' Hnstus meitä racastt /j» ulos andot hä»

meidän eiesiäm/ lahjasi/ nhrixt j«
, IW»l»lK mallarl hajurt.

z, Wutt» huorutta ja calcke rietantta/
, <jj »hoentla / ällät anoac» teidän stasit»

<nsingän mainitta/ntzncmn pyhäin sopi.
I» haplällifiä sanoja/ ja hulluja pu<

M eli jaarituxta/ jotca «t mlhingän
lchn/nmn parammin lijtos sanoja:
;,tzM se te tllttät/ ettei yxi?ä« fal«<

wieli-cn/ tatcka ftaftaluen/ eli ahne (joca
palwelja on) ole ChrtfiNM j«

)W«l!>n Waldacunnan perillinen.
6, Hlät audaco yhdengän pettä teita«

NMa puheilla: Sillä näiden tehden I».
ml« wlha epäuscoiste» lasten päälle tule»
?.Mät stntähdm olco heidän osawel»

Vi:
«. Sillä mulneu te olilla pimeys/ mnl<

li> nytte «letta walkens HERrcsst.
y, Wacldacat »tjncuin walleud!» lapste.

hengen hedelmä on hyw,/
Ki/ jo wanhurstandes/ ja tolundsS.

Hwangel. iuc. n. v. 14.
Mlihm alcan/ ajsi lEsus u!ss

Ptl telen jsca oli wycks

jskpistolat. zc>
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Za cosca Perkele oli ajeem ulos / lW
«lpctä puhui. I» Cansa ihmetteli.

'f. Mutta muulcimat heistä sanoit-
Hän uloeaja I>elsell,lä Beelzcbubin
Perttleicen Päämichen woimalla.

rs Multa muutamat kiusaisit hän<
iä ia anoithäneldä TussNUSlähtt Tai.
wasi:

17. Mutta ms hän liesi heidän a<
Laluxens/ ftnoi hän heille- jocaimn
Waldacunea jocaercane itzws massan/

>ft MK kylmille/ja Huone lange huo«nm päälle
18. Iys myös Sachan 0n erinnyt

itzens masiaN/euinga fijs hänen Wal«
dslundans on seisoVainen? Että t<
sanvlta minun Petkeleitä Beelzebubin
woimalla ulos ajaman.

ly. Mutta jos minä Perkeleilä Bel«
zebubin w»imalla ulos asan/ tenengä»
fiä wsimalla/«idän peilanne nijtäU'
lKSajawal/' Semähden heidän pils
oleman teidän Duomarin:

»o. Mutta,ss mmä Jumalan Gor<
W<lla Perkeleitä ulssajan nqn eosin
sn Jumalan Waldacunda liidän <y<
gon tttllUl.

2,. Cosca wätelvs harniscoiltu hä<
wn colons marjele/nijn hänen smanS

22. Mutta csscs händä wätewäW»
Ki tuli/ O «reittä nizn ot>
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la fois caicki hänen astne/jochin hän
tunvals/ ja 1 ics hänen saalins.

2;. loca ei ole minun canstoni/ ft
on minua »astan/ ja joca ei minun
lanaani cecoo/ hän hojolta.

»4 Costa rietas Hengi lähte jh<
Mlseft/ lijn han waelda carseiea paic»
lhja/ <tzi «tpoo/ ja ei löydä. Nijn hän
ftno : Minä palajan minun huonese»
ni/ jofia mmck läxin.

25. I« culn hän sinne tule/ löylel
hän sen luudilla latoistuxi ja cKUniste-
l«xi.

i6. Silloin hän mene ja olla
ftns seihenen muuea pahembam hen-
g</ ja cuin he sinne mlewal/ asuwathe
siellä / ja sen Ihmisen wijmeistt mle<
»at pahemmaxj cutn e» simäijes.

27. Ia tapahdut / losca hän näitä
sanoi'- cl?tg0lli yxi Waimo Cansan
seast änens/ ja sanoi- amuag on se
lshlu / ioca sinun candanut on /ja ne
Nisät/ joitaS imit.

HZ- Nizn hän sanoi: Ia «sin/ au«
luae owa« ne jocco cuulewal luma-lan Sanan ja kättewät sen.

Rucous.
AERra Jumala Talwalwen Iss. Stt»s

»>- loca sinun Psicas meidän HERraulEsuxen Chnstuxm c.n,io<t ftnlähden Ih«
mtsexi tulla; että bänPerkclen wnllantyh.
jäxt ttfls/ ja mlltä ivaiwalsia Ihmlsiä sil«
Vä pahalda »thollselda wayelis.Scutähbeu
M itztilMM? sinm stVc«;<«ift», siIMN «rme.

lift»
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liftn apus edest/ ja rucollemmatinaises tiusonres holhoman/ja
gelläs armolllsest sinun Sana<«s m 2'sas warjeleman;«ltH m« sildä pahalda N'holltselda sinunP°«c<,«ca?'
tzancaicklsest «ntuaxi tulisi»/ Amen.
Puollpnaston SunnuntaiU.
/NUo keille Caicktwaldias Jumala/me/ »otca meidän syndeimnie
tähden uniwatan / sinun laupludez
«rmolla lohdutetuxi tulisim, Sinun pei>
cns ItLluxen Chnsinien?c.

Epistola/ Gal, 4. v. 22.
HUAckat weljet z?<ri«ttettn on/ Abrch.«omilla oli caxi pslca/yxloli palcanx,!.
mosta ja toinen wapaasta.

ij. Mutta joca palckalvaimesta eli/ st
oli lihan jällen synoynyt/ja joca n>«p»«st
oli/ se lupauren coutta syndyuyt oli.

24. Nämät sanat jotakin merlitzlwöt/
ja owat ne caxi 3esiamentl / yxi 6<n«!»
wuoresta/ joca orjnteen synnyttä/ joc««»
Agar:

, 25. Sillä Slnalu wuori Arabias Ag«<
rixl cutzutan / ja»asiaa lernftlemi/joc» »«l
sn on lasteus cansa orjnn«.

26. Mutta se Jerusalem joca ylhäldä o»/
«n «vapa/hän on cajckeln meidän Ältiin,

GillcNirjoittttu on/tloitze sinä!op<
sitein/joca ec synnytä/ pacahda ja huu>

/joca et rastas ole: silla yriniistl.
lä ou paljo enäwbt lnpfia/ culn sillä MMies on.

28. Mutta Ml( rackat weljet) olemm»
lllpauxen lapset/ Isaakin jällen.

»9. Ia nljnculn se joca silloin M
M« syndynyl 011/ walnols sitä joca hl».



ftndynyt eli: nyn st nplftn ta.

p Mutta mitä Naamattu sano? Aja
«„<ia V»<«o polkincns ulos: Silla «i
M»wa«non pojan pidä perlmäu «apau
D» cansa.

zi. Nyn m« siis ollmma/ Rackal weliet/
»Mowaimon pojat/ »aa» wapaao.

Ewangelium/ loh. s. v, i.

MWen aican l meni lEsus Gatt-
lcan Meren ylitze/ joca on Tyberlgn

louxnnsin lytönä.
»Ia händä feuraiS paljo Cansa/

«l<l he näil hänen ineretins/ cuin hän
«ti sMisa.

). Nijn lEsus meni ylös Nuorelle/
jaifiul siiliä Opttuslallens cm,^.
, Ia lähestyi ludalaiflen Päs<

juhlapältvli.
s. Csjca lEsus nosti Silmäns/

!«nilkl mltwan paljo Eansa lygöns/
sanoi hän Phillppuxelle: Euft» ntts»
limme leipiä nälden syödä.''

6. Wutca sen hän sanoi tiufttt»häM: Sillähän liesi/ mil<l hän ltte- >»xl olz.
7> Vastilis PhilippusHändä:Lah-

!>tn sadan Penningin itiwäl el läy'
W HM/ ms cutin wähängin fais.

l> SZnsi yxi hänen i)p<mMpsi-
mshänck/ AnLreas Simon Pe>>MN wtl!:

?. TD sn yxi nusmcsincn /jslla
,?Ä
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on »ijsi Ohraista ieipä
»aan Mll<i ne owal näin paljoLe i

10. Mutta Issus sanoi: «,'<«««!

Cansa atrioitzcman/ ja siinä paicasoi,
pallo Ruoho. Nijn alrio«<i lchls »ijsi
tuhstca miestä.

n.la lEsusolli ieiwäl/kiMia an-
toiOpeeuslapsillei multa Oplluslapstt
zggoll alriottzewiLe / nijn myös3l»,i.
D/ nijn paljo cum hän tahdot.

!2. Cosca he ruwuut slit,'MsilK
Oplluslapfilltfts.- CostcKtmurmcw
Dl/ ettei m huctu.s.

~. Nijn he cocsisit / ja täytit G
Wifialytmmndä soria muruilla/ ch
d,eW Ohraisestä iiiwästä/)0lla nW
Wxi olit / cuin amoitzit.

14. Cosca ne Ihmiset sen merti!,
näit cuin IZsus teki/ sanoit he
mä «n wtlsest se Prophela/ jsca M
ilmaan lulewa oli.

is. Esfca lEsus ymmärsi ttlä he
tahdoit wlla ja tehdä hänen Cuningo-
xi / jymmyi hän l««s Wuettlle
nälis.

Rucons.
Jumala Taiwallnen Ist.S!>

joca siuu!'! Poicas cauita Corw!l«/
»Wtuhatta wlcstZ/llman »aimoja ial«!>
sia/ wtjdellä leiwällä ja lahdella CalM
runfilstt rawinnnt olet. Me rueolleNi»»!«'
nua / «ttZs armolllseft sinnn
myös meitä lähestyisit/ja »varjelisit oh"'?
desi/M MänEilälnsn ylönpaMst w!'
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zlslttä me eusist >» ennen caickl» sinun

ja wanhurscanttas/jalsäl-.
M hlwyttäs etzisim/ ja nyn calkis / cuin

jaRuumin puolesi tarwltzem/
M» autetuxi tulisim/ lEsuxen Lhrtst«>l« mllbHnHErram cautta/ Amen.
v. Sunnuntaina Paastos.

ONL rucoilemma sinua csickiwaldias
"»Jumala/ ettäs armolliststhc>lh?il:l
ftu» Gmmcundaas/ ja sek«
buumin etts Gielnn puolesi h Myisit,
sinun poicaZ lEsuxen Lhliftlren etc,

Epift. Hebr, 3. v. li.
Weljet.; Chrtstns ion tullut luie»

«'»wzisten tawaraln ylimmäisexiPaviri/
Mm»n ja täydeltsemmän Majancautta/
j«a eiMlla tehty ole/ se on / jocc» ej näin

,!e rllkettu,
il. Ltkä Tanrlsten «icka Wasickain we«

il» cottt» / maan hän on oman Meren?
unlt» mennyt Pyhään/ ja ijaucatcklstn lu» .
»«ji«M löynnyt:

iz, Silla jos Härkäin j-< Eanrlsten lverl/
jlirffcottttuEhcotsen tuhca/ pyhittä sa«°Uel lihalliseen puhlauleen:

Cuinga paljo enämmiu ChrisinxenN«l/j°ca ltzens tlmancalketa wtat» tj.in«
Mstu Hengen cautta Jumalalle uhran»
«on/ siuhdlstaxens meidän oman tunsvul
wl«n>»isista töistä/ eläwätä Jumalalapal°
oleman
>5.1» seutähden on hän myös Uuden Te.

«enoin Nällmles/ että ne jocca cntzucut
«t/ st» luwatun yancaickistn perimisen
«ft/cllZ hänm cuolemans si/nä mälM
'»>/ j°ca on nysiä ylitzeläymisist lunastn»
M t,ip!,ht„y«t / cu<« envjsm T?stamendl»
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Hwang«, Ish. 8. v?^"

MllloiN sanot I«sus ludal.M«"cuca «iistä nuhtele minua,««
lähden; Jos minä sanon«ille lolulti,
mielle usco minua'.

47- loca on Jumalasi / h<sn c»!,!,
lumalun Sanan/stntclhdm el lln „

le, ellet le Jumalasi ole.
4i> Ntjn wafia-sit ludalaistt,i«

fanolt hänelle: Engö Me stttin somi .

Sincl olet Samarilani/ ja siimll, H <,

Perkele. '^

walkais/Ei minulla oi, tzV«rtele/waan minä cmmisitzen mIW <,Isääni ja tl häwäistlte minua.
e.°. En minä etzi oma CunnioW

yxl on sitä kysy ja duoM. «

si. Totisesi lolijeft sansn mmä «i>, H
le: loca tätte minun Sanani i<i
hänen pidä näkemän cuolsmzla iiK fcaictzsefta. ,

sH. Juvalaiset sanoit hänelle- W
me ymmclrM mä sinulla on P<M,
Abr.ihHw on tuollut/ ja ProplMl/jl
finä sanot: locaiälee m,nun Sau«>
ni/ei Men pidä maistaman Mlt> «

mala yancaicllsest.
/), Olelcos suurerabi euin melck «

Isäm Abraham, joca cuolut
Phetat owae myö« cuolltl / Mip D
'Asteet.

54- ITsUSW<Ws; jOS Ml^^
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FMmoizen/ nijn ti minun cunni-

mitän/ multa minun Isän
,M jsca cunnioitze minua/ jonga «

O<!n lumalaxenne sanona.
Jota ell< tunne/ mutta minä

WN«, ylinen. Ia joSMinä sanoisin tl.
B minä hclndä lundis/nisn minä olisin
»chcttelia cui» letin/ mutta minll mn-
W hänen ft kätten HHmn sanans. v

,6, Abraham teidän isän iloitzi nch»
chens minun päiwäni/ h«ln nilti sen
joihofti.

s/. Nyn ludalalftt sanoit hänelle:
Et sinä ole wielä wijoen kymmenen
chstam wanha/ ja sinä olet nch«ye
HhrchäMin!

53. lEsus ftnoi heille.- Toliseft
Mjeji sanon minä teille/ ennen cuin
Ulahan, olilan, olen Minä.

s?. Nyn he psimic Kilpiä last«ea<
M hänoä. Wmta lEsuS lymyi
1« lch Tlmplist.

Rncous.
ftEßra Jumala Talwallnen Isä. Sl>

racas Poicas/ metbäu Wapahta»
M/Ztfts Chrlfins säno: Jocakätke ml.
m ftuanl /li hänen pldä näkemin cuole.
«lUayancalcklsest. sinus/«W P.Heng«s meidän ftoämchtm/joilles
W» ftn«s olet cuulla suonut/ «ttä me
»Äelläm st«z tyaftau.ottsisim/ sijhen met<

het.
><»nuw«tstm/Amw.

Pal«
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'Palmu Smitmntama.iy
liancaictmen lumch s!

sinun rackan Poicas
Ehristnxen meidsn Wftpahtstjam/M «
noit miehndcn ott,l pZällens/ ja «Mala k«yd«/ meille cmkille e>i, ..

«Uwaci; S«o a»»ollsest/etta mc.cmkiso/
cuin sin« meidän päsllem stn>«t tu!!«/
Vllsim ksrsiwZistt / m sinun lch. l!
dolles cuulmiset. Sinun mctan «
lEsuxen Christuren/etc.

Epistola/Phil. 2. v.f. ,h
weljet, cnltalin olcon se «jm/ ri!

Christnxella IBsuxella oli.
6, loca/ waicka hän oli Jumalannw ''

dos / et lulenm sanlihlxl Jumalan mu«ul,.
mn olla. >Z<

7. Waan alensi itzens/ viti orjan n» b
l>on tuli muiden Ihmisim m, m
«lisext.

8. Ia löyttlu menoisa nhncniulhnilnl,, l,
Nöyrytti itzens/ ja oli cnolemaan ftoit»
luullaineu/ ja listin cuoleman «stt.

Sentöhben ««A»yös Jumala h«
ja audauut hänelle Nl«/ l>!

joca calckla nimiä suurin ou;
10. Että lEsuxe» Nimeen piti cailli

-Polwet heitäns cnmartamau/ jotcaTal««!l
st ja Maan päällä/ ja Maan olla »M c

n. Ia calckl Kielet pleä tunnustan,,,»/)
«ttä lEsus Christns onHErra/ .
malan cunnlaxt. ,«

sDwang. l. Cor, ,t. v. «z. ~,

MZlläminäolen stn HTMdast» »<

jynga minä myös tMe» «

noin: Si«<l HERra lEW "
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-!Höiia hcil, peltttin / otti ttiwckn.

Mursi ja sanoi: Oleacat/
M/ lclniä on mi««n Ruumin/ jo-

-« «M cdeMt wurrelan/ st ttlM-
«Vinun muistoxent.

l/. Samalla muolo wyos Cal<
lili kjeolistn jä!t<n/ja sanoi: Tamll

s" sollki on st Bsi Ttflamemi minun
,h, MM/se niin usein mil,
U «Dlca, minun muifioxeni.

Gilll liyn ujein tuin « syötte
Oi itlwästa' / ja juotte iästä Calkista

«/Midän HERran cuoleman M.
IlMon / sijhemsii cuin h«n mle.

"/ l?. Gemchoen joca telwoetomast
W itiwäsiö, ja juo HTRran

„. «IoW/ft onw/capä HERranßuu»
«, nisen ja wereen.

iB. Nnn cöecelcan ihminen itzens/
j< sijtli syskcfn M 6 ieiwW, ia.mo<'
«ll M Calttsta.

» i?, joca cho/ laicka juo/kelwoe.
!/Mch hän syöjä juoDusmion «.

hän Ruu«
' Ha «'rotta.

„ Rucons.
,/ Jumala Talwallineu Isä.SlnH/'«a sinw rackan Polcas lEs«!ceu Chri<

»stn cautca/ walmistit löyhälle Cheisti.
'«<!<!ues iätä mallmas yhden pyhän EH»Gy/ ja lchdulliseu Sacramcntin; josa

» «MaRuumius ja callls Wereus/lel<
!> "»j» Wtznan alla/syndein a«dexl saamtsertH "!!!«j«NW. M lulellemma sinua/ hal.
? , , litze



litze meidän sydämem Pyhällä
«ttä <ne tämän Sacramentin pyhzz l,f
kenttä/ ja corteuden pyhyttä «<n« wlliMfim/oiftan ymwärryxen sijlä fiisitzisim/j,
mielelliim nstln sitä nantitztsim:
«oitetnt Mallman lapsista / lä»än G«llstn mahdottomista Vieraista/ Milnm
«a tämän pyhän Pöydän Hennillä ivii»,,
loisiin/ ja sen cautta KancalckisenMu»»»läsitZisiw / Amen.

Pitkänä Persantama.
Jumala

ca et sinun Isällisesi atmosim/,1l
sinun ainocaista Poicas armchtamtj
waan olet b«nen ristin cuolemaan »nci,
d«« tZhtem andanut. Me rucollcnw
sinua/ anna sinun Pyhä m«,
Van lldamibin/ että me fencaltaisck
annolla m,elt«m lohdutaisim/ tsstcdc»

cartaisim/ ia cuinsmelda,
paallem panet fHrsiwalistst karsisin,/
ja nyn hänen cauttan»/ y««H sinu»
canffas Hancaickisenelämsn saisin»/A.
Epistola/ nyluuin Palmn<Sun!lun<«l!!»ll>,

MwiMgetium/ iuc. 2;. v.;«.
Wljn wi in myös IEMtN ttch

pahanttliättl smmM
2;. Ia culn he sijhen siaan M

joca Pääcsllsn Micaxi cutzmon/st
nä he hänen Öllstinnaulitzil/ ia mf«
hanlttillt hänen canhans/ phd<n oill«l
le ja Msen waftmalle p«0l<!le.

34- Mutta lEsus sanoi: Isa«»
n«l heille Mysxi: SM tt he M
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!!, m«« «ttwäl: ja h< iagott hänln
„WMNs/ jahellit nijstä arpa.
«,s I« Cansa seisoi ja catztli / ja
/ «pAiehtt pilaisi? händä heidän can«
!M l« sanoi'.- Muita hän wapai)ti/
«i M» tvapahtacgn nyt i,ens/ ies

sn Lhristus Jumalan Mlil<

)i Ia huswit wyss pilcaisil hän.
,6/menit ja roioitil hcl flle Etictaea.

jos sinä olet luda.
M Elmingae/ nijn wapshda «e

,s.
,z. Oli myös hänlftä päällekirjsi»
i/Gretan/ialinan ia Ebrean bsok-
weiiia ticjoitttlU.' Tämä on lu3s>

in Cuningas.
zZ.Nijn yxi päh«n«W, jslca
yos ripusi-Mt M/ pilckais ja
»«!.' jos sinä M Christus/ nqn
isohda finuas z>, meitä.
4°. Mutta »sinen wastais ja
Wds/sansden: ja el tosin finätckn
Dlat<, pM/ elläs olel yhdes cads.
«s,
,4>, Ia tosin/ meHl,tyma oiteln sij«
l- MH me sagniMt meidän -löidem
W iälstn/ mutta « M<l mitä»
ff <chny?.
»l. Ia sanoi lEsuxelle: H«ma/
M milM/ «stas mltl Waldtl"
!M.

45 Nijn
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4Z. Ntjp ITsUS jauol hllMe:^tistst sanon minä sinulle: TätMpitä sinun oleman minun lansani P».radWs.
Ruesus.

AERra Jumala Taiwallnenja
«Vscas Isä. Sinä jocameille sinun PM
lahjoittanut/ja hänen cauttans meiläP»,
lelen Waldacunuast/ ja ijoncalcklsest C«lo
mast pelastanut olen Merncoilemmasin»»/
ntjucuw sinun Poieas lEsus lhristusml,
diiugiu edestam rncoillut on; ettäs imllj
warielisit sinun janafts/ sen canha «lck!»,!,
sts tlusauxes ja ahdiftoxes lohdutalsit/jonii.
eä me sinua wastan rickonet olemm/ «i,
wollisest audeft anoaisit: sinun myis
hälr Henges cautta meitä pyhltiisit ja o»,
tnaxt saattaisit/ että me tiedälsim s»
me-dän Ijäxem/ ja yancaicklsest sinun l«,
Mttas ylistäisin, jakyttäisin, / Amen.

pääsiaisna.
<7e//eK/l.

tallaajalla Mosexcn caut
sinun Zansts Egyptin Maalda joi,»
tit/ja rassit hcidan »ocawuosipWi
Juhla pit»/ ,st syödäpääsiäis Lomb<
Nnn saata myös meitZ/O Taiwalm
IfZ/ sijtä <'engeliftstä Egyptistä n!<
etts mekin osallistui tulisimme sijta
tistst» Passisi» Lambasta/ cninon
nun racas PoicasliLsusChristns»
Van »HErmm/ joca tanapän on M
woilon cnolemanyliye/ ia awannutl»,
le Tien nancaicksehen ElamaZn; j«>
lia haUiye/sinun jaPyhän hengen «

M Hancaickisestg Mncsickischen/Am



—Hijtola/ «. Cor. s. v, ?.

/«»M>weljet, peraccat sentöhden stViMha Taektua/ «lä'te tulisitta uude,
.. i«illna>l/ nyncnln le myös happamal.
<»««! olelca. SlNa meillä on myös
jMjis iammas/ joca on «hristue,
M»n edestämme uhrattu.

° Sentähden pltäliim meidän pääsiä<«>
wanhas hapaluxes/ e<la pahudm

,Myden hapatnxes/ waau puhtauden
,««Ollen happamattomas taikinas/Amen.

Hrvangelium / Marc: is K,.

LWn aican/ cosca Sabbachi w»
Mana Magdalena/

Vana lacKbi/ jHOalsme/ hywän
>Wjz«WotteilO/ woidellaxetis hän»
~ Ia mlit Haudalle, enfimcksnZ

Vobbochln psiwHntl/ jängin wachallZ
lilringon csittaiF,
)> Ia puhui» t<DnZns: Cucs Weil-

!Vieriltä Kiwen Hauvan owelba.^
!4.1H cuin he catzstt/nM heKilvm
'Ulilelyxi/ joca «ii sangen MVlf, -
s. Ia min he MHa»laanli» ht yhden Musmcaistn isizlwsn
Alla pusleLa / joca oii »aaltletzzz
MwaltclM Waattejlls, jah§ hsm«
s, Mmm hän sanoi HM >° Kl?s§

lmmästytö/ le etziltH lEsustÄ NaDrs°Xlo/iosanstmnaulitlu sli/HZn ylps'
Hi ei hsn sle läÄst'/ l«tzs fia cm
l«z« he Mn pantt.
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7- Muets mengcle ja sanocasKOpeeuslapfillens / ja PetaM: E,!

hän täy ttidön «dtllän Galilean/U<e hllnen nätttck / nijncuin hän smteille.
F.lahemenitnopiastulss/jHpa,

«il Haudalda - Sillä wapissus jahil«Mclfiys oli heidän päällys lullm<ei!myös tellengsn mitan sanonet/W
ptltalstt.

Rucous.
Jumala Taiwalinenlsi. tz<»

»> joca sinun Po,tc«s meldän svndelmxil>en »les andanut/ ja meldän »mnlmsuldem tähden ylösherättänyt ele< Me r«
lemma sinua / auua meille Pyhä He„Msen'cautla meitä hallltze/tMwos uscoe!»un päälles pidä/ calZist synneist w«lje!«/,
tämän elämän peräsi yancaicklscheu«««
teen Vlöeherätä/ AmenH^^

Pääsiäis Päiwanä.
coAi?<l_,.

kaickiwaldias Jumala / joca si»

fen annoit j«ada n?oiton cuolcmsn
ye/1« «wata meille »sancaickiscn eIZ»
'Ven/ suo armolliscst että me lujasti
«en pZZllens ustoisimme? nyn
kisen cnoleman wZldWmmc/ ja ha,
wnfians ysncaicklsest eläisimme. <
man sinnn poicas/ ?c.

Epistola/ Apofi: Teg:io, v.)4>

<s?ljn Petarl «wais jaft
lNyl mwä tovexl löydän/ettti Iw

«Otzo.llMlfen mnolHf
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catklsa Canstoisa/ joca bändH

ja leke wanhurscautta / st on luma«
B otollinen.

;S, K?llä le tiedätte sen Saarnan / jou<
§,Jumala Israelin lapsille lähetti/ j« /«<

W rauhan lEsnfen Chrisinfen cantta (jo«
<«MelnHEßra»n)

;?. Saarnasta on sanoma cunln»
M fwbärlns caiken ludean/ ensin alcalu
O»lile«stsstn Casten jalken josta Johannes
stmois.)

zz. sulnga Jumala oli woidellnt Iksll.
Mozarethist pyböllä Hengellä ja«oimal»
l»/M waelsi rmb«r<ns/tlli hylvä ja pa«
n«si calckl/jotca Perfeleldä waltvattin: Sil<
lö Jumala olt hänen carsians.

zy. Ia me olenima caickeintnijdc» todi«
fiojat/cniu hän ludeanMaacunnas ja Ie«
«ftlemis teli. Sen owal he tappanet/ja
lilustlt Puuhufl.

4«. longa Jumala herätti «lmanoena
liiwänä/ ja ilmoitti hänen.

41. Ei laitelle Cansalle/ «a«« meille/jot.
« Jumala olt ennen todistojaxi walinuut/
AMasölmme la joimmehänen canffans/Dculnhäu nousi cnollnista.

41. I» hän kösli meitä Canstlle Aarna.
m»ja todistama»/että hän en se/joca I». >«!<,ldl> on säätty elöwitten,a cuollulttenl>>l!>m«rixt.

4), Hänestä calcli Prophetat t«dista»at/w jocalnen cuin hänen päällens/ pt««hi»«n Nlwens cantta ft«nit ««lderi saa»
H»angeliUM/luc,4. v- 1/.
«Inä psiwsnH menit caxi heifickl>b«N Kyl<ln/ jocaoli Ittusaltmifl



cuudentymmentn wacomilaupääzä/ t
mauS nimeldä.

,4. Ia puhuit etstensns laWa nij.
fiä cuin tapahtunut oli.

is. Ia tapahdui heidän puhuisi
ja lUltiftellesans testmäns/ecläl?s«
mMi<e heitä lähestyi/ja malcuftthli-dän cantzans.

16 Mutta heidAn Silmäns M
iin / «m he händä mndenel.

17. Nijn hän sanoi heille: Miltäp».
h« m owal/ cuin « pidätte
täydesäu/ ja oletti» mmhelliset?

,8. Mijn Lleophas nimeldä »Mj
j» sanoi hänelle: Olelcos ainoa mw
calainen lerusalemis/ joca et tiedä n,!
eäsiellä näinä psiwinätapahduit'

>?, Hän sanoi heille: Mitä /Hl ft
nolt hänelle: Smä lEsuxefiaVlaM
nuxesta/joca oli wätewä Prophela ck
fä ja sanoisi»/Jumalan ja eaiten C«n
san «des.

20, Cuinga «eidänyliwmäistlP
pit ja Päämiehet ylönannsil hän
cuoleman eadolU)teen /ja rifiinnaO
hänen.-

2,1. Mutta me toiwsimme hänen
xl/jolalsraelin piti lunastaman. '
sille on is colmas pchwä länäpän/c«
nämst tapahduit.

25 Owat myös muutamat W
m« meistä mtits ptljäleantl/ jsl««
rahin Aamulla mlil Ha«daVl»

76 Ews«sell'umit
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la culn <i he lsytsnee hänen
> iWMlfians, tulit he ja sanele/ että he

EHtltillgin näyn nähnet olit/ jottal«»
neil hllnen eläwän.

,4. Ia muutamat meistä menit hau-
e«M ja löysit nijncuin Waimol olit
ftnem/ mutta ei he hänvä loynnee.

2s. Iahsn sanoi heille: O le wm»
pelit ja hitaat sydämesi uscsman «ijlä
Ma/ euinPrspheeal puhunet owat.

26. Eikö Chcistuxen pitänyt näitä
WnM, ja hänen cunniaans sisälle
chm<lnl

27< Ia hän rilpeis Mosexeli ja tai<
W Pro?helaist / jo selitti heille caicki
KMtuxet/ cuin hänestä janotM olle.

28. Ia he lähestyit Kylä / ishonga
he mmit/ia hän «etteli hänens edem-
w<l chmän.

la he waadit händä/ ja sanoit:
öle meidän canham: Gillä Ehlojou<
»u/ja päiwä on lastenne/ ja hä» meni
eiman heidän canstans.

)°. Ia se tapahdut/ cosca hän «tri-
W heidän caniMS/o«i hän ieiwän/
<!«i/ mursi ja anooi heille.

)l. Nljn heidän Sttmäns aukenit/
«hemnstthsncn. I« häncateis hei-!in edtfläns.

)« Ia he sanoit testenckns: Eito
m<in sydämem meija palanut/costH
«!n Tiellä meitä
MKiMuxel?

Dl Jazz»-
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taisit Jerusalemin, ja löysit ne M,!,fiatymmenvä coosta/ja ne jotta NMcansia olit.
lotta sansil-Hkßraen W.sest yiösnssnut/ ja«lmannui SimoM

;f. Ia he juttelit heille mitä W
lapchlunul oli/ ja cuinga hän lMoli tUIIU ieiwän murtamisest.

Rucons.?
Jumala Tatwalineu Isä. 8!», l >

annoit sinunPoicaslEftxenW f
fiuxen/ »ylle lahdelle opetuslapsellekiwl

Tiellä llmoltetuxi tulla. Me ruwllml l
ma sinua / sinun pyhän Sanas jaPM
Henges cantta / walaiseman meidänEM s
mem/ että me olisin, wahtvat japysywW!
uscosa/ nscoltsest sinun sanasas rippulftl
fitä mlelellam pnhuisim j« ahkerasi tutlift .

Ia jos meidän / Chrlstuxe» Esicuwon jl>l
ken / tasa Mailmas paljon pitä kirsi»!
että me silloin meitäm sinun Sanall»«!»l
djltta taidaisim/ ja sen mtelesäm pidäijl»
sijhen asti «uin me sinun Polcas c«u«»/!i .
män elämän peräsi yaucaicktseen eliim '
herätetyfi tulemma/ Amem

z. Pääsiäis Pälwänä.
Zplft,lo, Apofi. T,g- i;.».lt.

/Q. Illoin ftnoi PawaltludalaiMHvDhet/rackat Veljet/ Abrahamin fti
lapset/ j' muut teistä Jumalala pell«»
set/ t<cke on tämä autuuden Sana I«h«l«

27. Stllä Jerusalemin asuwatstt/j»
dän yllmmätsens/ ettei he häudä ««!>«

«itä Prophetstiu «intä/ Ma lunall^
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Owal he nämat heidän >uo>

m„l«s täyttänet.
zz. Ia waickg et he yhtän cnoleman fy»

löynnet/anoit he cuttengin Pila.
.«MhänVätappaxens.

,<>, Ia cutu he caickt olit täyttänet/mitä
tirjoitetm oli/ otit he hänen Puun

Mä/<a panit Hautaan.
zo. Mutta Jumala herätti hänen cnol»

zi, Ia HZn on ntsibä nähty monda päf»
wi/jolca hänen cantzlms Galileasi Jeruft»
lml!, mennet olit / jotc»,owat hänen lodt>
Djons Cansan edes.

z2. Ia me ilmoitamme myös teille sen
Kpauren/cuin meidänIsillemme luwatlin.

)?> Iong» Jumala on meille heidän lap«
Dens täyttänyt/ fijnii/ että hän herätti
IGrw.

Hwangelium/ lue. »4-v. zs.
MOsca he n<lllä puhuit/ seisei itje

heidän testelläns/ja sanoi
M- Rauha olcon teille

z? Mijn he hämmästyit/ ia peltäisit/
jo luulitHengen nätewäns.

;8 Ia hän saNoi HM: Mitä te
Mtle Z' Ia mixi stncaldajset ajomxtt
>«!tw«l «eidän Sydämijn?

)?. Ca?«eat minunKäsiäni jalal<
Gmi/ttlä minä itze olen, MVetcal mi-
nuun/ja capcal: Sillä ei Hengellä o,
le ilha eitä iutta / ntjncuin le ncletlä
minulla olewan.

40. Ia cuin hän nämäe sanonut s«
«/Otti hän heille Kätens ialalcans.id 4 4'.Mut-
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41. Mutta cosca ei he
stonel / ilon lähvm / waan ihmetteli!,
sanoi hsn heille: OngoeeM «D U.län syZtäwälä?

42. Ia he panit hänen eeeens «f.palen paisteltua Cala/ja wähsnKin,,,
laisen Hunajat».

41. Ia hsn otti ftn iasöiheM
nähdens.

44. Mijtt hsn janoiheille: NW
owat ne sanat/ cuin mins puhuin «!>,

le / cosca minä wielä teivsn c«ni)«>,l«
Olin: Silläcaicki pitcl täytettämän/«!,
«la titjoileltu on minusta WsltMich
Propheeais ta Psalmein

4f. Silloin hckn awais heidän M>
Milrryxens / kirjottuxia ymmärlclml!!,,

46. Ia sanoi heille: Rcjn on tiW
tellu/ j» n<lin tuli Chriftuxen lärj,<l,i,
ylösnosta cUolluifta cslmsndena!B

47. Ia että hsnm Nimems pilip
rannsfta saarnattaman /ja syndeln G
diXi anbamufiai caicis CansolS/lM
sen lerusaiemift.

Rucons.
lEsu Chrlsie? Me rucsilem»»!

jos jocu suru/ murhe/ pelco j«»
pistus meidän päällem tulis/ D
Opetnslaftes: Ettäs meille awMnen B
ja meitä Isäliftfi lohoutalfit/ uljnculn j!«
heitä heidän murheftnF lohdutit s«n°l«
Vlauya olcon mlle: An«a nyn mellengl»!
totinen lohdutl«j<l Pyhä Hengi. Me uft
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fin. sillä lihalla/ja nMÄU.

«/«!"<Hanlangln paMn/ylösuosilnc 0.

'l/jo »Vt »illalla Kädellä/
Mjllemas mettä; lalnepKstm myös si<
M mullas sinne/ tällä meidän lthallam
~ Verellam / ja sinun kinastelun Ruumis

tule». Tämä meille suo laupias
Mr» Iksu Chrlste/ sinunPtznas/ Cuote.
M j«Ylösnousemises tähden / Amen.

4. Pääsiäis Pällvanä.
Epistola/ Apofi: Teg.;- v. «.'

/llnol Petari ludalalsille: Te Israelin
zz. Abrahamin/ja Isaachin/ ja Jacobin

Jumala/ meidän Isäin, Jumala/on hänen
Pomns lEsureu tinaftannl/ jonga le y<
limnnoitte jaflelsitte Pilatuxen «des/ costa
hän ouomitzi / että hän piti päästettämän.

14. Multa te llelsitte se» Pyhän ja Hnr»
sc»n/ ja anoitte teillenne Murhamiestä an»
»ett».

is. Mutta «lämäu Pääruhtiua» t« ta<
M/sen on Jumala euolluist» herättänyt/
>«ng« todistajat me olemma..

16. Ia ufton cautta hänen Nlmens pääl-
le/»» hänen NtmenS tämän / ionga te näet»
>» j» tunnetta / wahwistaunt. Ia st uftoUnen cauttaus/ on talle andanut hänen «o
»e»l»en«/caickeln teidän nähden.

>7. Nnt mckat weljet/ minä tiedän «M
!<<«» tyhmyt»est tehnet oleua/ nijnculn tel»«n ylimmäistunelin.

>B, Multa Jumala/ jzca caickein Pro»»jetzins Vuu« cautta oli ennustanut/ että,
AstnM piti kärst-uän/ sen hsn »äin nyt
!»yltl.

!«. Nijn lehkät parannus/za palalttst/
M leldsn syndinye polspyhitäisin.
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'"lv, sillein wtrwortamistn «,«sW!
sit HERran Caswon edestä/ cosca s«teille lähetä, josta nyt «,nen ftälllot,»/
lEsuxen Chsstuxch.

HwangttlUn/ loh. «.v.s.
Mltte ilmoitti lass WTyberian
lykönä / ja hckl «lmoillt «tzenö nän».

2. Simen Psym/ jc,Thomas, j«.
ca Coxolftx. tUtzUtan, olit ynnä/j,
Wachanatl/ joca ol> G «lllean C.ntz
ia poat/ ja caxl mm
Hcln-l, OpttUSlapsiftans.

;. Sanoi S«mon Pttari HMj
Minä Mln«n salaan. Ne sans>t h,
nelle.- Me menemmä W
ht menit ja > st«il tohm Qxnhtsli!!
jci ei he si ll yönä m eiln saaml.

4. coca lo amu oli/ ch
ftifo' IEjUS rtMnaLa/MUlla tiöf!'
lUslapjtt eimn t/»'ttä ft ol< lEs»5s. S"NOi lEsus h
gs teM mi'«ln «yösäwllläf He wch!
fit hcliidci - Ei

s Hcln ftnoi heille:taffecatWnl
to oitialle puokile Wenhttig, s.ijn i
löyosltt. Nijn he.astll/ja lulist
paljo Culojo/ ettei he womt w^lä,

?. N«jn ftnsi se öpemslclpsl.!»
ta IZsus Petalille: HW
st oi< Cosca Simon Perän ftn»
zz/ tttli. s« yli wz?pzli



Sillä hän oli
Mia h ,l!! itzens mereen

z. Mutta MUU Opemsllpset lUltt
Wnhtllä: Slllll ei he >l»t caucanc»

waan lähes l<?x tyn<l<
M ja wedit W rck«a <>a o^nens.

j< Hljlit pan, una ja Culat niioen
M<l/ ja inwäli.

,o lEsus sanoi heille tTuscat
l« nij"'s Clilolfta cu«n li nyt s itte.

«. Simon Peeari meni/ ia weti
Wcrcon maalle/ täynäns suuria Ca«
lch/sala <a colme cnudtltatymmenbH»

waicka nijts nijn mondaoli/ei cui<
tt!lgi>N Wercko rewennyt.

>l. Itsus sanol heille- Tulcat M"
M- Mueea ei yxckcln OpemslapiM
Mldanut händck iysya/ cucaS oleti'
Lill» he tiesit sen oleman HE«ran.

iz. Nijn IssuS tuli/ oltl ieiwän i«
Moi heille, nyn myös Calan.

i4> colmas kerta/ cuin lE'llliOpeluslapfillens ilmestyi/sic« cuin
hin oli ylssnssnul cuolluista.

Ancous.
f>H«Rr« lEft Christe/ftca jällen y-
"lösnousemlses cusllulsta/ sinus llmoltit
bMslnpsilleS/ Tyberlan Meren tyfönä/
Di ftnres Calan saalis: Me rucollemma,
!>»««/ ettäs mella myös ja »e«dän Työn,/
<»!n me sinun lahtos jälken teemme/siunat<ft: 3a anna mellle Pyhä Henges/ meits
»Astman ja haltttzeman, Etla me alna pt.

83,'<zspistc>lllt.
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däisim sinun ttstys/ oppisim myi?simln
tuudeman/ ntjncnin Opetuslapsefiln/ «,„»

ihmeistäs la hywtstä tölstös, blisim sinulllntzdeu edest fytollistt/ ja en mlugän llchu.xen eli ahdlstuxen «eitäm stnust »«,«<, st,,
lels. Slnä joca elät jahallitzee/ sinun Isi<
ja Pyhän Hengen cantza / totinen
jaIhmtne» / hywästi siunattu, ijancäickM
AMEN. '^

r. Sunnuntaina PäWW.
coseK^,.

meille IsK / Caickiwoldms I»,2-mala/armos/etts mc/ jot«nyt llo<>
sest PZsiZis juhla pitänet olelnmo/ si<armos awull» meidän
mnnaislim. Binuu Poiess «tc.

Epistola, I.IOH. s. v,4.

OHHlnun rackaul; calckt mitä luM,
syudynyl on/ se »oltta Nailm»,,/

M meidän nscom on st woitto / joca Mil.
man woitta.

5. Cuca sijs on/ joca «öi«« Malli»»»/
mutta se jocansto/ että lEsus.su lum
lau Potc» i

H. TZmZ on se/ joca Vedellä ja M«»i
tule/ JEfus Christus/cy ainoastallSVelll,
l§/ w»a» »edellä /a «vereLä. Ia Heng!»»
se/ joca todista/ että Hengi totuus on?

7. Villö colme owat/ jotta todlstM
Latwasa: IsZ/ Sana./ ja PchäHcnM
ne colme yrt owat.

8. Ia colme owat Ma tödisia«vt«W
West ja Werl/ )» m»!'

we yhdesä owat.
9. Josme. Ihmisten todistnxeu ota»»/

«Hus» lumasMtndlstus ft«?cnlb<: W»
li!",
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,zMlumalan tonstuz/ jonga hiin Po»

I°, I°c« «sco. Jumalan Pojan päälle/
M on todlstns iyesans.

Ewangelium/ loh-20.V. i«>.

MUlla sen saman Sabbachin ehls.cssca Owet josuljelUf oltt/ jo.
st Lpemelapstt cogos olil/ludalaiflen
filgon lähden / lulj lEsus/ ja seisoi
DHn testelläns, ja sanoi heille: Ra«-
haelcon teille.

.

«.Ia euinhän sm sanonut oli/
«stui hän heille Kcltens' jaKylkens:
M Opetuslapset chafiuit/tllä he näit
Hkrran.

A. Ia lEsuS «as sanoi heille:
Rauha olcon te,Ue: Nijncuin Isä mi»
Mlähmi/ nijn minä myös lähttän lei-
M.

«. Ia cuin hän nämät sanonut oli/
Hols» hän heidän päället! s/ ja sanoi
Me: Ottacat pyhä Hengi.
.«). Isille le synnit andtpi annatte/

We neandexi annemn: ja joille« ne
Mtte, nijlle neowal pidetyt.

24. Mutta Thomsyxi cahdesta
Mstymmtnest/ joca Caxoisexi cu<u«
w,<i ollut heidän cansans/ cosc<»Ms mli.
y Nijn muulOpemslapfeesanoit hs<"!<c:We «ckme HErran Muna hän
M°i heille: Ellen minä näe hänenAziKs Naulain «ltt/ ja pWSor-

meanl
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«6 Vwftngellumit.
Nleanj naulaln siaan/ »«, p««l KätMhänenKylteens/ en Minä usco.

26. Ia cahd.xan paiwclu piM
olit OpeluSlapjet ,aas fijälla'/ ja H,,mas heidän cansians. Nijn M<
tuli/ cuin owttsuljemt olit/ ja W
heidcln ja sanoi:
olcon teille.

27. Slttt sanoi hän ThomaM
Piftä sorwes tänne / ia c lzo w,n„!,
Käsiäni: jaojmna tänne KäetS/,<
pW Minu" Kyltetl>j ja ä!<! ole epi.

28. Thomas wc.stais / ja sanoi hi<
nelle: Ninun HEnan ja minun H,
nwlan.

2?' lEsus sanoi hänesil M
näit mum< Thoma/ nijn fincl uscck
«uluct owal joecaeinäe/ ja cuittnD
ustowal,

;c>. Mijn ttti MyoS Issus MW
muula merckiä OpemSlafiens nclW
jotta <i täsä Kirjas olt tirjsitemt.

;i. Mutta nämäl owat tirjolM!
<nä «uscoMa/ että lEsusonW
fius Jumalan Poica/ ja että «ftiD
elämän/ usconcaulla/hänen N>n»ck

Rucous.
Jumala Tawalluen Isi. Nel!<

sinua / sinun sanomattoman »

wos tdestä / «ttäs sinun Polcas / ««!>'>

HERran Chrlstuxen/ sen pyhän j«W»
3lseuE«a»gtl!»m!n/ ja«pyhät Samn"
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ylille l°!oumxcxi lähettänyt olet / että

löoöm.syndeln andexi saamisen.
V< rucollcm sinua / anna' pyhä Henges
Mlä» sudämlhim / että me taidaisim usco»
«M pyhän Sauas / /a pyhäln Salra«en«
<B cautta päiwä pälwäldä «scos wahwt»
ftisim. sinun Polcasz lEsufen Chnstu.
s« meidän HErram cautla/ Aweu.
l. Sunnuntaina Pättsiälsest.

c^Fe'^.
Caickiwaldias/ joca sinun
ylös o,cndan„t olet; Anna

«stollistes chancaickincn ilo:ja nyncnl»
sinä olet heitä Hancalcktsest «doturefi
pelastanut/ ni,n anna myös heidän saa«
t>, clam« Taiwahis. Si«
nunmckan PoicO»/ etc.

Epistola/ l. Pel. 2.V. 21.
tVAckal »eljet; sitä warlen otetta te cu»

että myös Cyrtftus lärset mei.
län elestäm/ /a)ätli meille että
ttlliäu pitä hänen asteleltaus noudattaman.

il. el yhtä» syndiä tehnyt/ ttks yh.
li» pelosta ole hänen Sunstans löytty.

lz, loca el flronnut <osca händä lirottln/
«! uhonnut/ cosca hän lärsel/ mutta jättihä,
«ele/ >°ca o.tetn duomitze.
l 4 loca me,d«n syndlmme <tz« uhrais/

«Ws Öiuumlsans/ Puun päällä/ että me
syine stä pots lnsllet/ eläisimme wanhur«smdelle. I«nga Haawatn tantta te oletta
lerwe.t tullet: ,
';. K llä te olilt» nijncuin efywäisel iam.w: waan nyt te olelia polainnet/ teidänLielnn Paimenen jaPifpan iygö.

Ewan»
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Hwans<lium/loh. io. v. n.
Mljhen alcan/ janoi IHsus I«.Maalaisille - Minä olen st yyuxl
Paimen » hywä Paimen l anda H n-
gen? iammazten «deft.

12. Mmts Palcoillnen/ joca <i,l<
Paimen / eitä ole hänen«.
mans / coica hän näte Suden <ul«.
wc,n. Nljn hän jällä iamdat/ j» pntt.

ja Susiraatele ja hazolea iamw.
iz. Mutta palcollinen pake»e:Sil'

ls hän on pallollinen/eitä -ottele!m»
hailia.

<4. Minä olen s< hywa Pai«
joca tmmen omat tambani / ja M
Man myös omildani/

15. Ntincuin Isämmun mnde/ch
tunnen minä mvös Isän / ja minä f»
nm hengeni iammstten edests.

is. Ia minuLa on myös mui« ia«<
baim/jolta «i ole tästä iammashuM
fia: Ne lchdonminä myss tänne sM
ta/ ja he <aawal cuulia minun HM
Ia nijn Ms"oleMan yxi lammas hm
jayxi Paimen

Rncsus.
Jumala Tatwallnen Isa. M

«valwasia Ihmlsis muistanut/ ja sinun W
<a« meldin Palmtnelrm asettanut / «l«
hän mettä ainoastans pyhällä
r«wttzls/ mn«a «yöe synnlst/ tllolemaj!,'

PerKlest »arjelis. 3»e rmoilemma l!>!°«



Mameille PyhänHenges cantt«/«tta nlj».
,„„ tämä Paimen tunde meidän / j« mel«
<?z niurhen piti/ me myös nnhoalsim l«ic.
B,sisahd!stuxiS hänen tuta/ melläm hä.

«n tyzöns piti/ cailest ftdämest hänen ään»
zjn« l,ou»»tta/ ja «ilmein hHnencanttans
Wcolckisen autuuden periä/Amen.
;. SunnuntainaPaasiäisest.

co^K«.
Caickiwaldias / jocasinu»

vwtudes »alkendeUa/ efywäiset oi»
Me tielle saatat/ anna caikille Lhri.
«Mille armos/ hyliämZn paha jgno»p
Manmn Hfwä/Ginnn etc.

Hpiftsia/«.Ptt.». V. u.
AAckat wtljet; minä nenwon leitö nhln»

oudoja ja mnncalalsia/ wältätät
llholiisi» himoja / jolca stllwat S«e»n«
«ostan

n. Ia pltafat hywii meno pacanaln stae/
<!li n« jotca teitä paneltelewat / nijncui»
f«h»>nttkytä/ lunbtfit teidän hywlstä tö<>
stii»/ ja kyttäisit Jumalala sinä pHlwiius/
lm hän calckt julista.

iz, Sentähdm olcat «lammaiset taitelle
Kimlstlle Sädylle / Hkrran lähden / olisco
st Cuuingalle/ ntjncuin Pllmmäiselle.

14. Talcka Päämiehille / ntjnculn nylle
>«tca häneloä lähetetyt owat/ paholnleliM
Nngoistoreri/ ja hnlscällle kijloxejct.

»;. Sillä se »n Jumalan tahto/ että le
hyvällä työllä tnlitzetta hulluin ja tyhmät,,
Ihmisten Suun.

'6. Nyncnin «avaat/ ja einijn «ttiisedofous olle niincuinxvahuden peite/waau
chmln Jumalan palweltat.

«7. bll«t cnnnlaltlet jocaist»»«sian. Ra.
«afi»'
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lostacat welya/ peljätkät Jumalan/ «»,.

Nlotttacal Cunlngasta.
18. Te Palweuac/ slcat alammalstl c«l.

lellu pelwella teidäu Isännille»/ ei «!»»«,

sta>'2 hywtllt /a siwiöille/waan myös tuimille,
iy. Sillä se oa armo/ jos joen omantu».

dons tähden Jumalan tygo »aiwa läch
ja syyttölnästkärsi:

20., Sillä mikä kiitos se on/ jos le pohch
tecomne tähden ptestän/ >a tärjitte? M,,
la cojca te hywtn teette / ja tuitengin «««>

«alan/ ja te sen kärsitte/ nijn st on «m»
Jumalan! edes.

Ewangelium/ loh. 16. v. 16.
Wljhen aiean / sanoi lEsuS Of<>

Wähän ajanpech
la el «e näe minua/ <a taas wähän «i
jan persst ja le näillä minun: GA
minä menen Isäni tygs.

17. Nnn muutamat hänen Opew
lapfistans puhuit testenäns:Mikasi
on cuin hän sano meille l? Wäh<zn«>
jan peräsi/ ja <l« näe minua/ j« ««<

wähän ajan peräsi ja tenäetlämi»
ja että minä memn Isäni tygö.

l- Nijn he sanoit: mitä se sn O
hän sano/ wähän ajan peräjMN
me tiedä mitä hän puhu.

»?. >Nijn lEsus ymmärsi/el«l hl
tahdoit tvsyähänUdä. Ia sanoi M
Sitä le tylylle testmän «tä minä st
noin: Wähän ajan pcräss:j» el le»!
minua/ ja taas wchän«jan P«D
le nstllt Minun.

zo.
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fa Epistolat. 91
loliseft sanon mmä

M- seidan pilä itkemän ja parcu-
M mutta mailma iloitze: Te Mena
Mchelllstxl/ multa, leidein murhenna
Mn «lsxi.

11. Cozca Waimo synnyllä, nijn
Ml!» on tipu-Sillä hänen helttnS
M. Multa cosca hän on lapsen syn-
nyMyl/ nqn ei hän muista enä
Mwans/ waan iloltze syndynexi Hhs
misen mailmaan.

u. Nijn teillä sn myös nyt murhe/
Mlta minä tahdon «itä jäliens näh«
l>il/ ja teidän svvämen on ilotzewa / ja
<i tenengsn pldä teidän ilean leilds
poisoleaman.

Rucous.
QERra Jumala Tolwalineulsa. Slni
<z)j«ca finnu Isälltsest hywäst tahdosta»/
ftun lapsineM matlmas cnrltat/ että me
<!N!M aluscatsenPoicascaltalset/sekä kärsi,
mists että lunnias ollsim. Me rucoilemma
sinua/ lohduta mettä Pyhällä Hengellas/
«eldän ltufauxlsamjawaiwolsam/ etten me
«Ms/ waan turwatsim lnjast sinunPolcas
lupauxeen jalohdutuxeen/ nlmllläln/että su<«pysy alnoastans «vähän ajan/ jasi/tte
seilm Mcalckiuen ilo: että me nyn tämä»
tolloon cantta calckinalsen wastotnkäymisen
läljmälisest mottaisimme/ lEsuxen Chrl.siuxen cautta/ Amen.
4. Sunnuntaina PaGälsest.

CaickiwKwiss/ jocs ntzin
stdamcthgliiyet/ ettshe

yfimic»



y» kwsnselmmit
ffimielistt olla taitswat.
«rmos/ ett« heillä olis suosio n.
nun käslyihis/ 1» wfthwft toiwo sin««lupauxtjs, ett» myös me / jotcs tasa IM.lywäists tNailmas waellain/mcidsn st,damessm ama tanValllsia ajattelisimmc,
Sinun mckan poicss/ etc.

Miftola/ Zaceb. ~».17.
weljet; «alcktnatnen hywä «ud,/ >

M caickmainen täydellinen lahja t»l« «l,
häldä »allendeu Isäldä/ jonga tyköui l! ,
«le muutosta/ ellä wallendeu ja p!««ftl»
walyetufia.

18. Hän on meidän synnyttäuyc häm '
tahtous jällen totuuden sanalla/että m«W <
liset hänen lnondocapp»listaus olisimm.

19. Sentähden/ rack«twelj«ut/olc»»ft, <
eaiueu Ihminen nopta cunleman/»»!»
hidas puhuman/ ja hidas wlhaan;

20. SMet Ihmisen »!ha tee m<ck
Jumalan edes sitä cutn oikein »n.

il. Sentähden pangat pois calckln«l»l»
saasiatsus ia caickiuatnen pahuus/ ja °«»> »
«at sana fiweydellä mafian/ joca lelsich' ~
tettn on / ja wot teldän Sielun amch
statta. .

leh.ls.s.f.
Mljhen aicM/sano» lEsus Mn

ny«O
M menen sen lygö/joca mjnunläM
i«<i«ifi<l minuldatengsn W'
gae m<n«? . ,

.'

s. Waan <ltä minä olen «»

ttille sanonut/ntzn mmh« läy«s«!' '
dsn Sydämen. 5

7. Euttmzin ftnen mins ««<«> !>



MN- St on «ille larpellinen/ että
M poismenen» Sillä ellen minä
Mmmt/ n<jn ei iohdutlaja tule lei-

ingön.' Mutta jos minä psieme»
B/nijn mins hänen teille lähetän.

z. Ia cosca hän lule/nyn hän nuh«
«Mailma, Synnin tähden/ jaWan«Irstauden lähden/ jaßuomiontähden.

?. Synnin tähden tosin: Ettei he
»jco minun päälleni. >

10 Mutta Wanhurseauden tähden/
M minä menen Isäl.l tygö/ ja ettte
«minua fillen näe.

ii, Multa Duomion lähden/ellH
M<l mailman Päämies on jo duo»
niittll.

>l. Minulla on»iels paljo ftnomisi/
»uutta et le woi nye canda.

i). Waon cosca se tsluden Hengi
nlle/hät, johballateitä eaicteen loluu»
<«n: Sillä ei hän puhu itzestäns/»aan
M hän cuule/ fieä hän puhu/ is M-
lwaisio hän teille ilmoitta.

!4. Hän on minua kunnioittava.-
sillä HM oua Minun omastani/ja il»
"»jtlg teille.

Rncous.
AC2?r« Jumala Talwallnm IfF. loeaPglcas caulta/ olet lu»annu«Py«

Hengen/ja sanonut: Että hinen mall«
M» Synnin/ wauhnrscantzen/ j« euomion
Wen/ nnhltllman pila. Me r«c°llemm«
M»/ »alatse meidän Sydämem/ että «e
"MMsim meitzsn Sundtm/j« «sc«» lZnt-

>'?

93za Epistolat.



«4 Vw«lMgelium!t
tl, iianeaickistn
«den ftissm/ tnrwaisimme mris
dän waiwoisam «» linsanlisam /

«„a°f ia ois!«n
CKrMus on Perselen/CnoKman,««!<<!!!

tfthlo ermollisest meitä collchUhasta «utta / ja ijancaickistn Autml,
Amen.

5. Sunnuntaina PänsiäU
l?oFeK<l_».

jK>Jumala/ sin«»oca se olet/ jolda«

» kinainen Kywvs tule; Anna
palweljoilles Armo»; Ajattelemani
cuin oik" olis: Ia laina woima/tö
tam«n sitä myös tegoillans. Ginnin
kan Poicas lEsuxen Christttfen cant
Amen.

Epistola, lac.:. v 21.
Weljtt; olcat Myös sanon «lii

el amoastaus cunljat/pettäin t<!<!
2;. SM jos jom on <auan luul!«/j«

lellä/hanj on sen Miehen c«ltatne»/l«
ruumlliseu C,asw»ns Speilis catzele.
) »4. lasttteeuln hän itzens larM>
nijn hän mene pois /ja unhotta l°hl«»
linen hän oli.

,5. Mutta ,'oca catzo »vapauden Ml
/ ja, posy/ ja tl ole unhotti!

luulta/ waan telts/st sama tule IMI
gosans autuaft.

26. Mutta jos jocu lelfia näky I»m
neu oleman/ ia et suisia K<eld«lis /««

wielttle Sydämens/ sen Jumalan polw
sn turha.

27. Se on Isälle ja Jumalalle puM
stastatoin Jumalan p<l>lw«lus: Etziä bw
ja ja itst!ä heidän murhetsans/ja <««>sst
statolnna mailmast» pltä.



fa Epistolat. 95
Job- »6. v «z.

MWen «ican/ sanoi lE>us
MiapssllenS: Voeisest / loeisest sanon
MH teille.» Mitä ikänäns t- ansttH

JM minun Nimeeni / nijn hän an»
l« «ille.

l4> Et « ole mitän minun Nime»
li eihän asti anonet / rucoilcat, nijn
«saatte/ että teidän ilon olis täydet'
iWn.

ls, Näitä olen minä ttille puhunut
ttp«uns/mutta aiea tule/ettm ninH
M puhu teille tap-uxis mue,a jul-
M ilmoitin teille minun Isästäni. -

ls Sinä päiwänä picä e,idän ru<
Mmn minun Nimen'. Ia en mi-
näsans teille/«lii minä rucoilen IsH
l<!l>än lähttN:

17. Sillä Isä racafia itze eetlä/ <t-
ie minua racaflit«/ja uscoitta mi.
>nlum«lasta lähtenen.
18, Minä läxln Isästä/ ja tulin Ma-
»on.- Taas minä iälän Mailman/
menen Isäni lygö.
»?. Sanoit hänen Opetuslspftns

!il«lle: Catzs/uyl sinä jultiftft puhut/
»« yhtän eapaust fatw.

)c>. Nyt Mt tiedämme sinun caicki
ioälrän / ettäs tarwitzt että jocn fi>«lda lysy, sen,ähden me uscowme si««n Jumalasta lähtenen.
jl> lEsus wajtalS heilä.' Nyt «< u«

Me.
zi.Catzo/
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Ea«s / aica lähesty / j > jg

tttä jocäinen huoletan omlll<ns/j<,!»j,
nun t, yx<näs>» jätätte. En m>nä cili,
«ngan u n äni olc: Sillä W on U
NUN m.

ji YMH olen Minä ttillt puhllW
eeecl tMH winus rauda olis -. M
mas on le<lle iuica/mutta olcae hych
emwaS. minä «sitin Mailman.

Rucous.
H3Rr« Jumal»Taiwalineu Isi. G

joca sinunPoicas cautla/ olet lnw
«ut c«ickl meille an»a/ cuin me sinM ji
»e» Nim««s anomme. Me rucotlemm f
»ua/pidä meitä finunSanafts/an««M
le Pyhä Heu«ss/ joca mettä ha«itzl<<!m
tehlos jällen, Warlele meitä
laji/ estä me oäu seafam wöärä opptftt»,,
ha Jumalan palwelns/ »arjele melti»!
?est pahasi ftlä Sielun että Runmln s»
lefi / anna meille sinun Siunanres j«,M
has / että me caitls sinun armollisen W
inndlfim / ja niju selä täällä etti 2w!
tzancalckistst/sinua meidän ormollistaW
ylistäisiin ja lt/ttäifim. lEstllen CHH»s«
meidän HERram caulta / Amen.

Hela Torstaina.
6sNi?6_».

/V Uo meille/G Calckiwaldias Im
la ettZ me/ jotca sinun ainocaif

poicas lEsuxen Chrlstuxcn meidsnlV
pahtajam/ tänZpan Ta«wasin astß
uscomme/alati m, os me dan sd«M
läm/hänen tykonäns Taiwadis a<V
Saman sinun rackan poicas MV

c^utt^



«M» olen minä/ Theophlle/ puhunut
Hallista nOä/wln lEsus tupels sika t«°
,„z,i elti opettaman.

, Homon sijbm pälwän asti/ jona hä»
»Mltlin/sttle cuin hän Apostoleille/ jot«
«hän wallu»ut oli/ Pyhän Hengen caul»
<«ll! lastun andanur.

-.Joille hän myös kärsimiseni Men/o»
!,!««! «läwaxt osottanut moninaisilla mer«
llliil»/ j» «äy«elt heille hänens / neljätym»
Mli paiws/' ja pnhni heille Jumala»
Nllllicunnasta' , ,

4, Ia cuin hän heidän oli c«onuut/li«I«
si hän heitä lähtewäst Jerusalemisi/ <v<m«
«iti h!lsän lupausta vuotaisit/ josta te o,
KM/sano: häu/cnnllel mlnulda:

s. Sillä Johannes tosin «asti Medellä/
m«« « caftetau Pyhällä HenZM/ei mo«
N!» päiwän pelasta.

e. Lesta he si/« «condunel otlt/ kpsylthe
hänelle/ftnoden: HERra/ nytkös M<ns
zsraelin Waldacnnnan rakennat?

?, Hin sanoi, heille z Ei teidä» tnle tlets
«!c°j, eli hellejä/ jolla Isä »m hät«»Wst°
m«ils pannut.

z. Wa»n teldiin Pttä stamau Pyhän
«nzen woiman / joca en lulewa leidä«iillmne. Ia teidän pltö «innn tobistssM.»le«»n/ ez ainoastans lernsalemis/ mul«
lnyoi csco I«deas ja Samorias/ ja sit«mallNa» öreeu.
V. Ia tuin hän uämät sanonm «li? «tee»

> hän ylös heidän nähdens/ jH Pllw! toet
"«» ylös heidän Sllmätns edestä. »
w. Ia cu».n he catzeltt TÄwaftn hänenw>!«jans/l«,tzV/uhn heidän tylinans s«i«l «»n Miestä wnlkeisa W«Mte»sa."' I«w ftnoft; Te GaliKstN Michet/

W mitZ



m!lä l« seisotta ja cayonc, Tatwasten?lmcl lEsus l«ca tliloä otettin
«yn tulewa/ cutn te hänen Talwasten »,,«,

wänSln nältt?.
Hwongelium/ Marc.!6.v.i4.

Mljhen cican/ cosca ne PxitG
atrioitzit/ ilmchyiHsus h«ll.' ta soimms heidän epaujtt,

«ns/ ja heiden cangium
ettei he uscsnet nijeä/ jolcahsnen H
n«l olit plösnosmxi.

is. Ia sansi heille: Mengcll ttW
Mailmaan/ ja saarnalcal EwaWu.
mi caitille fusbuille.

is. loca usw za casittan/se <«!«»'

luaxi/ mutta jocs ej usco/ se cadylem
17. Mutta nämsl ewal n< Mllili

jslca nijlä cuin M
, wal.- Minun Nimeni caulla pila h»-
dM Pertelei uissajaman.
' ,3. Uusilla tielM puhuman/Kel«

ptzisajamati/ja jss he jStc tm Nych
Mwac/nijn ei heille mitan VahlNM
ta. Sairasten pMe pitä heidän
«ns paneman < ja ne Mcmmat.

»Z. HERra/sille cmn hön pll
heille puhunut / ollttin
ja isiu Jumalan, HiljallaKäd« llck.

20. WuttaHe VMtt/ B ftmncift
,'ocap<?ttas / ja HVRIÄ Vi «Mli htl^»
cariMs / ja lwhwlsii sanan Ml
waisien merckein cautla.
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Rucous.
/»»Esu Christe/ sinä Calckiwaltian Iu«

etnoa Polca / joca et sille» lasi
«Mmas köyhvdes «le, wa«n isiut ?sä»
lWal«n oittalla Kädellä/ ja olet csickem
«pMlttnHEßra. Me rucollewma sinua/
,zhlta meillePyhä Hengcs/ anna nietlle u«
suM Opettatta/«varjele sinun prhäSa»
M/hlliitze Perkelen ja Tyrannein tylyys/
«l, plea sinun Waldacundas täsä Matlmas
Wlmcsans/ sijbenasti euin «ickl wiholiset
Du jalcais Astinlaudaxt oseteturt tule.
M/ja me sinun canttas/Synnin/Cuole«
Mn j«Perkele» «ottaisimme/Amen.
6. Sunnuntaina Pääsiäisesi.

tÄ//<°K<l-'.
Caickiwaldms fiancaickinen I«m<i»

</<«,/anna meille Armos/ että meillä
olis aina olkia tahto/ »a oikia rackaus
sinun tvgös/ sinua caikest G) dameO ia
»oinmst/ totises wanhurscalides pal»
»ells; Sinun poicas lEsnxen Lhnstu<
ten caytts/Amen.

Hpistols/1. Pel° 4.7.
Nyt mlckein loppn lähes» <

"sty/ ntzn olcat sijs wltyt ja walpaat
mcltleman.

8, Mutta ennen calckia pltäM kestenän
palawa rackaus: Sillä rackous pelttä pol»
j«rlcoxlta.

y. bicat wierasten holhojm lestenäli/na«
sisematt,.

w. Ia palvelcat tskneu toistan/ pcai<
»e» sillä lahjalla/wln hiin saanut Zn?vhn-.

hywät Il,m«lan «nsVinälstT armon
MnetchsslKjgt,
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n. I« jos jocu puhu/hän
tuin Jumala» Sanoja.

,l. Jos joll«liu on jocuWlrca/hiK,
län nhncniu sijtä woimasta/jongaZun,,
anda. Etlä lumZla cniftft
siuxm canlta cunulott«tta<fiu. loA «i,
Cimnla ia Walda yancaicklstst W«i,
see»/ Ame».

öDw<MgtliUN,/Ish.is.V.2s.
aican / sanoi lEsus Lft.

Cojca ishdutlchl»
le / isnga minä teille Issldä
totuuden Hengi / ioca Isafiä ul,»tzse on minusta tedifiowa.

27. Ia teidän ptt<l myös
Sillä le oltlla alusta minun cach«
ollet.

Cap.is.v.i. Nclilä olm miNllf»»lhunue teille/ ttttt le paheniS.
2. He panewltt ltj<s pannaan. I«

oic» tule/ «ttck joca ttldän tapp«<l!
luule «hnens Jumalalle palwlluM

z. Ia nsitä he tetlVckl teilleni««!
he mnne Isä eitH minm.

4. Woan minck sanon nHits «iW
ttlä cosca ft sica tule, muW«l
<ttä minä sen lMn fsnonue OKN, t»
winä ole nsitä ltillm alusta faneM!
Sillä minä olin teidän canstan.Rucous.,

JumalaTalivMnen Isii. M<!'
»Vtämme sinua/ eltä sinä Pyhän H»g>!
«autta W«ilä/ sinun rackan Polcas Its»
xen Chrtstuxm meidän Hkßrams«n l«8»«Nt M, M« sn«!itn,n,!l si»""
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sencaltatsta tunnustusta karsi/

B"! senlähdti, watuo meitä, Ettäs lah<
Mift meille turmalllsen ustallnxcu/ etten
sslßst »« Wastoinkäymistst weitäm p««
lM»lsj Waan olisim lujat sinun ttdistu»
B</ ia löyltälsim aina fijnä seuras/ culn
M ja sinunPolcas oikein tnnde / ja nijn
Mcoicltftft auwaxi tulisi»/ lEsuxcn Chrl«
Dn meldiinHEßram caulta/ Amen.

Heluntama.
lumala / joca tan«p»>» si.

ustollistes sydämet p. Hengen
»Muxella opetit / anna meidLngin sen
Hengen cautts/ ymmarta se cu»n olk««
on/ett« me hanett lohdutuxestans aina
iloiyislm, Ginun poicas lEsuren Lhri,
siuxcn Melo»!» Herran, cautta / !oca
fimä sinun pyhän Hengen yh.
tc>?oe3/ ela ja halliye yhdcs luma!u«>
Ves/.tMcaicksest hancaickisehen/2lm>

Epist.Ap. TegTop. v.i.

<AA cuin wybestymmenes päiws tayt«l< 1
M he colckl yxin»ieltstst coosa.

l. Ia humaus tapahtui a?.st T«twaasi/
«Mm wäkcwä tuulispää «lts tullut/j« .
chtti coc» hlwnen/ cusa he oltl lstnmas.

z, Ia heille
«u!» lulistt/ja stult lungin heidänpäällenS.' '

4, I» he täytcttin caickl pyhällä Hengel< >
11/i» wpilsit vuhuman muilla kielillä/Mjillklu cuin Hengi andoi he»än puhua.

;, Nijn I«r«salt!nlsasul Indalalsi<,/In<>
ml<lta pelkäwätsia mtehla / calckinatsest»
. 6. Ia cosca tämä ääni tapahtui/ lltzn .
lttmnni suuri Canftn paljous/ ja HZmmä. !



stytt: SlUs cutln mult ntzdeu Putzuwon h,zoän Klelliläns.
7.Fa hetyhmtst«lt calcki/ja ihmettclilll

sienäns sanoden: Catzo/ eikö nän>«
jotcn p»huwat/ole Galilealaiset.z. Ia luinga mecutin
dön pchuwa» meidän, omalla KiM»,
zosa me sondynetolemma?,

9. Parthit ja Medit/ ja Elamwj,
jötca asumma Messpotamias/ja lulMj,
Capndocias/ Pontos ja Asias.

io. Wrygta«ja Pamphllias/ EW
ja liblan maan rajoilla l«tl Kyrinl/m
calaisec R°mtsta/ ludalatset ja utitl,,
valaiset / Crettt ja Arabit.

». Me puhuwaii mi
dänlielllläm/Jumalan suuria tccojo.

12. Nij» he catckl tyhmlstylt/ j«!h«
Mt sanoden lesienäms: Mitäs luM»
mä» oleman?
,! iz. Waau muut nauroit helta/ j«M
Hc oivat täynans makiata Wyna.

loh. 14.
WMen aica», sanoi lEzus

: Isca mmua racchse pilcl minun sanani/ja minunM
racasta Händä/Ia me mlemma htz«
lygsns/ ja ssumma hänen lytonN

24. Mulls ioca ei minua racH
ei se Minun sanani täeke. H
st sana cuin te tuuletta/ei oleiliW
waan Isän /j»ca minun lchett!>

25. Nckls olen mins eeillepuM
ollesani teidän canffan.

16. Mutta lshduttaja se pyhäH»
Zi/ jenga Iss »n lshtlM<l W
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10Bpisiol<»t. loz

MMi/lM opettil ttille caicti ja
Mma ttille caicti/cuin minä teille
sMUI olen.

i?. Rauhan minä jätän tM/mi< '
«rauhani minä annan ltille: En
Mä an«Z teille nijncuin mailma «n»
l«.Mön sydämen wawahca-
«/äitalmyöspeljäMö.

ck Te cuulilta minun ssnowan: mi-
ni! menen pois / ja tulen mas teidän
Uonne. los tt minna racLfiaisitte
nijnlt tosin iloMlle/ että minä!
Mn- Minä menen Isäni tygs:
OM M on juutembi m,nua.

!Z. Ia nyt minä ftnon.ttille/ er-
nm cuin fteapahlu/ että « ujcoifilte/
ttsca se «ÄpahtUnm on.

;°. En minä tästedes p°uhu paljo
«idän caHan.- Sillä tämän mailma»
päämies tule/ Ma eioie milän minus.

;i. Muita eceä mailma ymmärräiS
minun Isääracaftawan/ ia nijncuin I<'s<> minulle tästi/ nijn minä myös teen'.

> Rucons.

ainoa Pstca/ me rucotlemma si«
»>!«/ «nna mellle sinun pyhän San«s c<mt>
«,/Mn Pyhä Henges: loca meitä sinim
»yhä whtoas te?eMl, wMlsis/ HMitzlS M
»ohwifials / caickimlisis Klustlufis j« »a»
stolnkäymisis lohdutilis/ m sinun towlees
wastoM caickia erhetyxia ja walhetta mettä
ftatals. Että me olisim pysywZtstt ustssa/
«ohwtstuisim r«ckl«udes ja caict!«alsi,
wllä tölsä/ ja yhden turwalistn totlvon cauc»

. E 4 t» fi"



ta finnn armohos/cutns meille
«uftitzit/ftisim yancalcktsen Anluullen: p,
nä joca hallltzet Isän jaPyhän H«g«».«sa yancaickisest, Amen. " '"

2. Heluntat Ptttwänä.
Epistola / Hpoft. Teg. »o. v. 4,,

Petart sanoi Cornellulelle/,,««»,Hjotca hänen cantzans olit: HERI« !ifkt meidän Cansalle saornamau/ j« i,M
ma»/ että hän on se / joca lumalch, „
fäätty eläwitten jacuollnltte»Duomach!,

4;. Hänestä caickiProphetat
«ttii jocatnen cuiu usco>hänen päällens/i,!,!
hänen Nimene cautta synnit anleft saam»,

44. Costa Petari wielä näitä puhn!/!»»
g«isPyhä Hengi mickeln ngden pMe/j,,,
«a pnhen cuultt.

45. Nyu nc ustowalstt ymhärtuM,»,
jolcaPetarin cantza tullet olit/hi»!,

«näfiylt/että pacanaingln sisälle
g«n lahja wuodmetttn:

46. Sillä he cuultt heidän ZiMä pch
W«u/ jä luwalata ytistäVän.

47. Ntzn Pttari sanoi: Taltaco joc»!!!!,
L»ä näitä/ jotca owatnlzn Pyhän HcW
sMnetculn mekin/ Weiellä caftomH»!

48. Ia ha«, «Hoi heidän castettaHNNimeen.

Wlchen aicm/ ssnsi lEsus Nitt»
onlzzmalam

«lMaa racastsnut/ että hän andoOz«n aiNSMI Psicans/ ttls istti!««
eu<n uscs hcknen Mlltns/ ei ftl
huckuman/wMZ Vncaittifen Mi»

17.01l
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j<t spisiolat. loz
ei Jumala lähettänyt

jMNs mailmaan/buowitztMÄN We>»
Mi,/multa sttä mauma piti hänen
cß«ans wapahdettaman.

,z loca hänen päällens usco / <i
hznLä cuomita.° Muita jsca ei usco/
jo se on duomtteu/ sillä ei hän usco»
M Jumalan ai nsan Pojan nlmen
f^lle.

l?.Mmla en dusmio.Wal»
leus «li Mailmaan / ja ihmiset raca<
fiit enämin cuin waltelma/
Dä heidän eyons olle p«HZi.

«o. Si3ä jocainen jaea paha. «ke/
jin wiha Valkeutta/että mle Wai»

Kuteen/Mi hänm tsitäaK pidäis l<!i<
lilluman.

«. M««H jeca wmden „ke/ hän
<u!e «valtiuteen/ että hänen eyons näh-Mn. Dck ne bwae lumalaS tehdyt.

Rucoue.
f> H3Rr« Jumal» Tatmalineu Isä. Si»

siuun lialllsest r<,ckauoestas,
«e!>an Vatwaistn, Wdisten tygim/lahz§l>>
Nt Veille sinun Pncas/ että me tzänen pääl,
l«« usccisim/ja hänen couttans ssutuazl tu-
«sin,. M rucoilemma sinua/ «nna Pyhä
Henzes me!d»uSydämchtm/että me loppu»
«sil sencalcaifts ustos p«<ywälftl o»lsil»/ j«
«uluaxt tulisin,/ lEsuxen
»<lnHEß!'am ca«tta/ Amen.

3. Heluntm PäiVanä.
E 3 CcstK



106 Ewsngeliumit
Apostolit cu»l<t I,ewWiN/M

lnmalsnS«uan
lähetit he heidän tygöns Pettrin j,
«exen.

15. Cosca he sinne-alas tulit/ r«Mz,
nyden «dtsi/että he olisit saanetPyhiin H„,

16. Sillä ei hän ollut wielä yhl>e«gz,
ntjoen päälle alaslastcttu/ waan »ii 1»,,,,
astanZ lEsuxen Chr!stnxen Nimeen «sllN,

17. Nyn he panit Mtens
<ens/ ja he sait Pyhän Hengen.

Hwc,ngelium/ I?h. io. v.i.

Mlihm aiean /sanoi lEsusZM.
: Totisesi Misch sanon G

M teille.- ioea ei OWefta mene im.
mashusnestep/ wann asiu sijhMW
alda/ hän sn waras ja tyywäri.

2. Mutta joca Owesla sisälle w
M/ hän on iammasien Paimen.

;. Sillen owen warliaawa/iaiA
bae- cuulewal hänen änens. Ia»
iambailcws cutzu hsn nimeldäns/ >«

wie heioän uIM
4 Ia cuin hsn smat iaNb<z<M

tzWä/ täy hsn edelläns/jl
ismbssl sturawat händä- Dä he M
dewlit hänen sn<nS.

5. Mutta ei hs nmcalMa
pakenewat händä: Sillä ei h

<unne zyuuralaffen cindä.
s. Tclman tspa«pn ftnsi W

HM,</ wmta ei he lM MMälck»
tuin hän heille sanoj.

7. M



f<t 3pislolat. lv?
IGsuV sanoi taas heM«?:

?«,stst/ loeistst ssnon mifts teille: mi-
„Mn lsmmaften Owi.

z. Caicki ioeca minun edtlläni o<
M M/ owäl warcae >a
j« <! iambae cuullel heitll.

?. Minä sley Owi / joca minun
Miani sisälle «en,/ hän lule aulu-»-
l«/jz mme sisälle ia ulss/ ja lsylä
lammen.

,c>. 3i Waras mle muma enin wa»
l»st«man / ja lappaman/ ja cadotta-
mn: Wam mir,<l eulin/ «tcl heillä
BWms oleman/ ja yldäkM ole-
MD.

Rucous.
joca olet

lammashuone!een/ cuin on sinuy
fO seura undas. Sinua me nöyrästi ru«
«ilemm» / andamqn meille Hwennxmtan
Pyhän Hengen/että hän awals meille sinun
pßn San«s ja totisen lundos öwen/sa».
l»is meitä lammashuonestn/cufa me si-inu
jo sinn» hywöt työs ollein tundemau oppl.
D, Mutta warjele meltäWarca'lKa/Rpö<
»irelldä j»Sielun mnrbailo»/ jotca sinun»»hän loumas/ nijncn n raateleVatsetGu»w «chiastt witttelewiit/ h«jottaVat ja hät«
liftlvät. Anna meilleArmos/ettäM« am«smnn a«es c«»ullsim/ja sinua ntjucuin nuh«
llll°>n«t lambat a,na cuultsim <a feuraisim/
«la meillä sinun cauttas elämä ja yldäfyl»
<i«!ls/j» ljssucaicktften Autuuteen pääsi'
!>«/ Amen,

Es 4>Htl»



4. Heluntat Pälwän^
Epistola/ Ap. Teg C!p s. v, ,^

Apostolitten «ama / tehtln monH «erckiä ja ihmettä / Canftn s««,
he olit catcki yxlmielisefi Salomenln H,
hnonesa.

1;. Mutli» «i nhstcl muista uscaldwl,,
xikän itzene anda heldZ» secans / <»,«,

Canst piti paljo heistä.
,4. lajoucko paljon «nini MleW j,

Waimoifta / jotca HErra» päälle u<«,t,
15. Ntj» että he cannoit Sairain «.

Mille/<» panit nljtä »Uoteille la poorch
ettii Petari» tulles «inoastaus hämuV,,,
jons jongnn helsii olls »arjonmlt.

iS. Ia tuli myös suuri joncko «»»

lähimmäisisti Canpungeifta leruftlml»,
j« toit sairaita/ j» saastaisilda hengillilij,
watuita/ jotca ealcki paralttn.

Swangelium/ loh. 6. h< 4^.
Wljyen aican/ sanoi ITius W

Ei taida kengän m»
tygsni l«3a< ellei Isä, joca
httti/ wedä hsndä/jaminä
nen wtzNeistlä päiwänä.

4s. Se on Prsphetais tiMM!
Heidän pili caieki lumalaiba opcM
ximlewan. S-mähdm jöcaintncsi
sm on Isäldck cuuäUt is sppenut/h<!»
Me minun tygvnt.

4s. Ei nijn ttls jscuo» Isän
M/ waan,jsca sn Jumalasi / stt»
Isän nähnyt.

winä<s>
l^3^
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nmun päälleni/hänells

elämä.
.z. Minä olen eläniän teips.
4?. Teidän Isänne sölt Manna

sMis/ ja cuolil.
s2, 3ämä on st lelpä/ jsca mli

Tawll al«s/ett<i joca siftä syo/eihä;
«en M cuoleman. .

ti. Minä olen st eläwä ieipä/ «ScH
O Tailvast alas/ se cuin tästä teiwä-
stä syo hän elä ijancaickseft. Ia fs
leipä isnga minä annan/ on minun
lihon/ jonga minun pilä andaman
Wllnan «lämsn edestä.

Ruc»us.
U»kWäm sinua/HErra Jumala Tai.

lsä:«ttäs sen tytlseu elämän
w«n / meidän HERran lEsnlen Chri.
sixcen/tänne meldän lpgimlähettänyt olet/
«lti «e hänen päällens uscolsim / ja nun
nsco» cautta tzancalcklstst elalsim. Ia ru-
colllinma sinua nöyräftl/ ettem me meidänsuuren helckoudem töhdtn /ilman sinua tai«
lohinen trgöns tulla: ettäs meitä walalsisit
Uhilla Hengelläs/hänen cautt"Ns jss Sa»
«>n meitä tygös wedäisit/ ja meldän Usco«
««niiden pyhiinS«cramenleln cautta w«h»
»lstoisit, että me nysä opetetut / lujana)
pWsim / ja wijmetsnä päiwänä jMcaicki.s«n elämään herätetuft tulisim / lEsuren
lhristuren meidän HErram cantt"./ Amen.
P. Colminaisuden Pälwans.

Vl«z meille sinynk«Kh!llepgwe!ioil'
les/



«c> EwaneMumit
les/ olet andattut sen
»«e taldanime tunnusta/ sinun
personais puolesta totisckn Colminais»,
de« /,a euitengin Ivmalists olemiafhdcnoiklan yhteyden. Me rucoiln,,,ma sinua/ctts me sen «ston cantta/chfim nhstawarfellnt / cuinmchwahmgoliset olla taidaisit. Ginm, «c,
kan poieas lEsuxen Christuxeu «,<j,
dan cantta/ Amen.

Epistola / Rsm. n. v.;;.
Jumalan rlck«uden/ !vUWI«/

tunnon sywyttö: Culnga tnttimW,
mat owat hänen Duomions/ja
lömät hänen tiens.

34. Sillä cuca on HErean mielen «i»,
nyt? Eli cuca on hänen Neuivon «nW»,
ellut?

35. Ell> cnca on hänelle ennen/otalln»».
tanut/ jota hänelle pldäis jällens m»M
man?

z6. Sillä hänestä/ /a hänen cautta«e/j«
HZnesa/ owat catckt: Jolle olcou lUlinil
yancaiclisefi/ Amen.

kwangelium/10h.z.v.1.
IDU Ijhm aican/ oli yxi miesPHA

yilmmäinln.
». Se mli ysllH lEsuxen Mj<«

!Moi hälielle.- Mestari/ im.titdäm/«-
>k<l sinä olet Opmajaxi JumalasitM
Willck «i.'kengän lazda niitä tuntw
MHM tthdä/ cuin sinä «et/ jMP
Mala ole hckien canstans.

Z. lEsm waftgis/ja fanoi bsnckl



sfa Epistolat. il,

HMlNest sanon minä sinulle: El>
wastaudest synny / ei hiin lai'

humalan Waldacunda nähdä.
4, Nicodemus lanoi hänelle: Cuin»

«,«!««Ihminen wauhan, syndyä/lai«
mhänÄilinS cchwunMens MMS

/. lEsuS wastals: totisesi/ lotisess
ftnon minä sinulle: Ellei jocu synny
Mest ja Hengest/ <i hän taida Iu».
Wlan Waldacunvaan sisälle mla.

6. Mitä iihaft syndynylon/ se on ii<
h«: Ha Mitä Hengeft syndynyt on / st
en Hengi.

7, Hlä ihmettele/ että minä sanoin
sinulle: Teidän pilä wafiudest syndy-
M.

z. Tuuli puhalva cusa hän lahw/ft
M cuulet hänen humunS/ ja el lieds
cufia hän tule ilaicls cuhunga hän
ne,' Näin on jocainen cutn HenZeft ftn«
lynyt on.

s.Mrodemns sanoi hänelle.' Cuin°
g» se laita tapahtua /

l°. lEsus wästais/ ja sanos bäliel»
le: Sletws Mestari Ifr«elis/ la?t näi«

ie. Totisesi / wtifest sanon minä st»
Nlle.- Me puhumme mttä we l!ibäm<
me/ il» todistamme mitä me näim«ä/
l'« el« VlÄwaiiHN meidän loListuftaiN.u. Joe minä MHKlisia Me ftnsi!./

jaa
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i« ec lt usco/ cuinga le ujcoilwNns «iwalllsia lcille sanoisin;
'5. Ia ei astu tcns<ln ylös Taiwchwaan jsca Taiwast alas.fiui/H»Poica/ tsca on saiwaas.
14. Ia nVncuin Mofts ylönsiU

men Corwts - N«jn
«N p»H ylettäMn.

»s. Että iscainen cuin usco jMpMens/ eipidä huckuman/ mml» Peaictlfen EiHmän saaman.
Rucous.

Jumala Talwalinen Zsi. N
spndiset t«nnustam/«l!lwsä ole mitän hy«va/ ja että meidän pich

cnoleman synuis/ ja ljancaicklsest c«d«lG
mau: Sillä/ mitä lihasta synoynyt m/fo» iiha/ ja et taid» nähdä sinun Nch»
d«s. Multa me rucoilemma sinua/eliM,
«rmslllneu ja laupias /ja lähetä Pyh»H»
ges/ sinunPoieas lEsuxen ChnsiuMltzben/meidän Sydämihim/ja tee mettä uchIhmlsixi/että me totisesi uscoistm synlel»,»
defi saamisen/Ctzrifiuxen caulta/cu,!U
le Coftee luwatln sn. Iarackaudes »><!!«

lählmmäisem tygö / niju myös caiMchChrifttlisis «Wille paiwii päiwälda
siu!sim/,«yHnc<lickisen autuuden ftisiln/1
l. Sunnuntama.ColttMt!!'suden PsiwchtlZ.

/"> Jumala/ joca olet nHden
sinuun turwalvat/cnnlc am

listst meidän BiltZ pa<Y>
nna ei Ihminen woj mitZn. Hnno s
mriileApmos/ tchysxem sinunF,^



»s VMolat. ~, «z
seks ajawxilla ettZ "

kelpaisin,. .Sinun poicM liesu,

> Epistola,.. loh^sMs.^
«Muun räckaus/Mj» »oca rackandes pysy/ hän pysy Iu»
M«W/M hänesH. -

17. GHavn rackaus meisä läydelllnen/
«!»Msm oli/ turwa Bu'omiopälwönä:
tzilWMnln hän oö/nljn olemma me myös
tiMailmaft. , , .</,

iz. Ei pelco ok räckandesa / waau ts,«
M»» rackaus aja pois pelgon: Sillä pel<
z«ll« «n watwa. Mutta joc»pellä/ et hän
,le täydellinen rack««desa.

ly, R«cast«c«m händä: Sillä hänr«ca»
<i! meitä ensi».

»o. Jos jocu sano: Minä ««fian I««
mwa/ja »iha Weljens/hoin «n walchle»
lia. Sillä joca el «casta Weljens/ j»nz<»
hän uäle/culnga hiin taita Jumalat» «««>

ft/jota el hän nä<?
li, Ia tämä tiisio on meillä häneldZ;

JocaJumalala racasta/ hänen pllä myöS
Weljens racastaman.

Zwangelium/i«e.,«. v. i?.Wllhen aican, sanoi lEsus Pha<
nstuxilltiOll yxi ricuS

« vaalttti hönens Py:p»raLa / i<»Milla iijnalvsateilla/ j« eli jycapA
W ilos herculistft.
".Vli Wös tttjHjs/ nimtlds ia«

WS, joca m«ai«! hänen Porlins
««/ lilynHns Paifumiea:l>- Ia pypfi tawiltsliijMWuwzfis/



«4 ' '

Loirst'myös m!<l/ j,

ettzterW-W,!
> li/?a MilMWbleilds AbraM»!chejlyaau/.EuM myös ja^,

nosti HZn Silmäni ia nD<Wh«.
-'AM /<a

helmassns.. ,
'

'

'

24. Huusi han/'ja sanoi: Isä N
wham/ armahda minun päälllNi/j!
lähttä iazarus cafiaman Somm
pä'ä wtteen/ <ltä hän jahdi, n,»
Kieleni: Sillä minä cowin w«i^
«.M Mä liekisck.

2s. Nijn sansi Adttcham: Poinn
muista ettäs sais sun hywäs elMl

, ja iazsmssila waflan poh?. Mli
. ny! HHti lohdUtttan/ ja sinä «M»

36. Ia paitzj csickia näitä/on
dZn ja teidän wWlckn sWi juop!»lf
nitttty / elrä Nt / istca lahtsmt «5

"dä sinne teidän sygönne mmßli
he w<U/ eikä D!dä tckmekän lB

-' 27. 3iW han sanoi: Minä M
len ssjs finua/Iss/ettäs lähM^
nen minun Isäni estoon.

28. Sillä mizzylla on wist
tsdisiaman heille / ellei <«l'
tähän Vaiwan jnsn.
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hlinelle Heii»

«on Moses ia Pwphnal/cuulcan

NlUtls hän sanoi.- Ei Iss A-
itthom/jes jocu cuoluista Mnls hei?

lygöns/ nijn hi paranoM tekisit.
;,, H6n sansi hänelle: Ellej he

Vosist ja PrHphetaits, cuule, nijn ei
he iryös u co? jos jocu cusliuWy-
iisnenfis.

Rucous.
IIM rucoilem sinua HkRRA Jumala"lzMMneu Isä/ sinun Pyhän Henges
mt<» meidän sydämen 'wklals«man j« tz«i>
Dinnn-/ etttn me sinu« Sanas/
MsMles yloncatzois; Ia «itä «e nyn tä<
nm «jMscn hywyocn läyttätsim/etttn me
smc«utt<l sitä,iMcalcklsta«nhcMs l Naan
nileltllim meidän waram peräst walwinsia
»nl«!sim/ ylpeyttä jaylsnpllldlsutta cartai»
M, I» en «pZllls sinun «rmostas/jos jo-
niahdlstue/ tusea ja wolwa päälle luliZ/
««o» vanlsim c«!ken tölwsn sinun «pus ja!
lnupiudee xäälle/ja catcki siunn awulloe kär.
siwällstst wylttatsiw/ lEsnxen Ctzrlftnxen
iNtta/ Amm.
!. Sun. Colmin. Päiwästss.'

anna mcill- /iettä
pyh» ttimcs: Gilla sinä hsiliyct nylZ
l<ckam<»t/ jotcs nscosa iycns wghwast
sinun puswat. Sinun rackanpoi-
"2 ITsttftNLhriMfen cs»tw/ Amen»

HMs-



Hpiftola, I, Ioh.). v.^^lHlkät lhmetllW «inu» Weljeul/ j«M,,«Allma teit» wlhaa.
14. Me tiedämme/että m« olem<n«c,i,.,

l«masta elämään Artyt:Stllömerac«st<,N
me Neljiä. loca «i Weijens tac«si«/s,pysy cuolemasa;

15. locatnen culn Weljms wiha/hm,,
murhaja: Ia le tiedätte/emi nmrh»j«z,i,
tzaucalcklnen elämä pysywä.

,6. Sijtä me tunsimme rackaude«/l«i
hän on Heugens meidän ebestäm p,»,»!!/
«tjn ptts meidän myös Weljet, ebesii mj,
dän Heugem paneman.

«7. Vluita jos jollakin en tämä» MI,
man hy»yttö/ ja uälis Neljens <«!,!«!,
tvan/ja sulke sydämeus häneldä/««l<!z«<!
Jumalan rackans pysy hinesä?

18. lapsucaiseni/ älkäm rac«staco stl>»!!«
«ltKlllelä/ <ya«n työllä ja totudella.

öZwangettum/iuc.'4.p.i<.
Mljhen aicau / s<i«oi ITs«s

Mi Ihminen oli ml-
inistanm suuren Ehwlisen / ia M
enontza.

»7° Ia lähetti palweljans Eh<»li>
Len hettellä, zansman tutzumck'
Zulcae/ silli caicki owst »almiste»«>

ls. Ia he »upeW MestänS ttilli
htiläns efielemän. , Gnsimmäini!» ft>
«oi: Minä ostin Pellen/ ja miW
pies meuemän fils calzöman/ ml!'»
rucoilen finua/ sano minu» estenl..

13. Toinen sanoi: Minä efiinM'
fi pqtts HMs / j» menm nijls cB
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M 3pl'siMt» li?
Ml,n//mttlck rucvilen sinua/ ftns
ssinun «sieni
«. Cslmas sanoi: Mjnä olenE»

nxlnnckn nainut/ ja en taida stnech»
mmlla.

«. Ia Palwelja palaisl ja sanoi
M nämät HERrallenel. Mijn
Pechmissndä »ihastui/ ja sanoi Pal«
«lMenSz Mme nopiafi Caupungin
««uilie ja cujjlle/ ja saata lsnne sisälle
Wlwllistl ja«aiaricot/onduwal ja ft«
«.Ia palwelia sanoi: HERra/mns olen tehnyl/ nhncuins kostit/ ji»

M nyl si« on.
.

l). HERra sanoi palweljasse:
m»«agnleille is aidoille/jawaabih?i«<il mltman/ttt<l minunHuoneni la>
l««lisin.

«4 Mu«H Minä sanon teille: Ellei
ftlisn nijfiH Miehistä / cuin cuhuttin/,
M maistaman minun EhwiWni.

Rncous.
FMRA JumalaTaiwallnen Isä. Me
Vltzlä» sinua/ettiis meitä sinun Alw,os/
M »n yanca<ckin«n elämä / sinun pohii»
««»ns cauem cntzunut olet. Ia rucottem»
«» siima/ Pyhällä Hengllläs hersttäWä»wchli» Oybsmen, Etten me hnckan sinu»««»«s cuulis/ »««n oikein sille sinun Eh«
«»!:!><« metlöm lattaisim : Eugä mlngäu
«w«lstn cstMlm si/ts itziäm estä stseis/

S,,SM
l



3. Sunn. Colmin. PmwaU
>/->HErr<tlumalss/calcl'eiunlsden wor,

jotca sinuun toiwowat / iiniN
sinuta el ole mitan kelwollista/ eik« p>
hytta: lewitZ sijs sinun laupwdes mei,
Dan päällcm/jst olc h>,lzttzlanam,alch

etten me «iällisten Ich,
jäin «utts/ lfancaicfisitst cadotais, tzi,
nun potcas ctc.

Eplstsla/l.Ptt. 5.v,6.
rackahan ; nöyryttälät <ljs s

Jumalaa wäkewönKäden «!»/<!.

tä hän teitä ajallaus corgolals.
?. Calcki teidän rnurhennt pangat hilm

päällens:,Sillä hän pttä nwrhen teifi»,
8. Ol«t rallit ja wslVöcat. Sillilll,

däu lvihMsen Perkele yWdärinekay/ ch
culn lilj uwa lejon/ ja ttzi fencn hän ntllil,

9. Gttä t« wastan stisocat / wohwllt s
cosa. Ia tteM/etlä ne samat wolwst»
PKhtuwat teidän Weljelleugtn Mailmsl-,

10. Mutta lumaie/Ma calckt armo tck
joca meltii on ctchnnut ijancaickiseeu cu«»!«,

t>.°ns/ Chrlstures lEwes/ teitä/ jotco M

hun aica kärsitte/ täydMseii tele/ nM
sia/ ln?e japerusta.

ii, Hänelle olco» cunnla ja w«ld« P
calckisest yaucaickiseen / Awen.

swKNselium/iuc. if.v,i'

Pckiicsilil ja spndistt/ cU>

«. Nijn Phariftuxet ja MM
pinel napisi!/ jasansit: Tämä M
fis wsMn olla/ ja Ho heidänc^

118 Ewangeliumit



,s Vpisiolelt. 119
hän sansl hnlle lsmönWer-'

MO satwden:
Cuca on teistä se Ihminen/ jo!-

,5' la D saea iatnmafia/ za jos hän ph-
> lHin nnsiä «dolla / eikö hän jsläyl>

llMymmendä ja yhdexän Csrpeen/
Mntsen jällen/ jocacadonnut su/

''Wasti että hän stn loylä
~ Ia cuin hän sen löylä/ nijn hän

sM jen slallens iloiten
~ e, Ia cosca hän mle coeians l nijn

!!> lHn cscon cutzu ystäwäns jaKyläns
Ohtti ja sano heille - Iloillat minun

" «chm/Pä minä löysin minun lam»
~, wi/joca cadonnm oli.

7. Minä sanon teille: Mijn wyoS
, HMoleman Tmwas yhoefi

M yhdtxesikymmtnest ja yhdexest
hllrscH/ jslc« ei parannosta larwitze.,

~ 8, Taicka cuca Waiwo on/ jolla
nlylnmmen Penningns» jos hänyh<«
Wn nijstcl cadstts/ eikö hänsy<pl<l
IMMä/js huonehla/ja etzi
Wi nijncauwsn cuinhänjenwVzäi
?> Ia cosca hän stn löytänyt sn /

cutzu ystäwans jaKylcklS
"»mot/ jaftne:lloitcat minuncsn»
««!/ M Minä lpssin penningini/
«MMmä cad«!in.
l°. Ntzn mpos/ fansn minä Me/

»« ilo oleman lumälanKMieM
syndiftst / Mg hänens psranda.

Duco-
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Rucous. -

Jumala Toiwalluen >,« «.«>'olem cssick'/ sen siahewbi/ ««««.«
"

«voiset lambat/ja audan« meitsntiestä petfelelhä/ j» meidän
wtetelda. Mutta me rusoilem/ol m?l°mollineu/ ja caicki meidän synblU/«,«
Poicas lEsuxen Christien'.?//«una; herätä myös meidän Sydiimm
«NN pyhällä Hengellas/ sin«u San«s«i!,janapysymän: ja että me eatumuren i»»,,rauuuren ja olliau uston cautta/ aina l°»,pun asti saisim olla lammasj h«on««/cÄ«n sinunChristiliuen S«uracunda«; ja W,ealckiseen anlnnleen wymein tullsim/Am<»,

4.Sunn.Coltm'n.PätwM
t«»FeK<l^.

pzittna meille/O HiLrra Jumala/w !>
<<">ilmal«nen menorauhallinen olla, Zaetts sinun Christillinen Seneacundw
ranhaUisest jumalisndest iloiyis. Lll!»!, >
rsckan poicas lEjuxen/ etc.

Epist. Rom-F.V.18. ,
KeAckat weljet; Oixi minä sen M»/ hettet tämän nykyisen ojan tva«»at/cksen cunnia» «verta/ tuin meille ilmottttnn, >

ly. Sillä itäwä luondocappslbeu !l»>'
wiitzemys odolla Jumalan lasten !lm!> e
«usta. 5

, 20. Että?uondocapp«l«l owat lurn!ll»<
xen ala ynnctuc / »asioin ema tahtoani/
waan hauen tiihtens/ joca u« ala aul«n»<.
on/toiwoxt.

21. Sillä lnondocappaltl piti m°i< ,
öurmelnxen or/Msta wapaxi tule«a«/I«' l>
malan lasten cunniallseen wapanteen.

«l. Stll» me tildämmc/ että j«c«!!>"
lM
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hnoca ja ahdlstetan atm

Mii-osti mcl>änc«l»samme.
z;, Mutta «i aivoaKans ne/waan.myss

hengen nnltset owät/ huocomm»
Pän! sitä lasten waliyemtsia /ja«Hoi<,«,
V «cieZn Rimmlstem lunastusta.

EVgngtlium/ luc.s. v.;s.
MMen aican/ sanoi lEzus hä«eti
MOpemelapsillens: Olcae laupias

chcuin teidän Isängin laupias on.
z/.HM dusmttco / ellei teitä duo»

Mis: HMsadatelcs / ettei teitä ss-
Wllllis: Andexi antzscal/ nijn teil"
lW'n andexi annetan.

;z, Andacae nijn teille anmlM.
mitan/ likistetyn/ sullotun/ «o

!>lift wustawsn he ondawal teidän
HGanne ? Sillä juuri sillä muMa'/
W<e Millalle pilä niuultin teille
«Minän.

z?' Iaftnoi heille Werlsuxm: Tal»
M sotia loista sotiaea lalutla ? Eits
jlwlemmatHautaan lange?

4c>. Ei ole Opetuslapsi parelM
Ncharilans/mutla cosc» OpelUslapfi
en nijncuin hänen MelMMs/ «M
hlln on täydellinen.
, 4>. Wai cuingsS raifcan näet wel-
>l«Sllmäs/ multa «t hawaitze malcs
MsSilmafcls.^

42, Eli cuingas taidat iansa wtl«
pidä/minä slanraiscsn

MWs/jlaet näe malca omasSil<
F ms-
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mäsäs? Sinä ulcocull«tlu,
maZca omassfilmWs/ ia cayo smjos laidat st« raiscan weljes fiimGRncous.

Jumala Tatwallnen Ist/«,
olet laupias/ ja Chrifiuroi «,««

weille lnwannut/ ettts melsä dnomllo «Ii ,
«adetta.tahdo/»aan armollisest caicki E„.
»it andexl caickiualset tarpein l
sastt suoda. Me rucotlemme stnua/t« s» ,
laltainen toiwo sinun laupludes fäll»!, ,

cautta / »»hwax j» «N
tömäx meidän sy»ömlsäm, <a nut»/ <ul
myös me sitä sama meidän lähimmäistln >,

gin tektsim/ en ketän duomltzis/W, ;

«ieielläm caiclille heidän wicaus auiel«!, j
dalsim: Duomitzisim niyös itze me!tö«/,!
sinun pelwosas «ntnKlist elämät pidäift/
Amen.
f.Sunn. ColmtN.PmlVM

co/^^.
/ /oca nijlle »otcs sinuar« ,

olet walmistanut n»h
mattsmät lahjat/ wuodata meidän st,
dZmihim sinun rflckaudes woims/etti "

»ne sinua cai?es tuscas/ yliycn «iäi,!
«npp6!ita/'r6cftstaisimme/ M kZsltt<lisi>«
sinun pvhZt lvp<Mes ia lahM/ j«t« j,
caiken b.ilun woittawat. Ginun PÄ
cas lEsuxen/ etc. Amen.

Epistola/1. Pet. z. v. 8> '
<Wilnun rackaani i olcat caicki yrlnlil!l

,<?<i»set/ ynnäkärsiwäiset/ pltaln »ch» >l>
siö rackautta lesseuän/ lauplat/vfiäA j»
liset.

9. El cofialn paha pahalla / eili llw z,
zella lironsia/ waan paremmin siun<l<«l<
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M/että«, oktta tntzntut sinnausta pe«

10.SM/ joca elä tahto/ ja hywiä päl<
,!«nähdä/ hän hillitlänKielenö paha pu<
jmast/ ja Hunlens petoresta.
n. Hän wältäkän paha / ja tehkänhy.

etzlkan rauha /ja noudattacansitä.
n. Sillä HErran Silmät owai <v<m.

jnscofien päälle/ ja hänen Corwaus hei»
»in «ceuxisans: Mutta HErran Caswo
«, p«hoiute?iäin päälle.

iz.la cnca wahtngoitla/jos te hywä pyy.
l«'tll l Ia/ jos te w!el« olleubengin tähden
«Wtte/lltz» te cuitengin aulnat oletta.
M»« ällät peljätkö heidän waatimifians/»ilät myös heitä hämmästykö: VZutta py«
MMt HERra Jumala teidän f,dämlfin»

Ewangelium/ iuc. s. v.i.

Min eapahdui, cofca Canft mngi
luulemanluma»>«n Sana/«l<l hän seisoi Genezare»

M Meren tykönä.
l.la,nstt olewan eaxi Wenhellckimren tykönä/ joista Calamiehee olie

!<h<Mtt, ja pesit heidän Werckojans.
)> Nijn hän meni yhtenWenheM

«ca oli Gimonin, ja tssti hänen wä-
?« »«asia uloslaste:ja hän istui ja
«fe<lj Cansa Wenheft.

4. Ia cuin hän lackais plchumast/
«"ei hcln Gimonille: Wit spwälle/ j«

Werekon apajalle.
s> Ia Simon wastateu sanoi hänelle:«Mari, me olemma esiten yön lyötä

"W»<l m mttän sa«ntt/ wutta fi.
F VUN



nun Sangs MiN / Mins cuilctiWheitän ulos Wercon.
' s. Ia cuin h? sen teil/ suljithesuu.

ren Calaili paljoyden/ ja heidän
koNS repeisit.

7. Ia he wijtlaisil cutnpantillens/
lotca olitwises Wenhis/ tulemani,
auttaman lMäns. Ia he tulit/ ji
täytit molemmat Nnhtt/
he lupeifit wajoman.

8. Cosca Simon Pilari sen liiti/
langeis hän lEsuxen Polwen
sanoden - HTrra / mene psis Nzm
lytöni / sillä minä olen syndinc» Ih>
mincn:

9. Sillä hämmästys oli hänen K
sitlänyt/ja raicki jolca hänen carM
olit Calan saalin lähden/ jonga ht
saanet olit.

10. Rijn wyoS Jacobin ja I»h<»!'
l«ren Zebedmxen pojat/ iotca elil
Simonm cumpanit. Ia lEGlls
sanoi Simonille: Äiä peltä/ lälM
sins sa«l ihmisiä.

ii. Ia he wedit wenhens waol!«
jaylön annoit caicki/ia stmaifithM

Rucous.
IEACHnstc, «lawä!» I«»

Poica Fjoca meille olet audam» s»
nun Pzhän Sanas/ ja «että caltlnoW
runnUlistlla si»n<lulella lahjoittanut/ M
tnnnnstaw ttzem ccUlin nyhln ttllvonomO'
xt / ja l«!cte pahaa ansainnm:. M"

124 kw<,jlseZ!'umit
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Mdest ja vlpeydest/paranna mcldän sie.
» hzowot/ ja anna onn< ja menestystä
Mä, wtriftm / että me sinun cauttas

l»»n!!l!sest ja hengellsest autetut ja warjel-
„,Mmma/ Amen.

6. Sun. CollMN. Pätwttstä.
c°A^.

lnmsla/ jold<» micki hy«
!/wvvs tule:wuodata mcrauoes mei-
-sän stdamidlm/ ia lisä meille uscopi»
MtMellameisHsehywyys/ cuins meil-
le andftnut olet. Sinun poicas etc.

Epistola nijncuin tähimmälfnä
GunttUntstina Udest V?uodest.

Hmngelium/ Malch. s. v. 20.

Mljhen aicsn / sano: lEjuS Ope«
janon: Hllei

«iMwanhurscaudene ole paljo enäm»
ii/euin Kirjansppenuitten ja Phari»
sGen/ NW tt « wle Taiwan Nal-
lacundan.

u. Te cuuliela mitä sanottu oli
»anhoille: E, sinun pidä lappaman:
Nutta jocainen joca lappa / hänen pi»
«l euonuohon wicapää oleman.

!!. Waan minä lanon leille: CtlH
ittaincn joca tyhmästi wihaftu weljel-
l<ns/h6nln pttä Buomiohon wica-
B «'.emän: Ia jocainen cuin sano
«chllens Racha/ hänen pitä neuwon
»l« oleman. Ia joeaimn jo>
«ftno: Sinä Tyjmä, hänen vttH
Wttm mken wicapsä ylnnan,
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2;. Jos fijs sinä uhrat

talille, ja siellä muistat/ ellä lvlljll!<lz
on jotakin sinus waftan.

«4. Mijn jätä lahja» Allarln tltti,
ja mene ensin sopiman wcljes coch,
jalulefittelahiasuhraman.

25. Soevi lnepiafti tij<m<i.
jeS cansta / coscas wiellä hänen cotz
zanS tiellä olet/ ellei liitaweljes fin», ,
anna joscus Juomarille/ ja Buon«li !
anda sinun palweljalle/ ja finz h,,. <
ttlän lornijn.

»s. Tolisefi sanon minä sinulle, h
sinä pssse sieldä ulos/ fijhenasticM °

mnxal wijmeisen ropoin.
Rucous.

Jumala Taiwalluen Isi. W
olemma/senpchl» °

bl walwalfet syndiset / j» ettet melsä!l>
mitä» hywä. S!«» meidän sydämm/ll "

ham ja werem on synnln eautla
«tten me saa ilänäus filds pahald» himl
da täällä wapat olla. «entähden r««<3
sä /me lncotlemma sinua? ettäs «el>l< u
dexi anuatsitlencaldaiset synnlt/ ja m<!»il <

sydämem Pyhän Henges cautta. p«hO 3
sit/että meillä olis himo ja rackans ft> .

SanaaS/ ja me sen jällen elä<sim j»»!
lEsufeu Ehristuxen lautta finnn «r»B i>
yancatckisest pysyisim / Ameu.
7.Sun.Colmin PälwDll. hl

s>HERm Innmla/ ,o«M edesttp
«->mu» MnnosZnsei pnutu/sin^"
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Mgolistt pois'/ ,a cgickl tftrpeliset

lains. Sinun rackan poicos IE»
Wthnswxen cstuttft/ Amen»

Hplsiola/ Rom. 6. v. I?.
, Weljeti Mmä puhun näistä Ih»

raValla/teidän lihallisen heicko'
M»e tähden. Nzncuin te ennen annoitte

' Bi» jäsenen saastatsutta ja wääryttä pal>
I' «Man/ yhbestä wäärydestä nijn toisten/
« H aueacat myös nyt teidän jäsenen wau».
>< ftiMden palwelnxeen/ «tä tepphäxlm»

«. Sillä cosca le olilla synnin palwel-
, jol/ntzn te olitta lvapaat wanhurstaudesta.
!l :i, Mitä hedelmäti teidän silloin ntjftä
>< »li/cuin te nyt häpeitä ? Sillä sencaldaifien

l«pp!> e» cuolema.
il, Mutta että te nyt otetta synnistä lva»

M/ja olctta Jumalan palweljaxt tullet/
«ft «lllä on teidän Hedelmänne/ että te py»
hifi tuletta / mutta lopuxt ijancolckinen E»
limi:

:;. Sillä lnolema on synnin palcka/mut»
l» ftncoickinen «klämä on Jumalan lahja/
Mxes Christuxes meidän HErrasamme.

Hwangelium/ Marc. 8. p.»
Uljnä päiwinä, cssca sangen paljs

oli / «itä ollut Mä niitän
symist/ cutzui lEsus OpeluSlapscl ly-
zins/ja lcmei M,:

». Minä armahdan Cansa.- Sillä
he»wal jo colme päiwcl wijpynet mi-
nun tylönäni / ja ei ole heillä milä»
himist.

j- Ia ioe minä päästän heitzän mi-
W lyköni colians syomätä / nijn he

F 4 wat<
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wÄiMwat tielle: Siliä
heistä caucaa tullet.

4. Vastoisit händH öpeluslopslt
Kusta jocu woi näitä rawlla ieiMMEeämaosl'

f. Ia hiln tysyi heille: MsMcoK!,!
pä «M on? He sansil: SeitMän,
t Ia hän kästi Cansan isiua mi>
bitzeman Maan päälle. I«häno«l>«,
feitzemän ieipä / cuin hän ttzttchyt
«nurfi ja andoiOpeluslapfillene M.
SNdaa, Ia he panit Cansan M».

7. Ia heillä oli myös wäiMalch
la/la h<Zn tizctt/ja kWi ne myös M
da eteen»

3. Nijn he söil/ ja rawietin. Ich
cyrjaifil lähltl cuin Mnet olil / seip
män Coria muruja.

?. Ia nijlH cuin söie/ eli lili M
lchalea- Ia hän päästi heidän.

Rucous.
HIERRÄ JumalaTaiwalineu Isa, I««

Potcas cautta Eorwesa/ neljä>»'
hsstla Miestä/ llmsu Vaimoja ja i»B/
ftuzemöllä Klwiiltä ja harwollla Calalfi»/
VUlisasti luocklnut olet. Me lucollemme j<>
NW/m«tdanzzn tylönäm aina
nun Siuuauxes cavfja oleman/ ja wttch
Wcm Mtllä «humdest/ja tämän elämä»»'
lötipatttstst murhest: Että me nyt lnW
ennen ca>ck'a smun Waldamndas ja M»

x huchauuae eHisiy,; Ia ntzn cal!ls/cu!n>»l
S<e!un jss Ruunin puolesi tarivltzem/ sml'
ha aucttnri.tu«sm,. Sinus: PoicaslEftfl»
Ehxisiuxm n«idgl> HErram cautta/Am:^
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"LhrNxen Kircaftamisest.
ce<7eK« nijnluin «delllsnHtin

Sunnuntaina.
Hpisiola.2.Ptt.l. is.

Weljet; Embä me ole cawaloitH
noudatellet/teille ttetäwäxi leh.

ltsäm meidän HERran lEsuxen Chrlstn.
«n wolma j<i tulemista. Waan me olem»
m itze nähnet hänen snnren CunnlanS.

17, hälllsäldälumalald!, sai C»ll«
Mn jaYliftvxen/ äänen cautta/ joca ha.
M nam sildä wäkewäloä HErraudelda ta.
,chl»i: Tämä onwtnun racas Potcan/ js«
hl», minä mieltftytn.

iz, Ia tämän äänen me tuulimme Tal»
mst/cosca me pyhällä Vuorella hänen cou>
tzNs olimme.

Hwangelium / M«llh.»? v. i.'
Mljhen aican/ otli lEfus Pelanne

ja Ichanncxcn HZne»
Wlljms/ m wei hlltän erinsns corti-
«le Nuorelle.

l. Ig tircastetlin heidän edeMs.
Izhänen Eajwsns paisti niznmln 2»»
tlngo, ja hckncn Waattens mlil wal»
W/ nijncuin walkeus.

;. I, catzo/ heille ilmestyit Moses
»»Elias/ ,a puhuit hänen canMus.

4- NijnwHftaisPeean jc, sanoi lE<suxelle: H33lra,meidäl» on tasä hywß
josfincl tahdot / nijn me ttemme

lch6n colme sinulie yhden/Mö»
slMyhden/ iaEliM:'bd.^.

l. Wielä'hänen MhuiWs/ NM
F z «al>



walcm pilwi y!nbsr!warjo,e
sanoi-T<lW on,?'

t,«n racas Pmcan/johongi minä mii.
<- Ia cuin Opetuslapset ftn cuull</langeifil he EalMiUens/ jasangen cowin.

~
7. Ia lEsus tuli/ia ruM hM,,a sanoi.- Nostat ja <MI peljällö
8. Mutta cosca he Silmäns no,lil,

r.«jn n he telan nähnet/ »aan WjuM y^inäns.

lEsu Chrtfte/joca sinnnsi»,«w/notu» Ruumis llrcastamtsella/sillä p,,hällä Nuorella/ tahdoit auda nmtzä» Msekä sinunpyhän Mlehuees suuren tunM iClta myös meidän runmefien iirckaueen »!>

lewalstsa Elämälä: Että mc siellä/nijM
Mr.cs jaElias näyit sinun tykönäs knck>
«des/ paisiam nyuculu Tähdet lj»ucMs«st,
ja sinun tircasteeun Ruumis jaEngelein l»I>
taisert tulcm. Me mcvtlemme sinua n°W>sti/ anna meille Armojas/ että me aln« sti

.

ajattelisin,/ja sillä mettäm tatck!n«ise<»
hes lohdutatsim / ja pyhällä Elämällä l>jältin etzisim. Sitä lnina meille l<mpi««
HERra lESU Chrlste; Slnä,oe» llct,«
hallitzet Isän la Pyhän Hengen cantza/ft'
n°ttn ljancaicklstst / Umen.

8. Sml.Colmm.PmwA
lnmala/anna meille oma st

<.'nun Henges, Että me sitäWio«is>«>
ajatella i» tehdä/ min oikn on, Etl«
me jotcs emme tstido/ pmyi sinus <>>></

Cwangeliumit
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Minme myos sinun pyhän micles jal»
l«>, Sinun poicaslksnxen Christie»
M>i,»HLßr«m cautts/ A»ne».

Spistsla/Rom,«.V.«.
tVAckot WelM, Nynenme nyt ole wel«

lihalle/että me lchau.jälken e«

IZ, Sillä jos te klhau jällen elätte/ »ii»
«!»<>!«««? Mutta jos te lihan työt hengen
!«»»»«oletatte/nijn te saatte elä.

15, Sl«ä caickt jolca Jomalan Henzelli»
»»lcutetan/ n» owat Jumalan lapset.

15, Sillä et le ole saanet orjuden Henge/
«lii teidän wlelä ploäls pelkämän: Multi»
>< cietta saanet walittuln lasten Hengen/ j»«
st me huudamme: Abba racaslsä.

iö, Se sama Hengi todista meidän hen>
M<ucha/ttlä «e olemma Jumalan lapset.

17. Io« me olemma lapset/ nijn me olem«
m myös perilliset /»nlmlltäin/Jumalan pe.
Mset/ >«, Christnren cantzapcrllllset. Jos
me muutoin ynnä kärsimme / että myös me
Hs«n contzans cunntan tulisimme.

Hwangelium / Mallh. 7. v. ls.'
DMn aicon/ fanol lEsus Ope-

fijs tei-
<»n wlläcifiH Vrophel«!st>>/ jsecstiidsn
Wn tgmmasten «aatteilla wlewat:

fisäldck he ,w« raattlfwaistesUltt.
»s. HeidHn htdtlmistclns tt tunnen

<< heidcln. Hattts iscu WijnamarjojH
»lianlappuloist / Taicta Ficunit»Ohdöctejsta.

l?> Nijn jocainen hywH Puu caf.
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»a hpwsl hedelmät/ mlltla NMIW,
PUU häilyt hedelmät.

,«. .yyws PUU <i liljda hätzW hl.telmitä caswa/ «itä mädänny Py,
hywiä hedelmitä.

,?. locaintn puu cuin ei cch,
hywä hldelwäl/ hahlon pois j« <».

lten heiletän.
22, SemHdm mnde«l heitäHMmifiäns.
2,1. Ci jocainel, cuin sans winK

HERra / HERra / pidä tuleman?oj.
ö?an Naldacundaan / wutta jsca «K
minun Isäni lahden/ cuin en hi,
wajs.

Rncous.
«WIE kytän, sinua/ HE«?a lurml«m!<>"»»l>a!lnm Isä/ cailest sydömestam, <l,
täs meitä «let sinun pyhän Sanos lun!>«»»
Manut tulla. Ia rucotlemme / ettäs «i<
lnallseft meitä sijnii aina ylös pleDt >»ll,
lä cuolemangiu hetkellä. Warjcle calM e!<
keitä saarnatta/Ma silwn Sans.l> lisl«>i
lisest saarnsswat/ cackest pahene»!? j«
waarast/ ja anna heille pitkä ikä. Nm,
rangalse calcki ne muut heidän ansionsjÄ
kt,l/ cuin ei uscolljsest sinun sanos stm»!
zotta itzenssiweixi lambaixi teesielewölM,
la owat cuilengln matelewaiftc sudet:A
ds warjele sinun föyha EhristttNlMss!'
«un Poicas et?.»'

9. Sunn. PälwN
t?oAF^_i.

Jumala/awa sinun.l.wl"»'
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ett«s heillc mitZ he

'««ilcwat / nyn anna heidän rucoilla
cuin sinun nneles ialken olis. Si<

Mpoicas lieftxen Christuxen etc.

Hpisssla /1 Cor. 10. v. 6.
ivAckat wcljet, tämä on meille Esimwaxi

etten me paha himoitzis/
,«, cuiu he hlmoitzlt.

7. Hlkät olco epäjumalbw palweljat/u«jl«
«in heistä nmLlamat olit. Nyncuin kirjoi»
M °n: Cansa istui syömän j» juoman/
i, nousit «ässämäu.

z. Möme huorin tehkö/nijncuin muula«
N< «tzen« heistä huoruoeila saastutit / j«
lonjllsit Yhtenä päiwäuä / colme colmatK,
hmmenia tuhatta.

«. Äkämme Chrisinfia kiusatto / nlin<
oKn mulamat heisiä hänoa ttusatsit/ j«
jiirmottin kärmeildä.

12. HM naptsco/ nhncuin muutamat
ichä napisit/ ja surmattin cadottajalda.

11. Caickl sencaloatset tulU heidän coh.
im Esieuwart/ mutta se o» lirjoitetlu
Mecarttamiseri/jotdenga päälle mailmon
!»f>!t tullet omat.

il. Eeulähdcn joca luule selstwans/
cotzocan elttt hän lange.

Eipä pMu kiusaus ole teltskssit.li»pt/wa<,n inhimillinen. Mutta Jumala
°n mc»/joca et Mi tettä kiusatta<hl teidän voiman/ waantjan teke fiusa»«feft lopun / että te. sen wolsitte kärsiä.

Ewangelium./ juc. 16. v. i.
Mljhen alcan / sanoi ITsus Ops-

tälnsn w«na«M:Ai yxi ricas Mlss / lsLa oli
l>Hl»ldia/ jahämn ldtssne cannelnn

ett»
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että hän oli hucultanut
bens.

2. Ia hän cutzui hänen, j, 5,,,,-hänelle: My?i Minä sinusta sen cuu.
len Tee lucu halliluswirastas.' A.lä <t finä saa tästedes hallita.

). Nijn huonen haldia sansi i«<l.lens.- Mitä minck teen? Sillä miWHERran olta pois minulda »,«„,
en minä woi caiwa/ häpenminäl».
jäsä.

4 Minä tiedän mitä minä m.Että cosca minä wiraldo poispannonl
«ijn he corjawal minun heidän h«.neijns.

s. Ia hän cutzuityg§ns caicki/>3l.
rans rvelgolliset/ja sanoi eliymmässck:
Cuinga palio sinä olet minun HLss.ralleni welta?

6 St sanoi: Sata lynnyriläöM
Hän sanoi hänelle- Ota tichs u P
pian/ta kirjoita wijfitymmendä.

7- Sijtte hän sanoi toisille: W.
jscb sinä olecwelcai- Hän sanoi.S»'
ia punda Pisuja. Hän sanoi hänck,
Ota siy<ss/j« tirjoita cahltMM
wendä.

8. Ia Hma tiitti filH »MW'
NlnhaldiM / «llä hän loimellsefi «lil
Sillä tämän mailman iapsttowal«i>

/ cuin wMudlN ich«
heidän sugusans.
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I« minä myös sanon «llle:
Hk<ll ttlllen ystäwitä Väärästä mam«
«!B<,lia / tllä cosca te tarwitztta / nijn
h< «rjswal «itä ijancaickisijn «ajol»

Rucous.
ftLRr» Jumala Taiwallum Iss. I««

rnnsastt siunannut/ ja meille mei»
sin jtt«pälwälscn leipäin yldäkyllätsesi au»
»,nut olet. Me rncoilemme sinua/ warjele
M ohneudest/jaherät» meidän sydämen,/
«illelläm sinun sinnauxestas löyhiä antta«
mn: tttä me olistm sinun lahjais nscolli.s<!l«cajal/ettei melldäpuutnis tjancalckisest/
us«> me tästä wirasta pois pannan/ ja mei.
lii, sinun duomlos eteen .tuleman pltä /
Ainen.
>°. Sunn.Colml'n.Päiwästä.

,oca sinun suuren woi<
sijnä osotat / ettäs armahdat

!« «ndexi annat mitä ricott» on. An.
«« wielakln sinun laupmdes runststpoista meidsn pssllem: Että me/ jotca
eyimine nhtä cuins luwannut olet/ sij.
t« tsiwalisest hywydest osallisexi tuli.M. Gmun poiclis lEsuxen Chnstu--lm meidän HERran, cautta/ «men.

EM i,Cor. 12-V.2.
AAckltt Weljct; Te tiedätte/että te olet»"'taPannat ollet /ja läynet myckätn E'
PWMÄdeu tygZ/ utznculn te wicbyt olltta.z.Senlähden teen mluä teille tlettäwäxl/«il! «rllan/ j°ca Jumalan Hengen. c«utt»

firsile. Ia eiyrikän tatdo
cuhua HERraxi / waan pyhän

4. lah.
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4. lahjat owai moninaiset/

Heiigi.
5. Ia wirat ownt moninaiset/mnllali!

on HERra.
6. Ia wolmat «wat moninaiset/nm?,

xxi on Jumala/ jota caicki calkisa waicuil»,
, Alutta Hengen iczhjal osottawm
tans jocaiyes yhtctseft-tcirpexl.

8. Silla yhdelle annetan Hengen cM«
puh«a wgsandefta: Toiselle annetan pch»,
tiedosta/ sen yhden Hengen cautt»; ,

9. Toiselle Usto/ sijnä !
selle lahjat tcrcuexl tchdä/sijnäyhbegheM j

10. Toiselle ihmcllsiä töitä tehdä, T°!ftl, »
ieProphecia. Toiselle henget eroilta. 3chl, j!
le mo«!natsct kielet. Toiselle monmlft, i
lielden selitys. «

11. lotca caicki se yxt Hengi waicuM/j« i
«in cnllengin omaus/ uyncuin hän lahie, !>

Hwangelium / iuc. »Z: v. 4:.
Mlii)M aican/ cosca IsDliP I

lemsaltmtta/ Ia nN «
pUNgin/ itki hän hända ja sanoi: »

42. Jos sinätin llcdcksil / ntjnsaD'
tilisi! tosin Ms sinun ajallos/ lB <

sinun rsuhas sepis. Mutta nyl e<
wat ne-tätteeyt sinun silmckis tdtjU

Sillä ne pätwlll plltl luknu»
sinUNplitztS/<ttä sinun wlhsllises M cc

sinun/ ja pijriltäwäl sinun:!'
chdilfawat sinun jocaculm«lda.
'44. Ia maahan laZoittawat stANi ?

ja sinun iapses lSlca sinus om<<!'
ei jätä sinun tiwe Kiwcn pMel ellei „

sinun «Ks MMNUI.
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hän meni Tenlplijn/ rupiiS
chman ulosostaila sijncl ja mypls.

46, sanoden heille: Kirjoittllu on.»
Mun huonen on rucoushuone/ mut.
ft« oletta sen tehnet lyöwäritlenluo-

la h«ln opetti jocapäiwclTem-
M.

Ancous.
/sAicki»aldias yancaicklneu Jumala. Jo.
>c<» sinun Sanas fa sinun Polcas lE,
s»M Chrisiuxen / Pyhän Hengen coutta
Me ilmoittanut olet. Me rncoilemme
sluna/wnlaift meidän sydämem / että me
wWtiwäft sen wastanotamme en sitä
B»catzo/ engä hyijä/ntjncnlu sinun Can<
fts m uscottomat ludalaiset teit. Että me
ftW pelwosas «läisim/ päiwä pälwäloH
!>si«nyisim uscos sinun laupiudes tygö/ j»
iMWsen autnden stisim. Sinun PoicasZLsixen Chrisiuxen mewän HErram eaut,
ll!/ Umen.
". Sunn. Colmm. PalwM

6oFt>K<l.
chanckaickinett Ium««

ionga laupiuson paljo luurem»bi nchden ansiota fa haluja ,otca sinuswcoilcwat. sinun armosmci«
d«« paallem / fa andH anna meidän ri-
«rcm/ ia lisä meiss/sita cuin l)»n»son/
vlnyn poicas lEsiixcn/ ctc.

Opiftola/, Esr. is. ». i.
WAckot weljet; mtuä teen teille tisttawa.
"'N sen Ewangeltumin/ culn minä teille
«voltin/ jougate myös wnstanottauet olet.
l«/j>sa te myös pysytte.

l> loug, «mt» te myös antnäxi tukt«
ta



138

«8 Ewaneseliumit
ta /.culnga minä sm tellle olen <lwo!tl«m/jos te sen oleM pitänet/ ellet ntjn°l«/M
tt huckan olett» usconet.z. S lllä minä olen sen ensin tellle «M
uut/ jonga minä myös sanonut olen/mlChrtsius on cuollut meidän syndelmmc lih,
den/Mamattnln jällem

4. Ia että hän oli haudattu/ja ylösms,
nut colmandenaPiitwänä/ Raamattuinalen,

5. Ia että hän nähtlu CephaxM /j«
sitte nylda ei>hdel»atotstakymmeueldä,

6. Senjälkln hän nahtln nsiamald» c»l»
wljdeldä sadalda weljeldä yhdellä haowMjoista mondu miellä elämät/ mutta m««,
mat ownt nuckumc,

7. Sltälähtn nshtin hänlacoblld»/j,
senjalken cackilda Apostoleilda.

8. Wtzmeifeloä calckcin /ällin on hl»
mlnnllx,nähty/ nyucnin kestin syndynl!>>»,

9. Sillä minäoleucaickein huonoinAf»<
siolitten s«as /. eugä ole telwoltneu Ap°ft>
l ixt lntzutta/ että minä olen JumalanLw
racnnda watuonul.

io. Mutta Jumalan armosta mini«,
len se cnin minä olen/ ja hänen «Mi
minun cohtaui et ole tyhjä ollut/ «vaan m
nä olen enämmän työtä tehnyt cuin caM<!
en cnitengan minä / mutta JumalanAm»/
joca minun canstant on.

Ewangelium/ iuc. 13.
Mljhm aican/ sanoi lEsusnilM
lä he olit hurscat/ ja muita ylöm
tzoil / tämän «ereauxen.

10. Eaxl jhmiftä meni ylös T»
Mn rucvlleman/ yxi Pharistu^!'
loinen Publilani. n. M
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seiso,/ ja rucoili n<lm

Ms- Minä tij än sinua Jumala,
e,«n minä ole nijncuin muut chmisel,
Mowllril/ wääräl/Huorintetist/ tatcta
niMijncuin l<lma Publicani-

u, Cchdtsti wijces mins pallon,
ja annan tymmtmxtt caictijla cuin
minulla en.

la tz)ublic«ni seisoi «ambana,
Ml«hto»mstlm<<lnstcln nosta Taiwa-
sen päin/ inutta löi rlndoins/ la,sa«
nei: Jumal» armahda minun syndistn
fMni!

14. Minä sanon teille: Tämä we<
in «lians hurstambana cuin «inenZ:
Sillä jokainen cuin i<ensylöndH/h<in
oletan, ja.joea hanens alenda/ se
Vlölän.

Rucous.
ftEßra Jumala Talwaliueu Isä. Mi
»Vrucoilemme finua nöyrästi/ ettäs Py.
hin Henges cantta meitä ny» hallltzisit/et<
t« me meidän z syndejäm unhoMS/«ngH
ftmttomari tulisi »aan tekisimme oilta»
«tumnxen/ paraten jscapätwä meidän elä>
mäm: ja ftu cansia ainoastansmeitämloh»
tntstisim/ että finä tahoot Poleas lEsurel,
thrlstnxen tähden olla meille armollinen/
«nl>a imioän syndtm audext/ja meitä hine»
«uttans ijancaicklsten antuteen saatta/ U.

«Sun.Colmin.MwW.
6oHK<t^».

f>Taickiwaldis« ja lsupiOs Inmola/
«nnostg si«yn «scollises. siny«

olo»
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otolllstst ja ustolllsest
että me ilmmt estetä
psuxes tygs edes eZwlsimme. tzin»,poicas IVftfenChristuren meidZn H«.rsn, csntta/ Amen.

«.Csr. 3.0.4
Weljet; Sencaldatneu nsca!,zon meiiiä Lhristnxen cantia IW«,« ,

-. puolen.
5. Eini)»/ että me olemma itze mei<!Äseweljat jotaliu ajatteleman/ uyncM t« ,

melstäm/waan jos Me olemme johongmf,,
»eliat/ntjn »n se lumalalda.

6. Joca meitä sowcharl tehnyt o«/«,
Testamendtn wtrca pitämän/ et AookstM»/ !,

»aa» Heuzen: Slllä Hookstawi cuM»/ i>
lvaan Hengi tele elHwäit.

7. Mnua jos sill» »viralla joca B»°!, <i
stawin cautta cuoletla / ja kiwyn clwm
«li/ oli sencaldatueu lirckaus/ntjl, ettei I. 5staeltn lapset tainet catzoa Mosexen C«s«» lz
hin/ hänen caswotns ttrckauden tähden/<»,
t» lnitenM cato.

z. Mixet sijs paljo enämmin sill» »!>

>ralla/joea Hengen anoa/ pldäte lirM
«leman?

y. Silla/ jos wiralla/ joca cal»,W<!
„

»saarna/, tirckaUS oli/paljo enämmin jili
wiralla/Ma wanhnrstaudest saarna/ o«p ''

löupalotneu tlrckans.
,', 10. Sillä «toinen/joca tircasteltullV s>l
«t ole ensingän kirckaudext luetcap» /ft n
ylönpaldiseu llrckauden suhten.

li. Sfntähden jos sillä oli ki?ck<ws/j»>
ca «to/paljo «uömml» on sillätlrckM/ 'joc» pysy.

«. Että «eillä sijs fencaldaine» to!«
M «ijn l»e pnh«m«»« rohllast»
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me tee nyucuin Moses/ jöc<»
«Wlllcus pettten panl, ettel Israelin
M sen loppua catzo/ jocacato.

Wssan heidän taitous oli paadutit'
<», Ma haman tähän paiwan «sti/pyfy
s<,eite ottamata/ cosca tvemha Xeftamw<
ljj luetan/joca Chnstuxcs lacka.

15, Mutta haman tähän pätwän asti/
ch» Mosest luetan / llppn se peltt heidäp
Nimens edesä. '

iö. Mutta cosca he palajawat HErran
f»»>«u/ nljn pelle pois otetan.

17, Sillä HErra °u Hengi. Multa cnft
M»n Hengi on / sijnä on wapaus.

,z, Mutta me calcki awolmllla caswoil»
l» cotzelemme/ HERran lirckantla/ nyu»
«lu Spellisä/ja me muntetan siihen cn<
«»n/ lirckaudefia »iju llrckaxteen/ nijn»
<»ln HERran Hengestä:

ZVangelium/ Marc. 7- v. ;i.

Mihen aicau , cosca lEfts läxi
Tyrin <a Sidonin maan iiristä /

M hän Gclllean meren lygo/ tyrn.,.
mm Caupungin masnärlen testltze.

zl. Ia he leit hänen lygsns Cuu«
M »oca myös myetä oli / <a he ru<
«ilil hsnds paneman Kättns häniN
silälllNs.

;z. Ia hän otti hänenerinäns Can<
la pisti Solmens hänen Cor-

ch>s, sylki jarupeis hänen Kielesns.
Eatzahlain Taiwaiseen/ huocalS

>' ftnoi hänelle: He?hel<ch /se sn/ a«-
l<ne.
tt I<l tohe» aukenit hänen Esr^

WtMS



cwangelinmit
wans/ja hänen jtielms
lallens/ja hsn pHul selkiU;s. Ia hckn haafii heidän IMMftnomast, Mutta,'oea enämmmWhaafii / sitä enämmin he ilmoitit.

37. Ia he slmreft jhmtlltlie, sMl»M: Hywäsii hän cailtl ltti. cumeilhän «ti / ia mylät pch.
nian.

Rncons.
ijaucalckiuen Jumala/«,«. »>

kein eappaldeu luoja. Minä lßuftm, n
ettäs minulle Klwen Ruumin andauutl,!,!/ »>

ja warjelet minun Kielen/ Corwan ja«il, li
li Jäsenet/stn pahan »iholiftn päälle w
cauresta: Ia rucoilen sinua/ sno minck l«
pyhä armos / että,minä erinomattain m!>
«un Corwan jaKielen ollein täyttWn/tti, «

willan ahkerast tuulisin/ jasydämesäni»ls«z <>

tutkisin sinun pyhä Sanos/ja kielellii»!!, l»
«un armoos ylistäisin: ettei yxlkan mlm
kieleni cautta pchenls/waan jocaimnf» ll
ra»!s/Ame». .

l

iz. Sun.Colmin.PäiwM
l7sFess^_».

Taicklwaldias Hancaickinen 3nm L
lisä meille llscsa / tokvoa,a «e ,z

kautta; Ia että me ne Mm/ cums!»l
wannut olet/ «fin anna meidän ««st» ,

Mä cuins kastet. GinnnpoicasFft
xen ehristnxen cantta/ Amen.

«Ovissola / Gal.;. v. is.
Wchet; lupanxel owat tosin Ä>

ja hänen Siemeuellens»
mm) Li hän sano: Sicmmille/n^""
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nhncuin yhden cantta sinun

tzMnesis/joca on Chrtstns.
y. Mutta minä sanon: Testamenti/joc»

Z»V<>l«lda oli wahwiftettuChristuxen päal»
>,/<! rlcot»/ettei lupaus la<n cautta turhan
«Ms/ joca sitte neljä» sodan ja colmty»
hmeuen wuoden perästä annettu oli.

iz. Sillä jos perlndö lain cautta anft«
»! Hn/nijn ei st olis lupanren cantta annet»
l>. <»! Vuita Jumala on sen Abrahamille lu»

sOllim «iutta lahjoittanut.
iy, Mlhwgcl sijs laki? Se on tygopau»

liillitzetäymisien tähden/sijhenasti cuin Si«>
,/ wm el! tulema / jolle lupaus tapahtunut
« ,!!/ jaon Engtlelldä asetettu waltmtehen

~, liiet, cautta.
„, :c>. Mutta «i <väl'wle< «l« yhden ainoan
I, Oällmies) waau Jumala on ainoa.
~, u. vugo fijs laki humalan lupausta
„, l>«st°n? Pois se. Jos' iakt olis annettu
,st <!ä«ärl tekemän/ nyn tosin wonburscou»
ji, !ul!s joista.
„ «, Mutta »taamattu on coicki sulkenut

wln ala/ että lupaus annetaisiulEsufenlWuxen nscosta «scowaisille.
«o. s. z;.

Rlihen «ican, ftnei lEsus Ope»
Aumat owat ne

6!n,«lt joeca nakewät/ joita le nstt-

K 14. Sillä minH sonsn ttllle: Mon-
>>, WophetatiaCuninqosi mhdoilnäh-l«/ jota « rstttH/ ja ei nchnel, jck

joita l< ruuletta/ ja ti luullet,
l' , '/>la nussi/

h<Znd«Z/ s«»odm: Meftori



mitä minun pita tekemän / että tWtzanctaictisen elämän peristn.
16, Hän sansi hänelle: MZ i„j<

tiljoilttlu on / Cuingas luet?
27. Hän waftaiS/ ja sanoi.' M

fia sinun HERraslumalatas/cM.
sta sinun Sydämestäs, jo cattefis j>>
nun Sieiustas /ja caikestafinunMmaftas/ <a caikefta sinun Mielet
ja sinun iähimmäistäs nijncuin i^t,

23.NWhlln sanoi hänelle: oittinfi.«s Vastaisit/ «e st/ nijns M eli.
2?. Multa hän lahdol itztns m>

hurstaxi tehdä/ ja sanoi lEsuM
Cucafia minun iähimäisen on i

;o. lEsus wastais / ja sansi - M!Ihminen meni alas Imcohen / u
mli lyowärilen tsf.jn<jotca hänen ck
fii rijsuil/ ja howoilit/ poismenil j»
jätit hänen pnolicuolluxi.

?l. Nijn t«pahdui/että yxi PG
sieä tietä «vaelsi/,a mi» hän hänen «ll
ti/ meni hän ohitze.

;«. Nnn myös iewitq / cuin D
tuli sille paicqlle / täwihän lygö
hän«n / ja meni ohitze-

?). Wu«a,)xiSamarilanus »«<!!!

ja ,uli hänen tygöns/ ja cwn h<>»
Päti Hlnen/ armahti hän händä.

;4. Ia ja sido! lMn t«'
wans/ ja wuooatti siihen l>
Wijn» / ja pani hsnm om<m D>



WS päälle / ja wei hänen majaan ja

, Zs, Ia toizna päinMil matcusti hsn/
jn mi caxi Penningitä/ ja andoi I<st!N^e, ja sanoi hänelle: Coeja hän«

"' zs. Euca näistä colmefia sinun
nWäxeS hänen iähimwäisens/ joc«

,' Pwärltlen täsijnoll mllmZ
"' j?. Hsn sanoi - loca laupluden teki
l'' hllncn cohlans. Nljn sanoi lEsusMe: Wene ja «e wyos nyn.

Rucous.
«' WE Wm sinua/HErra Jumala Xalwa»"Ylinen Isä/caifest meidän sylämwestäm/

M N!» me sinun pyhän Ewangeliumis cnullet/
,l> sm cautta sinun pyhän Tahws ymärtänee

~. ckmm.VZe lucolkmma sinun ftnomatoln«
', >» laupluttas/että me sinunArmosias sat«>' jimme pitä sinun pyhän Sanas wattendm/,

«Mä sinä Pyhän H«nges cautta/ ntjn hal«W Wt sa johdatalsit meidän Sydämem/et«
,j, m«e isänän, sijtä polckeis/ waan sijus

»M pysyisin, /ja tjancatckiseu Autudm
.<, Wlsim/ Amen.
2 '4'Sunn. Colm. Pälwästss.

Myele/ G HERrs Jumala/ <ti«<«
SillZ jos et sinZ

'">o« tue/ nfin ei hän tsids Inl)il»«!istn
>"ckol,den tshdcn pystw«inen olla. An»
l«y«nel, mna stada sinun Apus/wZIO

cniil wahingolincn on/«l
'ft» cmn terwelmen o», Sinun poi<

cftUttg/ Amen.
G Eplstol!»
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«Hpifiola, Gal. s, v, 3"
Weljct; WaeloacatHengesä/m,

te lihan hlmo täytä:
17. Sillä liha himoitze Henge msion/j,

Hengi liha waftan. Nämät oivat
nen toistane/nyn ettet te tee/ MH le ich
»otta.

18. Mutta jos te Heugeldä halll«n/»l
«t te ole lain allZ.

19. Mutta liha» työt owal julklstt/c,,
owsst Huoruus/ Salawuotens/ S««st«lft,
Haureus^

20. Epäjumalben plllwelns / N»!t,i»!
Watno/ Rtjdat.

21. o.attus/Wiha/ Torat/ Erlpmism
Ertsenrat/Pahansuomus / Murhat/ I«f,
mus/Vlöasyömys/ja muut sencaldaiset/j,
sta minä olen ttille enuengin sononul/j
lvtelä nytkin ed»llä sanon/että ne jotio s«
«alhaisia tet«wät/et pidä Jumalan Ml»<
cnnda perimän.

21. Mutta Hengen hedelmä «n:R<M
110/ Rauha.

2;. Ystäwys/H?W/l!
seo/ Hiljglsuz/ Puhtaus: Sencaldalli» m
stan e: ole iafi.

24. Mutta jotca Chrisinxen omOtM
ne r'stinnaul<tzewat lihans/hlmoinsj»!»
lums cantza.

Hwangelium / iuc. 17. v.».
WA t«pah<m/että hän meniler

clnna p 'in ' j' MHlcufil test
Samarian jä G iljlean-

,2. Iz cmn HHn mli tchttn Ky
cohealsil händä Kymmenin M
WWä/ jolca, seisoit.
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IkSW racas Mestari/ armada mei-
chpMem.

14. Ia cofta hän ne näki/ sanoi hän
M: Mengäl/ja oftltacat leitänPa. ?
fMe. Ia lopadui/tttähe Mtnnesäns/
«!l!t puhlsxi.

lj Nijn yxi heistä / cosca hän näki/
«tähän parattu oli/ palats jällens/ja
«nnisitti Jumalala suurella Hänellä, <

is. Ia langeiS Caswoillens hänen!
lalcains juuren/ja tijili hänbä.- Ia se!
oli Samarltanus.

17. Mutta lEsus wastalen sanoi: 1Eltö Kymmenen puhdifiellu l EnsastaVhdtxän owat.?
18. Ei ole muita palainm Jumalala

cunnioitzeman/ cuin tämä muuca lainen.
'?. Ia hän sanoihänelle- Nouse ja 5«ene s sinun Uscos on sinun wMh«

lanut.
Rucous.

HERra Jumala Taiwallnen M Sini'Vj»ca sinun Sanasia pyhän Castes caut»
<«/ meitä caickla jotca ustomme /sijtä can<hiosta synnln Splcaltsta armollstst autta,
»ul oltt/ja wieMn jocaMwö caikt« me«. -

lantarpelsamimltä autat. Me rucollem.
««sinua/herätä mel»Zn sydämen PyhänHengos cautta/ ellen me llänäussi« hywa työ<ä unhotaisz ivaan alna
»» »n pclwos elätsim/ ja sydamelistllä toi.
°>°lla sinun lanptukes tnrwalsim / ilol.
» »telcllä sinua alna tutäilim ja yllsial.pn/ Am«n,

D» y.Sun»
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ls. Sunn. EoliuTPDvnU.
HErr<t Junmla/warjele«ilm jap«!,.
dista sinun Christilista Geuraci,!,.

d.:s: Sliia ei han ilma« sinuw taida pf.
syu?mncn olla, Nyn warjele sijs ja hch.
ye sinä !)«ndä aina Vinun
poicas ICsufcn Lhnstuxen cantto/A.

öZPlstola / Gal. s. v. ls.
Wlljet; Jos me Henzesä elm.

waeloacam myösHenglsi.
,6. Hlkam tucha Cunniata py?täko/»!,

hoi«al»i ja cadehtltn toinen toistan.
Cap. 6. v. i. Rackat weljet/ jos Ihm!mosa johongunwlcaan tull«/ «ljn tl jotta Hu,

gelistt. otetta/ ojetcat seucalVatfta MM
HenZM/ja catzo itziäs/ettes myös lluM

!. E-lndacat tolnen toisenne cuormo/i»
vtzu te Chrtstuxen ialn täytätte.

z. Sillä jos jocu luule itzilis jotakin l>!l,

wan/ joca et cullengcm mitänoK/hänM
tele itzens.

4. Mutta coetclcan cnklu oman te«ni<
ja sitte hän talla ainoastans itzestäui W
ta/ja ei »hdcstkan muuft.

5. Slllä cnngin pltä oman cuorMnM
daman.

<j. Joca sanalla«euwotau/sejacacaiM
ke hymafille/jocg handä neuwo.

7. Hlkät «ylö/ ei Jumala anna W
pilcats: V-llä mitä Ahminenkylwii/siul"

Joca lihajaus kylwä/stM
stans tnrmeluxen nyttä:

8. Mntta joca HcnZesa fylwä/stM
stH ijssncalckifei, elämän ntjt«a.

9. Ia cosca me hywattcmmt/nPa«'°
suuttuco! Sllls aicnnane Melin saam»!"'
lä ilman lockamat,



Ic>, Costa sijs mciLe tila o»/ nyn tchkän:
Wtzllle hywä/mutta enlmmilten uiM/jot,
<,i MldäuC«usawelj«m uscosa omat.

/ Wallh. 6. v. 24.
Mljhen aican/ sanoi ITsus Ope>
MtzMpMns: Ei kengän wsi pal>
»tlla cshta Herra, Sillä laicka hän
M wihas <a loista racastg: Taicka
hän lWn suostu/ ja loisen ylsnt tzs:
Et te woi palwell» Jumalala ja Mam.
Miala.

Sencähdm sanon minä laille:
Hlkät murhmics teidän hengenne läh-
dm/mitä le syottä eli juotla: EltH
Mn Ruuminne tähden/wiM te lei<
M werhozta. Eikö Hengi enämbi
ole cuin tusca la Ruumis psnwbi
«in «aate/'

ls Eatzocat Taiwan iinduja / ei he
lywä/ eikä nijti / ei myös cocsa
Rijhen l ja eeidcln Tairvalinen Isän
Mcki Ettekö tt paijo tNäm<
tiole/ cuin he/

?7- Eli/ cuca teistä wsi surullans
lM kpynnäran hänen pilUdelltNs/'

l?, Ia / mitä le surma »aatteista?
Capcal Cuckaisita idolia/ cumgc,
htcasVawal/ ihe työtä tee/ eikä tchrä.

2?. Cuittngin sanon mins teille/
mei GalsmKN caitts cunniaftns ol>
llltnijnwaacettltu/ cuinyxi heistä.

i°> Iss Jumala näin waaeetta
Wo.i mchyn/ jsca tänäpän fttse/

Gz is
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' ja huomena pätzijn heimän / M hz«paljo enemmin teidän sitä «e/« «z.l hä uscoiset!

;l. Hltlll fi,'s surulliset olcs/ sano-
den: Mil<i me syömme / taicta mll«

! me juymma! Eli/ millä me meiM
' werhoilam i

Sillä caickia näitä pacanal «st.
wät. Teidän Taiwalinen Wn lyii

li lietä / teidän caitia näitä tarwilzew»!!.
Z 5 Etzttät ensin lumalG NM>

<unda/ia hänen wanhmscaullans/jo
nijn caieti nämäl teille annetan.

Ältsl senlchden sureco huon«.
Nistfta pälwästä. Sillä huomisella ch
wälla sn suru itzeMs. Tylytst, e»,
tin päiwa waiwahans.

Rucous.
lytiimme sinua / HERr« lum»l<

lsä/ caicketn sinunhy»äi»
tecois edestä/ tttäs meille olet andanut 2W
min ja Steln»/ ja ne haman tähän pam»
asti armollsest ylöspidot. Ia rucotlenm»
sinua/ älä siunanstasmelldä pois ota/!»»»»
warjele meitä ahneudestj Että me sinua »l»
noqta palwellsim/ sinuaracaftaisim/
«unn mettäm luottaisim: Engä Epiijum»!»»
palweluxella ja sillä wahingolisella
moualla meitäm saastutaiSj Waan p«l»!i,»
«aiken wttdän tolwom/lurwam ja uscol!»'
fem sinun Armoos la Howytees. lEW
Lhrtstuxen meidän HErram «aulta/M».

iö. Sunn.Colm.PaiwA
AN«a O InmM/ettsmk mielcll"
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WTpalwelssiM, Ia herätä aina mcl> 5

apusanoina». ,

MChrchuxc»/ mcidän HERmm c««t« j
Amcn.

«MMsla/ Ephes; v. 1;.
HM,c Veljet, Minä rucotlen / ettet te j

minun waiwoni tähden wäftis / cul» <
M ltloäl, edistän tarsin/joca teidän cun. !

14. Seniähben cumarrzn mlna polwcni/
Man HENran lEsuxen Christuxen Isä»
M«le«n.

15. Zoca caikein olkia Isä on/ cuin Tai.
Mja Maasa lapsift cutzulan. ,

16. Että hän anna.s teille woimaa hänet»
«»nnians. rickauden jälkcn / että te hänen
Hengcns mutta wakewäxi tullsitta/ sisälll»'s«e

17. Ia että Chrlstus «suis uscon cautta
tMuSydämtsän/ ja te olisitta rackaude»
Nittt» lrjnitetyt ja perustetut.

iz. Että te ymmärröisttta cculein pyhäin
«,H,i/m'kä ieweys/ pituus/ sywyys ja cor»
lliis »lis.

i). Ia sen cautta Christuxen rackau>en
l»nl»lsitta/joca caikentundemlsenwoitta/et»
!»le olisltta «ickinatftlla Jumalan täydelt»
sMä täytetyt.

»o. Mutta hänelle joca caicki ylönpaldl<
sist woi tehdä/ calten sengln ylitze luin me
nicoilemma taicka ymmärrämme: Sen wot«
m» jällen/joca metsä waicutta.

li, Hänelle olcon cunnia Seuracunnasa/j»l»on Christuxes lEsuxes/ caikijn Mioin/9«l«lcklsest nyu yancaicktseen/ Amen.
Mwangellum/ iuc. 7. v. -i.

WMn aican/ mmi lEsus yhteen
/ joca Nain IUMM',/
G 4 -



ja hänen canstans meni
VpeMSlapsians l ja paljo Wlltee,

12. Cssca hän Caupungm
lähestyi/ catzo/ cuellue ulos canneiiHjoca oliMins ainua poica/ ja se, »ntesti. Ia paljo Caupungin TansastWhänen cansians.

i;. Cosca HERRA sen M,«.
Mahti hän hänen pMens/ja sWhänelle: Hlä itke.

14.Ia meni ja rupeil paarij», I,«andajae seisalit.la hän sanoi: Nuw
Lainen/ minä sanon sinulle: Nous< B«,

<s. Ia cuollu nouss istualle'/ ja w
zieis puhuman: Ia hän «Mi f«!Kitillens.

/s. Ia pelco mli caiM:ja »>>

Mt Jumalala/ sano3en:GMlPl>Pheea pn Nosnue meidän secaam/«mala sn hänen Canftus etzinye.
»7. Ia lsmä sanoma cuului HAsiä, caiten ludean ymdäritlS/ j«

stin lähimaacundain.
Rucous.

Jumala Tatwal!ueulsa,l!>!4
Polcas annolt lhmisejcl

«mallans meldän Syndeim edest mllxo» tö
«iän/ ja meicä cuolem»st «>M
«iän. Me rucolle.uma sinua/pidä mlltäß
sijnä toiwos: Etten me stjta epäi!is/että np
cuinweidänracasHErramlEsuiChnft/sanallans ie stcn Pojan cnolluist ylösh<««!l
On hän myös nteidan wrjmelsua Pälw»»»?'lösherättäwö/jl, yancssichsen aut>ml>m»»
dam/Ameu. Y,s«l
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Päiwästä.
n/ttna meille/O Jumala/sinun san<
iil,.!lle« annos/ perkelcn stastaisutta
Mtä/ ja puhtalla sydammcll» seurata
<Ws/jocase totinen Jumala olet Gi
M poicas ILsuxen/etc.

Epist. Ephes. 4- v. >.

tVAckat Weljet; Minä hingtttu HERrH»
cellä/ että le sijnä cutzmnl»

ft/johon te cutzulltt oletta/ ntjn waeöal<!
Dl cutn sopi.

l. Laitella noyrydellä/simeydellä ja pttl«<
Mi«lls,des/)akä!sitätto!nento!sianrack«udes.

z, Ahleroittat myös pitämän Heuges yh«
«»li»/ rzuhzn sitten cautta.

4,- YxiRuumis jss yxi Hengi/ lchnculn te«
lm «letta/teidän cntzumisesan/ yhteen tot«
»«» cutzutut.

;, Yxt HERr«/ yxl Ufts/ ypl Caste.
«Wlnml,l«, <<l catckein Isä/joca calcket»
Mi on/j» caickein cautta/ ja teifl cättift.

Zwangelium/ iuc. 14. v. 1.

Mljhen aican lapadui / ettck lEsus
yhden PharisiUllen PMml«"

hen huonestm Sabbztina rualle/ j«
hl watnoitzit H«ln2s.

! I» / «jn«l oli »esimUtiNMhmlnen hänen edesäns.
; I' wzstitten puhui lain»

lpptnMe jz PharijeuMe sHNoi:Copico Sabbatina paranda?
4 Nljn he Valkenit. Mutti lM

«peisHH««n/PHransi
l» NlitttiNstl

G 5 s>l«
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"/- H "hän sano, heille:HnMj
lMä Naum ett Aasi pmo Cailvcon/ettehän cohls Sabbalmgan
nä hllndä ylösoea?

6. Ia ei he zainnee händä
»«Ma.

7. Wulca hän sanei Vieraille M.
«auxen/ cosca hän ymmärsi/ cu,W
he palitztt ylimmäisiä ifiumita >W.
tzen heille:

8. Cescas jeldaculoa Häihin n,.
Man/ nijn älä yllmmäist-ci lfiu/n«!
jeeu cunnialilembi sinus ole häM
tUtzUNU i

Z. Janiin eule sejoca M sinil»
<ttä hsnen on cutzunul, ja ftno >in«>
l«:A«W tälle sig/ ja nijn sin<l l)G
iillä mmel alemma istuman.

10. W«lla cescas cu<utl« o.l<l/ch
mene ja istu alimmaiseen siaan/ <»«

se joca sinun cutzunue en / lulls jo
NOH sinulle i PMwän/ nouse ylnmil
«silloin en sinulle cunnia nijlhä/ jm
lMs alrMtwat.

,l. i<ens ylönlä/ft
«lttsn: ja jocsitzens alenda/st>M

Nucous.
iIWE rucoilem siunaHEßra Jumaloi
meitä nijn johdattaman ja halWimn:"»
wc sinun pelwosas pysyisin,/ ja eu W?
auums ylpeyteeni waancalkest ftliH
luultsiw ja wastan ottatsiln sinun
j»Snbb«!n elkein pyhttWn; että n^'



/

pyhän Sanae cautta pyhitetyxi
Hmma: niju että me caiken turwam ja
W«m sinun Polcas lEsuxen Ehristnx«»
M fanisim/että hän ainoa on meidän
«mhursc»ndem jalunastuxem: ja uijn mei«
»«syndisen elämäm sinun Sanos jälte»
f««nnaisi«/ ja meitiim caicklualsest pähen.
«xest wiiltäisim / sijhenastt culn me sinu»
»s cautta Christnxes antuaxi
Ämen.

,z.Sunn.Colm.Paiwästä.
sinun pyh«

hallita meidän
I« pziyi sinua en me taida sinulle ke!»
w<,w, Sinä joca el«t ja halliyet/ Mun
poi«s ja saman hengen cansta/hmcoickisist tjancaickiseen/ Amen.

Zplstola/1. Cor. ~ V.4-
t/VMt weljetj minä lhtan Jumalalani

teidän tähtenne/ sen Jumalan ar<
mu edestä/ culn tellle lEsuxesa Chrlstu.
l<ft anrettu on.

5, Että te oletta calkisa hänen canllanS
lickoxl tehdyt / cailesa opisa ja caikesa luu»
tmlsee.

i. tzillä saarna Chrlstuxesta/on ttlsä wä.
«!v»xl tullut.
.

7. Ntjn eltei teildä josacusa lahjaft ml.w pmitu/ Mca odotatte meidän HErra»lEsuren Christuxeu tlmsllusta. >

l. I°ca myös tettä loppu» asti walMb
" ollsitla nuhtettomat/mcldä!,Mran lEsuxen Christuxen pätwäns.

Hwangtlium/ Mallh. 22. p. Z4.?Mljhm aic«n/ csfta Phariseuxtt
cuulit/ ettil lEsus eli Sa-
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ductusten Suun lurinnul, cycomiu,, heyhteen. >

j/. Ia yxi tain opettaja htW Whänellf/ ttulalen händä/ ja sanon;s. Mfian/ cuca on luurin ttst»laiss? "

37- lEsus sanoi hänelle.'Racasto fi.«un HLRraas lumalatss/ caikchfinun SydämeM/ jz caitefla simSielMas/ ia caikesta sinun M«M
;8 Tämä on enstmämm j« sminlästy.
;?. Toinen on tämän nldaitx»!

. Aacasta sinun tähimnMäs uijncu!»
iye finuas.

40. Nysä cahdesa caicli i«>
tt ja Prophtlal rlppuwal.

i, ' 4'Eosca Phariftuxel cooja Ml
' tysy« hettdä lEsus fanoden:

42. Milä ltille näky ChriffMlll
tencngä poica hä» on! He sanoi» h<!'

! Nllle: Dawidin.
43- Hän sanoi HM .-Cuinga M

D-wit» mtzy hsnen HTnsxi Henget
OansVtn:

44" sanoi minun H«M
rslleni/iftu minun oikialle kädtlltmij!i«
hen G, cuin minä panen sinun nch>'
ttscs ialcais sfiinlaudaxi.

45. Jos siis Bawid cutzu hine»
HERraxi/ cuingast hän 0N h<ln"
Peicans?

46. Ia ei «innul tmgän hMB
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Bwastata..la e, myös yxikän roh.
Due stn pslwsn ptrclzt hänelle e.^M'
lillll lys!)s-

Rucous.
s>HERr« Jumala Tatwallnen Isä.Me

meitäm walwatffxi/yndlsixl:
n» liediin» tvlltz siliun tahttö/mutta sitä te<
!<mn elemma me heicot ja Werio»
milli suurua estenä / ja se paha wiholinsn

Perkele e! anna myösmetdäu olla
Kmlähden rucoilemme me sinua/PyhH
Hmges wuodattaman meidän sydännh'm:
«lllme mahlalla uscellnxella turwaisim fi«
mnPolcas lEfuxen Christnx'» tvgö/hä.
«m fijnallans ja cuolemall«:ne«eltämloh<
lMlsim / Helien cauctans snndiin anderl
stomlftnuscolsim, ja nyn täsö maillms se»
«ult» Jumalisesi sinun tahdosaö ja cuultat.
stdefts elälsim/ saisin» myös sinun ormostsss
lEstxen Cyristufen mutta aucmilistn l«<
puu/ Ameu.
'sSunn.Colm.Palwästä.

lumaw/cnule laupiast mel->
mcouxcn»/ ja joille sma annat

mielen jatahdon rucoilla/ anna mypa
t«ftt»mys sijhcn' »nita hc rucollcwat.
Ginunpoicas lEsuxen cal»t«
ts/Amen.

Epistola/ Cphes. 4. v. 22.
HAckgt weljet; Pangat tykönne po!s se

wanha Ihminen/ jonga cantza te en, ey
»««Isittä/ j«a himolu cauM «fyxls itzms
»llluele.

iz. Mutta »dlstacat tellän teidän mielen.
«i Henges.

lapMatpZallmusi Ihminen/ joca
luma»



Jumalan jällen luotu on/ lolmelisezhnrscaudes ja pyhydes.
25. Smtähdeu oangat p'«ls walhe/jaf>i.

hucau jocalnen lähimmalsens cantz» tolull»!Sillä me olemma jästnät kesteniim.
26. Wchasiucat jaältätftndjii tehkö: HM

«ndaco Aurlngon laskee ylltze teldäu wlh<U!!
27. Ällät «udaco latttaMe sia.
23. loca warastauut on/älkänsillenm.

rastaco/waanparemmtn tehkän työtä >« te!»
mlttacan MsMus jotakin hywä / että hl-nella olls tarwltzewalle jacamist.

Hwangelium/ Match. Z.v.
Wlihm mcan / astui lEsus Haj<

meni jällens ylitzen/i» lil>
li omaan Caupungijns.

2. Ia calzo/ he loit hänen tt«ns
halwalun//oca macais wuottlla. C»s>
ca lEsus näti heidän uscons/ ftnoi
hsn halwalulle: Poican/ ole HM
lurwas / finnn synois, annelan and<fi
sinulle.

;. Ia catzo muulamaf Kirjilneppe'
nulst sanoit tlftenäns: Tämä Pilclil
Jumalala.

4 Cvlca lEsus nstt heidän «,'«'

HHn: Mixi te ajallel««
pccha «idän syo^lmesän?

s. Cumbi on kewiclmbi sanoa? W'
nil am«?an andexi fi»ulle/ lailta st'
N0«: Nouje ja käy?

6 Multc, el.ä teidän pits lielämilnl
IhWstn oleman wall<mM<>'
la spnntt anvexi anda/ sanoihän h«l'

mlß'
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Wttllle: Nouse ja vla wuottS/j«me-
!»wttaS.

7. Ia hän nousi ja meni coeians.
z, Ia cosca Eanfa ftn nakz / ihmettelit

jt,!>cunnisilit lumalatt < »oea »ti ih-Hile andanul sencaldaiftn wallan.
Nycous.
hancatcktnen Jumala/joca

zismunPotcas lEsuxen Chrtstuxen cautta/
»>«! M sairasta Ihmistä Ruumin ja Sle«
w puolest auttanul. Me rucollemme sinun
mllomatomda lanpiuttas/ettäs olisic meil.
li armolinen / ja aneexi audaisic caicki mei.
tiln synbtmj wahwlstaifit sinun Sanas caut.
umldän Uscom/ja hallttzlsit mettä ny»
Pchäll» Hengellä: etten me sondein tähde»
smouieen ja muuhun onneltomuteen jon»
lul«, w»au eliltsim sinun pelwofas/ ja nijn
sila ajallseu eitä cj<racalckisen rangalstuxen
Mälsim/ Am«n.

2°. Sunn- Colm. Paiwästä.
HlKrm InmM/ sinnnChri.

"stm uscowaiMes «rmo la muha/ et-
tä he seka csitests stftst»ist,de>i» puh-
distettaisin/jgcaikest sybämest sinusttnr-Mistst palwclisit. Slnun poicas etc.

Epift. Ephes. s. v. is.
WÄckat wcljct i eatzocat että te «visusti wa«

nyncum tyhmät/ waan nyn«
uin wysat.

la hanzllcat teltan ajallaus: Sillä
Olll! °n paha.^

, >7, Ällät sentähden olc» taitamattomat/
O»»» fmärtäwätset/mikä HElrau tahto on.

>B> Ia ölkat juopncowtznasta/josta pa<
K «eno tule/ waan olcat täMyt pyhällä
Helliä. ,9,1«
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19. Ia puhucm kastenän
K?toSw!rsista/laHe!-gcllsistälaululstt>/>oll,
saten j« soittalnHEßralle teidän s^dämes^,

20. Kyttäin »tna Jumalala ja Isä/«il.
kein edestä/meidän HErran lEsuM Ehri.
ftuxen Nimeen.

21. Ia olcat toinen lolsellennt alanml.
fee/ Jumalan pelgosa.

ZAVangelium / Mallh. «. v. 1.
WWen mcan/ sanoi ILzUs Im<

lämän werlauxen:
2. Taiwan on Cunin<

gan wertainen/ jsca leti häitä pchl>

Z, Ia lähetti palweljsns cuMn
cutzumita häihin/ ia ei He lchwiiil
tulla.

H.. Taas hän lähetti toiset pälml.
jat,' sanoden: Sanscal cnlMillel
Eahs minä WalmWn minun Aicknl
minun Härkäni jHsMiläni owu <«.

petUl/ ja eaicki vNat WKlmistttUl/lll!-
cal häihin.

f. Mutta h? caezsit y'ön. Jo ««'

nit psis/ yxi lomin El!»'
pallens.

i. Mutta MMt olit Wi han<»
pallveljans ja pilckaiftt heitä /j<tt<
psit. ,

7, Cosca Cuningas fen cuuli/«»'
hsfiui hän / ja illhelti sotawäftns ><

huculli ne murhzmlchel/ ja
CupunginS poltti. ,

s- Silloin hän sansi pMljM',
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l6i
M eosilz owat wHlmistetUt/ mulli»
B<«t ei ollee mahdolisee.

p MenZäl sis eciom haaroin/ la
<B jZeca le löydätte/ cntzucat häihin.

i°, Ia hänen palweljans menit ttil>
>,< j, cocoistt caicti cuin he lsyDt/

ja hywäl/ ja Häähuone täy<etin
VttMa:

11. Vijn Cuningas meni catzoman
Maitans/ja hän näki siellä yhden ih<
chn/ieca ei ollut tvaattttttu hsäwa-
«illi.

«, Ia hän sanoi Häneß<: Pstätvän/
lliinzas tänne mlit / ,a <i sinulla sle
saatteita/' Mijn hän waikeni.

iz Silloin sanoi Cuningas palwel-
Sitocat hänen Kätell.s j»

lolcans, oltacac ia heitlätäl händ»
ulconaistn pimeyteen/ siellä pitä oleman
M ja hammasten kiristys.

14. Sillä monda sn cutzullu/ mm«
ttlM»alo»alwalilltt.

Rucons.
MMm simla/HErra Imnsla Tai.
"'walintn Isa / sinun suuren lauplndes
j»hMdcs tähden: ettäs meivänolet auda<

°ul lulla sinun amuaxtekewatsen Sauas»lgi/ ja fiuuu ilotsijn Hälhls/ calckt myös»Mn syndim sinun Poicae cauttc, anderimonnt.M«tta että /ocapäiwäinmliuftus/
Heiwus ja waara on suuri/ ja me olemme
Mm juurl hcicot/ ja sangen noM syu»
ft.ntzn rucollemme me sinua / ettäs Py.
«'»Henges cautta/ mettä caickwalstst.lan.»scsi worjelisit; Mimojos me langem/



jany-, ne Häiiwaatiei/ culi, sinunrII»sH7Icas meidän päällem puteum
en/ sa, stntam/ r.yn auta meia nrm0,,,,»ylös lullens. Ia annq meille olkia catuWja parannus / japlda meitä wahivana uft,sinun laupludee l^gö/ etten me lauaimmihancalcklslstpysyts/ Amcn.

2i. Smm. Colm PäwW.
HERm Jumala/ anna sinunamw

sitten sinunmciss täftta/ettS,»e aina HM Itöihin walmit olisimnmi Sinun i
IlLftrcnThristuren cautta/ Amen.

Epht,.6, v, >o,
WelMt; VlcatwäkewätHEtt«i >
hänen wälewyeens wolmaft,

li. Putecat päälle» Jumala».S»tl>»ft/
«ttä te Perkele» cawaltta päällecammft
woisstta wc.stanseisol <

,2. «Viliä / et wetllä ole Sst» jih» <!!«

Werta wastan/ »aan Pääruhttuo<taj»«!<
doja waftan/ se on/Mailman Hemjl!»>»> .

sian / jotca tämän Matlman plineydes n>»l>
litzewLt/ pahoja Heuglä wastan TalwMk >l

iz. Sentähden otlZcat luwats.n Sm»'
seet/ ettäte moisitta pahana pätwänä «»sm ji
seiso/ ja c»in tt caickt päättänet
sywälset oltsitta.

14. Nijn selsocat Vyötetyt Cupeista <»< 1

«uudella/ jo wanhurstaulxn
la puetetut.

15. Ia Jalat walmlxi feng!ttt,t/s»<lw 3
man rauhan Ewangellumlta.

16. Mutta ylltze
pi jolla te wolua sammutta calcki sen n»M
tuitstt Nuolet. l

17. Ia ottacal Päähänne terweydenNM ->
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fa kpistolat. 163
«S»: 3» Hengen Ml«cka/,oca on I»ma<
l«»

,z, Ia rucollcat a<na callella tucoile«i«
G ja onomlsM/ Hengesä.

KHZen aican/oli siellä M Cunin>
«lg<n Mies/ jonga Poica sairasti
lMnaumis.

4?. Cosca han cuuli/ettälc susoli
Mllutzeast Galilean /meni hän hä<
n:„ lygöns/ jarucoili händä alas mlo
mn ja paranvaman hänen Poicans/
>«« oli cuolemallans.

41. Sanoi fijS lEsus hänelle.- El<
lttttnäe tunnusiähliä ja ihmeitä/ nijn
««usco.

4? Sanoi Cuningan Mies hänelle:
HMra/ mle alas/ennen cuin minun
Peicon cijolee.

s°.lEs«6 sanoi hänelle: Mene/si.
WPolc -selä. Ia M«esusco<scman/
!»W lEsus fono» hänelle/ ja meni-

li. Nijn hänen mennl§sl,s/ cohlai-!><hsnenpalwUjans hänen/ilmoitit hä<»tllt/jo sanoit: SinunPsicas elä.
ft Äijn hän «Utti heildä H»ls«/joll<»

'»»parani. Ia he sanoit hänelle: El-
A Htttellä ylonaudoi
Mmauli hänen.
. K Niin Isä ymmärsi! sen sipi Hee«
«'/jollalEsus sanoi hänelle: Sinun
Mcas elä. Ia hän Uscoi /j» caicki
«nHuontNS.
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Rucous. '^"-

Jumala/ sin» j«c»
cautta olet mellle lnw«n«m s„,

beln audexl saamisen/ wauhurscaulen „
calckiseuElämän. Me rucoilemme sinua/«, ji
täs Pyhän Henges cantto / ntzn her«täls.!„
hallltzisit meidän Sydamem/ ettämlM ~

päiwäisilläRucouxillam/ ja esinomailcu „

«altis meidän tlnsauxtsam hänen tylöm»!
sencaldaista apua etzisim/ja wahwimusin ,»
«antta hänen lnpaurtjns ja stnolns/ ch, l
däisim ja salsim mitä me anomme. tz!m ,:

Poicas «te.

22.SunnColmt.PmwU"
Jumala/jocaolet meidän w«keH K

ja turwam/ cnule SenmcuM 8
Rucons/ jollftshänen olet opettanutw >

«oilcmmn/ jo an»» meille mitä mc usw
liststi rucoilemme. SinunpoicftsM
xen Christuxen cautta / Amcn.

Epistola, Philip, il».;.
HUAckat Weljetj Minä kytän mlM>

usein culn minä toti»
jattelen.,

4. Jota minä calklsi» «luunRuc°»M l'
«in» teen/ calckein ttldäneoestän/jo
!en <l»lla. «

Etts te oletta Ewangeliumlst os«lff
tullet/ hamast «nsinmisesiä päiwästä l,

hän «gt. !,
5. Sen mlnä lottstst tiedän/'että st,«' '

teisä on hywäu työn alcanul/ sen hau M»
lEsnxen Chnstuxen paiwan astl päitt»,

7. Nyncuin mlnnlle on myös «hcullim ,

lelstä ealkista nijn ajatella/ sentählen««" ~

teidän mlnttn sydämeftnlPtdän/näls« «^'
lahltlsttzt/jotsss minä ewangMiM^



j<t Npistol.»t> 165
rHWjI, wchwlstau/nljnculn nettncaickt/>

cantzant armosta osaltset otsat.
z, Silla Jumala yn minun todistajan/el»

,z»,i!!ä sydämen pohjasta eaickia teitä IE.
«,««Chnstdles halajän.

°, Jo sitä rucoilen/ että teidän rackauoeu
euämmin hyödyls/ caicklnaiseS

Mwiscs jaymmärryxes.
,o, Että te coetttlifitta mikä paras olis/

lielisM ftlklät/ ei kelleugan pahcnnuxerl/
plilwön astt/ täytetyt wanhursca»

m hidelnllllä / jotca lEsuxen Chrlsture»
mliotelsä t<lpah<uwat/Inmal«n Kylexeri
j»Lnnnlari.
Hwangelium/ Matth. »8. v. 2).

DWn aican/ sanoi lEsus
°"Mlapsilltns/slämsn wettauxen:
ÄiwanWsldacunda on Euningahan
«ttrallu/ joca lohkoi lucua laste pal»
»chlns contza.
",Ia cuin hän rupeis lasteman/

Mrxi hänen eceene/ joca oli hänelle
»tlca kymmenen tuhatta leiwiffätä.

elttj hänellä ellui wara wao
f-'/ tsstt Herra hänen myytä/ ja hs»
M jalapsens/ ja caictt
MhäneK olj/ jamaxetta.

Nijn se palwelja langeiS maa»
Mia wcM sanoden: Herra/l!< WNämen minun caHani/ja mi»
»»maxancaickisinlllle.

Nijn armahti Herra M pal<
°><!>M / ja hänen/ ia andoi h<l«wtlan andexi..

G Vlijn ft meni ulos /

ja löy>



ja löysi yhdm canffapalwelioifiHn,/
joca hänelle oli welca sata penninM /

ja hän tartui häneeN / ja otti lK«»
Caulasta/ sanoden: M«>a minul! l'
welcas.

iZ.Nijn hHmn cansiapalweljMlw „

gelS maahan hänen jalcains Mmi, 3
ja tucoili händä/ sanoden- Oletti. °<

fiwäinen minun eaHani/ja minä m
xan caicki sinulle.

;o. Mutta ei hsn tahtonut/ nm,z
meni ja heitti hänen Tomijn/ W. l»
nsti cuin hän welan maxais. >'

;>. Cosca mum hänen eanl)apalA
jans sen näit/ mitä tehlin, mmchil
h,e sangen cowin/ tulit ja ilmoitit Hl- <»

rallens cajke» mitä tehty oli. H,
;«. Sillol» cutzui hänen Hem <

nen eleens /ja sanoi hänelle: S»!!
paha palwelja / minä annoin M .

ond.xi caiten welan / ettäs minu« «>

coilil. ie,

;;. Eits wyss sinun pitänyt «> z,
mahlamsn sinun cansiapalweijami >»>

nijncuin minäkin sinua "
)4. Ia hänen Herrans wiM/

ja at!doi hänen Böweleille/Mn ch
cuin hän msMs caicki mitä Hans
hänelle welcaa.

;s. Nijn myös minun TaiwaA»
Isän lete teille, jollet te cukin W<>' s>«
jellen teidän sydämistä» anna ondP
heidsn "

166 sswangeliumit
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z ijaucalcklnen Jumala/ m«
z^lunnustam/että me olemme walw-.lstt
Mset/ia sangen ustin sinua wastan ncko.

l< Mutta me tcjtäm sinua caikest jydömest/
M sinä olet meidän welcam melldä poisot»

«< ,WU!/ja sälyttänyt ne sinun rackau Po>cas
lWenEhnstuxen päälle/ja andanuc hä>

, »<n meidän edestäm mara. Ia rucollemme
D«/ ettäs meitä armolisefi uscos pidäisit/
joPchsuHenges cautta mettätäsä MallmaS
»in lMtz sit/ e<tä me sinun tahtos perän «<

>l >«lM!sim; Meidän iäbtmmäistäm c<ukel«
>. <»rl>ck«udella cehtaisim/mlelelläm holholsim

j,Wa!sim händä/wlhan/p<catsuden ja co«
< ftn poispauisi». Etten me sinua Wihaan
'

mtiwostan fehoimis/ maan sinnst aiu« ar>
" «ion Isän liydäisim/ lEiureu Chrlstuxen
l' «utto/joca elä ja Hall tze sinun Pyhän

ijancaickisest ljancaicklsehen/A.
': :;. Sunn. Colm. Ptttwastä.

lloi/eitV^.
I> "fts ricoxet/jotca he helckoudestays

lchnct owati Ia nHn stndqn sidotut. .
l' Anna hetdan nysta sinun hywvdcs caut»

!l >« »apchdetuxi tullft. Yinun poicss
Ks»fm/etc.

Epistola/Phil. ).v. 17.
> scuratcat mlnua/ ja«tzt>«

»! "'c,t nytä/iotra nyn lvaeldawat/cuin m«
W ejicuwa olemma.

>z. Sillä monoa waeldawae/ joista
, !'Olo olen teiLe sanonut/ ja nyltin ltkein

>"°n/ he owat Chrlsturen rlfiin Viholliset'.
" loppu on cadotus/ ja het.'''MsMg on heleän I«mMnS/jahek«'
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dän Cunnlans joucu heille häpiöfl/ >ots,
mailmalisia racastawat.

2v.Mutta meidän meuow on 3al«a!s/j«,
sta me lunastajitta HErra lEsusta Chrlst«>fin odotamme.

n.loca meidän hetton Ruumin, kircasi»/ !että st hänen llrckan Ruumins caldameu l-
lis/ sillä woimalla/ »olla hänmyös troleell,
li itzellens alewmalstx! tehdä.

C. 4. v. 1. Sentähdea minun r«cl«t j« '
ihanat wcheni/
nun / ftisocat ntzn HErraft/minun rockoni,

2. Ewodiat minä neuwon/jaSyntychestml»
nä neuwou/tttä he HErraft yxlmlellsec «Ilft,

;. Ia minä rucollen stnua m<nunlo!>»l, >
linen cumpauln / ole »ylle awnlllnen/jM '
minun cansani Ewangellumts kilwolMl' !
»at/Clemetin ja muiden minun «ultOM!
eantza/joiden nimi elämän klrjas o».

Ewangesium / Malch.». v.i;.
WMmKican/ menit 'neuwo/cuingahelDM -
ftnoisa solmeisif.'

ls. Ia he lcheliehänen lygöns h<l< l
d<ln OpelUslapstnsHerodianlin each/
sanoden- Mestari/me tiedärmne ft>!!>

,a sinä bpilal Jumalan <><»

«tUdIS /« myss tottele tetän/ sil!<l <t <

nä catzo Ihmisten wuol0« >
17. Sano siis meille cuwgas!«!'!«' e

SopicsKusarille anda WtrKMclof
,3. Eosca lEius ymmärsi h<l»

pahudens/sanoi hlkn i Wilä «ulcM '
tiusalle minua Z' ,

,3. OlMaeat minulle Wtr0V!)!!l>l ,

Nqn he annoit hämllt Wmlah"'



V. Ia hän sanoi heille"- Kenmgä
CulVa ja päMetiyyims 3 He

ftneit Kejftrin.
«. Nyn hän sanoi h?iLe: Antzscak

DKeisuriäe cuin Keiftrin owal. IsMlnlle cuin Ilzzmalan owat»
». Ia cssca he nämät cuultt / H-mlllhe/ja lusVUit hänestä/jg^Vis»

M!l.
I^ucöus.

. ME kKtäi» fiuna HERra Jumala
, ettäs tähänasit armsstas
, ckl m«oän jalos rauhzs elä andauut / j»

, mitä sooalda ja Nuucalaisest wallast Isilt'
, Warjelluc:larucotlcmMna/annametl«

,j !l l»!elä?iu Armos/ että me sialin pelwosM
j'sinunmieles M«n eläisin,/ engä cmnais

nslO!! synneillä syytä werenwuodatuxeen/ eH
mihin sencallatsiju rangaistuxyn: HaWe,j«
W«a meidän Efiwalbam/tltfl hän estaie/" Mn paremmin edes autais silmu peleoas/
"li> meillä sitä runsambl Siunaus ja mene»

I« B heidän hallttufms alla olis/Amen.
Z l4.Sunn.Colm.PäwGä.

"u/annalneill!:koodille syndiMe si.
""»uuta cuin nngaiMxen «ttsamnet o>>

!! >mmm/ftisim si«Nl L/Mpil,vch'w sm.!i! """» Antton/ za en olkculw.
~,

p°>«2 lEfuxe» LhriMp<!n csutto/ A.
chWSlss,EMssi.v.?.

H McksstWel/tt; Enmelacannetfeldän«'
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nen tahtoa tilnVtmistlla-täytctälsin/cM
Nlltscs hengeltsts wtzsaudes ja toimlg.

iv, Että te otollisesi tvacUalsilta/ll»,
t«„ ciUflft HERrglle. Ia het«lmö>tz!si«l«
kisa,hywisii tötsa/ ja caswalsitle 1m,,,
tunöemises.

n. Ia wahwistttuxi tulisitte cailcll»,»!
malla/hänen cunniaus wakewyden jcilken/n
keen karsimisen ja pltkämieltsyden/ilonMi,

il. Ia kyttäkät Isä/ joca mettä sMo,
tehnyt on/ ostlllstxt oleman pyhäin M
see»/ waikeudes.

MwaNgelium / Match. ?. v. il.
aican/ cosca lEsus M

puhunut oli/ cap/ch
yxi Päämies tuli / ja cumarsi
ftmden: HERra/ nyt cuoli mim
3Htcär«n> uuma tule ja pane M
hänen päällensä nijn hän wle eläwA

i?- Nijn lElus nousi ja <M
händä/ «a hänen OpeluslapstA

22. Ia catzo/ »aimo/ iocs oli H
Htymwendä ajastöica punaistoM

li.', sairaflilnut/ täwi hänen tatanM
ja lupeis hänen waanens liepesen:

n. Sillä hiin oli itzellens janoolX!
Is? minä ainoasians rupen Wnl»
WMlttKns/ nyn Viuä tuli» tttwi^

»l. Nun IZsus Wnsi hämsl
näli hänen /ia sanoi.» Oie hywäs m
»ss sinun uscos S!! D
ttl»t,exl lehnet. Is waimb tuli W
hittellä terwcxi,

H,. I« lpscs IWs mli P^M
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hmtzuonestll/ ja tM Huiium
/«/ ta Cansan hymistwän.

Sanoi hcln heille.- Mengcke
M, tt pljcs ole cuollz>./ mntta hän,
mca:la he nauroit händck'

is. Costa Canft oli sj-tcu ulos/
iliem hän sisälle < ia rupcis hsnm M-
ms/ ia Pijca neusi.

is. Ia se sanoma tuulm caickttt»
Wachan.

Rncous.
yancalckuen Jumala/lH ca Mun Poicas cantta olet luwemnut

Me syudein andext saamisen ja ewun yan»
Nickistä cuolcmata wastan: Me r«s§ilemma
ftuo/ tuemeltä Pyhällä Henglllis / että me
stm»ldatscs uscalluxcs sinun «rmohosChri.
ftxeu c«utta jocapäilva wahw-stmsim, j«
sll, tollvon lujana pidälsim/ ellen me cuole/
M» mMan n«een nucum/ ja sinun Poi.««Ksuren Cbrlfiuxeu «utta/ wlMlsnsl'iw«na yaucaickisee» elämään '

!5. Sunn. Colm. Pälwastä.
G HiLiXm I«n»«l<l/ meidän

» f>d«me,nja »nielcm/Mcn cnis'K, wZ
"l» stnrata tmdaisim/ ja ymmarrmsim
M« smWwa,stn hcdelmZn Sllmn poi.
'"lEsuscn Christuxe»/ ctc.

weljet; m me tahdo lettoa salata/"Ma jotco nuckunet OV«,t/clt't tl mu.M ntzncnin wuul/j»llla «i to:wpo olc.Siliä jos me uscomma/että lEsus o»
"'«c j„ ylösnosnnt/ lnmala myös

H l ne/
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desmcpa cantzaus.

15. Siliä sen me sanomma teille ulincM
HERran sanan/ että me jotta elawme j,
Mfen jäämme HERran tulemlften/c>«l
fuugan ennätä ntjtä/ jotca «uckunet >»«<!!,

16. StllZ itzc HEn-a Tailillji
juurella hunbolla/ja ylimmäisen Engelin i.
«ellä/ja Jumalan Basunalla/ja Cuckl
«usin Chrisiuxes yköznouftwat.

17, Sytee me jottaelämme ja jalken j»«,
me/ ttmmaean heidän cansans ylöe PilvW
HERra wastan 3mihin/ ja Ayn me M
H3Rr°n cansia olen.ma.

18, lohdutacal sijs ttitän lesienäu M»
sanoilla.

, HGcmstlium/Matth.24. v.is.
Wljhcn «?ican/ lEsus i)>!l' »

Eosca te liäetlc
lvilyxcn mulMuxen / jsfia sanottu en
Däm>! Pwpb«la!da / ftiftwan D<!,,

joca lsmänluke/hsnW>
ttiänätön. > „

is. SiMn ne luin IMss M!
Mlcan wustMe. . <z

17. Ia joca Tatsn päällä en/iw
Wuco°alas sltatnan <

18. Ia jsca pitlhäasn/ältönP«>"!'
es Naaltamns sllaman. ~,'

!?. Woi rascsw jz imetl<Ms»
siijna päiwttlä. ' 3i

20. MMa mceileal/ttttz leidMp,»!,,
conna lapchdms Tapella titäSam'^



!I

V»n/ jonga caidaincn ei ole oliuc
milman «igulia nyn lshän asti/ ei
möslule.

«, Ia ellei ne Päitvst lyhcläis,
cht, yxikän iiha lulis auMxi/ mue«
tlxvalitMin tchdm ns psiwckc lyhetän.

2). Silloin jos jocu teille fansis:
CG/ lssä on Chriftus/ laicka stM/
»ijn ältäl uscocs.
»4. Sillä wäcirät Ehrisiuxee/ ja wM«,

nouftwal/ja
HMä js merckejä/ nyn eteä myös joS
Maistapahlua/tvalilUkkin txylttläHn.
2s.TgjzK/minä olen teille m? n sanonut.

sijs leille fanowal.- Cöhs<mengs utss:
saft/.hän sn Camaris/ ällät uscaco:

v. SM mjncuin Pitkäism,luli
IliMhlaltzäM/ ia näky hamaan
»«n/nijn on myös Ihmisen Powl
!!>!<!N«S.

18. WuttH cusH Rsalo ön/ siihens«c«?in cVconduwal.

WE lhtam sinua / HERra Inmala t„i<
lsä calkrst syoamest/ ettäs nnl.

l'Z«U3cz«tta sijtä VahlngolisestaHan!Vi- .
lolscha erhelyxcsia ulos ottanut/,a sinu»«m°s olkiaan walteutcen saattanut «lel:
3» mcoilemma <mnH/ ctms arm«listfl mcit»

pidätsit/ja calcklnaisest erhl<Wj« wlllltylcst »arjeksit. laer<nom«t.siltä/ etten m« olls sinulle kyttämätts.
»«/!va<!!°!« jss ylöncatzols sinun S«n,as/

waan sen caiWWäAesi
Hz wast,m
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,74 Ewangcliumit
waAnottaisim/ sen jällen meidän
pa» i.imnsim / jacalkeu uscallurem »moo.
ftans siilin annohos ja si«un Pzuos Wsuren Chnsiuxe, ansioon panlsim/iocasi„»n
ja Pyhän'Hechen cacha eläia hällchzM.
ealckisell yanmlcltseeu / Amen.

26-Su'nn.Colm. MwW.
l.e^e^.

lnmals/ halliyc nyn sinun
, meidän sto«me»
ja ctta mc aina loppua,,? si<
nun duomiotas aj»jtte!i<
On/ >ft «li« tnlisim herätetyxi ain<z>t«js
Mgilmas lunwliiest elälnasn. Sinun

suren Christuxen cautta/A.

weijec; meidän pltä a!n« t<ll«»
THledestän Jumalala tyttämsn/utjlilm
cohimmen on/ sillä teidän usconcalwaMsl/
ja catckltn letdan rackaudeune ltsiiyney»°c<!!'
sta cohlan. ' .että me meitam teista/ Jumala»
S««ra«nnts kerstamme / teidän kär>!»,!s«
stim lss «seosta»/ cackes teidän watV«ft!l>«
walnosan/ culn te kärsitte.

5, Istca osottawat/etcä Jumal» «n «>

lein d«°w!tzkpa /jci te JumalanW«lM«>
daan otolltstxl tuletta / jouga lähde»«
myös kärsitte. .

6. Että se on ollein Jumalan edes/ W
taas tvatwata/jotca tetlä watwaw«t!

7. Mutta teille/ jotca waiwatan/«n»
lewon meidän canSom/cosca
Tmwaast tlmaudu/ hänen woimans Engw
te» cansia. ,

~z. Ia Tulen lelm«uxella/joca nM«s
jotca et Jumalat» tundenet/jn ntM»
«l meidän HTRran I«suM Chß»f"
«angeliumlt» t,tt«le. ?^°



"».Mca pitä/ yancaicki'
ftl«i>oMxin/HERrnn Casmoscaja hänen
MMls wäkewydestä.
, ,ö, Costa hä» tulema «n/ k.rcafttlta hs<
m pchäills canffi,/ ja lhmclltstxi tulemat»
M,n nscowaiste» canft: M meldäu to«
chfm, teioan tyzön/ fijlä patwästä/ »lelß
«leusconet. -, .

Ewangellum/ Mtth. ls.v.zi-
MUlta coscä Ihmisen Poics tule

Cunniasans/ ja caecki py«
jilttngetil hänen cansans.SiWinhän
ft sunnisns Isiuimells.

,i, Ia hänen eleens csolan caickl
sonftl.- Ia hän eroitta toiset loiMm?,
MM Psmlen «roiM iambaat
NusZista.
,;;. lasstltta iambaal/oikialle p»s>

!ckN!>: Multa Wllchel wastmallws.
34. Silloin saNo Cuninggs nijlle

jm sitialia puolcllans swal:
M« minun Isäni
l»! le Waldscunda/ jocakeille on wal«
H«tu Wailman alusta.

;s. Sillä minä Isoisin /ja te ruokitte
«inun: Minä Janoisin / ja le juolttle
minun: Mins olin Ouc?/ja « huone»!«nolille minun-

)s. Minä olinAlasti/ jale «vaatetit-
winun: Sairasno/ja le opille minua.
Mliolin Fangina/ja ee tulilla mi«
M ',göni.

n. Silloin Wanhurftalhändä wa«
!>«»!«' jz sangwgt: HERra/ cofca me

H 4 «Hzm<



,?5 VW<;«gc!iunut
l;älMMt sinun lsolVaw «a
l!Mi.- Aaicka l»noVan/ jaannoitlimesi.pun luoda.

. 53. Cosca me Mm sinun Mm,
jz husutften oeimme sinun! Taisil«!«,.
lwltta/ja waaletim sinus?

M. Eli cesca me näimme sinunftl.
raina/ caicka fangino/ja tulimmes>,
NUN lvgos.

40. Nchl wafiaa Cuningas/ jasm
hMe: Tottseft sanon minä lM:S<>!
<uin ee olma eeMel yhdelle näillä wi.
himmist minun wchWni/ sm te A
ze minun.

4l> Silloin hän MYZS sano ichtt
Wlca hänen waftmmajlansbtval: M
gät miliun tyköni le tirotw P»»
«aichften Tuleen/ jsca walmiliemen
DerielMe/ ja hänenEngelMns.

SM minä isoisin/ia et ««><

VM rtwckmtt. Minä janoljin/ja«!<
tninua ju^tanel.

4;, Minä olin ome /fa el« M»
hnsulftenolksncl.- Alchoin/ ja tl»m-
nm Vaatettanet: Minä o!m MB
Mngnla / ja e« le minua oppinet. >

44. Sillein myös netin hsndä A>
gawat/ stncden: HERra / coft >»!

Näimme-sil-un isowan / laicta
tsicka. smona/ eli alasioma/eii ftlr»!'
na/ tKlckK zMgINK/ ja en Mj j)B

,45



Nijn h«n »aftoa heitä/ Mod'»:
satwn mmcl teille: Wilä et tt

«hnel yhdelle nDstäwHiMMMsita el
«wlnulleeantchnet.

la Nijden pitä silisin mene»
Mi ijancaickifeen wäiwaan: Mutts
Mhulscat qancaictiften elämään.

Rucous.
sinä yhtelnen EIH.

))witten j«Cnoluttten Duomar!/ me m»
«l!em sinua sydämesi/ että costa sinä olcl
!ckwa3»i,ussan Ptlwisä/suures »oinzasjn
nimlas/jacalcki pyhät Engclit sinuncan»
l»e/ duomitzema» ja cocoman catcki Cansat
ftlili etees: Että jocaiLen sen periin 'fats/
cM hän elälsans ansainnut on/ »oio se olie
tzmä ellpahg. Ettäs Pyhäu Henges cautta

«molstt w?ille annos/ etten me surutto»
mt/ vaan aina sitäajallellstm:WÄlwoi<
<im j» rueolltsim/ syödesam ja juodesam
llösnlsteftm js maats paunesam. Että we
slucault» peljätettätstn syndiä tekemäsi/ si«
l!»«i! lpatzusettalsin/ ja wij<
m!» «utimden ja tjaiicalcklfen elämän peris
schm. Stuii joca elät ja lftn j»
p, Hengen contzz/ siunattu ijancaicklststi/A.
l?. Sunn. Colm. PätwDck

ANna meille HERra I«mal<V ettö<z
"me tyh«,ain Nciyein canss« fz«dM«uckms / n«,ttft <un« wnlwoisiiN js r».
«ilisim: Ett« me yssncaicMe» r«m
nimnzpssHsisim. Sinl,» pot«s/ ct/.Epilksla/ 2. Plt.). v )-

welitt; t»M stenst-l/cttä wkj>>

M»! h!«vus jällen w«eldalyat.'
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, 4. Ia ftmowat: Cuza
ne», tulem<sestc.!!s'i Sillä si)lö p.uwästj

owat nuckunet/.pyshwat «ilki»«,,.
l«»:> ne' iuenuon aiustaku ollet o»«.

5. Huica c>«len2 et he tlchoo tietä/ lllj
,c niu neu oltt/ja Niac» nscdestä/j«,

»vtctfa «Äauan lautta seis»,
6. Culie>!gtn,oll siihen ai:«n/ se »M,

Uytzen cs>!ttt l/ wcdcnpaisumtseua turn>l!!>», <

7. Äss,t myös ne,Tmw«t ja Mat cW
' nyt owat / ''.l,s c<mtla säEllÄ/
tulen w!N'.'f!
fca inmainttomltt Iymtftl c«<>otit«».

8, Miw-'c-lä yhlä ci pwa icijdäM» <>

ln»!,/>nlnunr ckani: Että yxi päiwäonchti.
rin z,yncui,i tuhannen ajasiaico/!« l»<

.i ajastau» nM«m yft pälwä,
9, Ei HErra wnwocä

luu: muutamat sen wypywän !«uIM/ <!

traau han on meloän cnniam t^ärsimm/ja et tahdo että jongun pdälö hllckmA/ «,

»»anetta jecatnen »tzeus parslmuMili»
10, Mutta HEn-az, pa-wä 03 luw °

Nymu.n wan:s j'. MöM "'

rell.i po sii>i>!cwäl/muilaEle!!!!iM
pila palawudcsta Elämän/)« Maa/jni> lZ

hanesä e>wnt/?lk2 pz!«»M <>z
1:. Liiinuck! nämät pttä «toM!i/!» ..

oaistc sillo.u ollapchiaw

»2. Elia :e obo:mte »a llrudnttt A

a>u. ~



Ewsngllmm/ Watth. Is. v.!.

M Eliöin ptts Taiwan WKldacuntza
fymmenel, NcitzM «lb il-

Wwasian.
2, Muita- wW heW oli lphwä/

j« »ijsi tllilawaea.
;, Hyhmät olit isVpuns/ ia ei öljy

Wtäns. ,

4 Vulta.Taitawat otit Öljyä H.

Ms ynnä lampuin wl^a.
s/CoseaD tä wtzzvyz/lulic heeaic»

liMljaxi^nucuit.
s, Mutta pusli yönä tuli buulo:

10110 Pilä tUl<WMgät händä wsstan.
7. Nijn neusit emcki nämck Nei»

p/jaMlwlsiit iawpuns. .

l Ia tyhmät sanoit lattawilk.-
l»cät meille teidän ö jystän/filla mei«
l<!n iMpum jaNlllwwaf.

l>. Nyn Vastaisit läitawal/ sanoden:
ki suingan/ lteei meilbä ja puu-
<!»s/ mutta mengäl Iparawmjn, nydeu
<O>olca myywät) ja sftacal itzellen.
,

>°. Cofca he Nlintt estämän / luli
DU Ia joeca walmijt slil/ n< menit
häiim cantzans häihin/ ja owi su«jeltm.

>i. Nijmein »ulil nelin coistl Meitzel/
bftnoill .HErra/ HErra/ awa mei-
Wlttem.
", Mutta hän »ssstais/ la sanK?: Ts-"°ft s«l!ON ylinä lccke - En lunne mmä
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180 i3wancfcliun,lt
»;. Walwocat ftnltihdin / D^«

lttdg päiVä eitä hclke / jona ,>«

Poica lule.
Rucous.

lEfu Christe/ n°,e!dä« w»«sinä joca meidän sinylles/iinM
jalaupiudcs olet kchlaimt/ sijnä ettäZ <"

lihssln ja Werem päälles otit/ jaHengcsW. '^

bän «oesiam Cuolemaau uloZannoit, M
rucoilem sinua csstkest sydämesi/anna Me °'

«rmos / eitä me lnpnuxem/ culn mcjiM
meidän pyhas Castesam luwannet olemme/
«scollisest pidalsim / odoltain aina uscoij,
hywäs omas tunnos sinun tnlemist«s w< t»
mlolle, Etle» me sinun tulemises ajllllo «>

'"

lssie/ «chncuin ne tyhmöl Neitzel; WDf!, '>'

DäGm meidän lampum palamas/ NM!»
ne wtzsst Nettzet. -Ia mikes InmnlisM
lvalivsHm ja sinun canffas sisälle NKch»
taltvaltscen Häähuoneseen/ joca en §«»> «>

cnickinen elämä ja autuus/ja nhn sim/ '
"sckä Isän za pyhän Hengen/ nyn myei M .

tnn EnZelctn ja wystficn NeilMen cl>ch/
yaucaickisest iloitzisim/Amc». /

SMHMHMUWHMV
ILpistolat ja'OwanZellMit s«

POä-Mwinä.
P. Andreaxen Pälwänn.

zanpias Inmaw / jott !'^

mmta/sinunpa !>

A«uos/ ctta n« Ustost ,^

?,an Opisans lvnhwana pystlDmc/!»
meidän Svndim^ndcxi/c^



Hpisiola/ Rom.io.v. >c>.
Welzet; Sydämen uscolla me lvan«

tulenuna/ja fnun tunnustorel»
~M «uliiari tulemma. n. Sillä Raamat<
instn!!: locainm cuin uscs harien päällens/
<ihi„ mle häptäan. n. Ei ole yhliin erottu»
ftlnialalsenjaGrekin wälillä: Sillä yxt
~«!ckcin HERra/ rtcas caickein cohtan/
,M hälll>ä rucoilewat. iz. Sillä jocai»«»
M HERran Nlme aurens hnuta/ hän tule
Muop. 14. Multa cuinga he sitä auMs
Mwat/ jo«ga.päälle et he usconet: Ic,
ckg' he sen ustowat/ jostaei he ole cnulltt.
!>-,Mtt»culngn be saarua<

cuwZa he Mrnawat/ ellei heitä
lähctllä? Nhncuiu kirjoitttluon: O cuinM
Mset vwac nyden jalst/zotca rauhaa juli»
ftwot/ntzoen cui» hywaä iullstswat. 16.
Mt«ei l,e ole caickiEwangMumille cuuli»
«lft: Sillä Esaias sano: HERm/cuca u»
silnuldan Saaruam? 17, Nljn tulee sij< u<
ft Vaarnasta/ mutta Sa«rna tule luma-
KnEantltl cautta, ,8. Munaminä sanon:Whe sitä ole cuullet ? Heidän äaneus tosii,
e»löhtlnyt caickeeu Mallmaan/ ja hlidäcls«n»»e Mallman ääryn.

iDwangcljum / Match, 4. v, 13.
Mihtn aican/ käwi ITsus Galilean

tykönä/ ja näki Welje»
!«/ Slmonin/ jsca. cuhuesn Pctachtt

hänen Weljczis/ lastcwanNrckojc, Merecn: Sillähe elit Cala-
»chl. ,9. Ia hän sanoi heille- Oeu-
lolcat minua/,'a minä ttt» teidän Ih-

2O: NW he jätit
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cohea Nercol'/ ja ft«taisit
'

Ia cofea hän !k
hän tslfticaxz Welftsiä/ latbburt,, H,

"

bedeuxen Pojan/ ja Ishannexen h<j«» <i
WclftnS/ Wtnhts IMZeblllyl» «l
calsta / parardawan Werclyjans, I, i»
M cutzuiheits. 22. Nyn hecohuU V
Wenhen/ jaIssns/ ja seuraisit häui »<

Rncous. li
/>>HERralEsu Chrlsie/sinäeln»«n> j!

n Poica / joca sinun Eonas iW,
lv«it coicki tehdä mitäst«hdot/nyncul»n,li!
nähläwä en näistä sinun OpeluslapjistM, 7"
ti» nhn p!«« cuin he cuulit sinun SanoeiM,
ratcat minua/minä teen teica t!
lamiehixi/ nijn he ylonannoit cohta«!ll>,« Ic!
seuraisit sinua. N«ruco!lemma/anL«M
Henges nijn malmista meidän Sydömw/!!'
tä me uscos aina sinun pyhälle sanalles luck .
«istt ja ala annetut olisim / sitä ilman <ft>
lemist senraisim/ja nijn Syndeiu anderls«»> «

mtseu jayKncalckisen Ant«uden pttlä Dft, w
Sinä joca elät ja hallitzet Isan ja W» hi
Hengen cautz» yhdes Ixmaludes z«nc«O
ftst nancaickisihen/Amen.

P. Thomanu Pattvanli.
Coll. nyncuinPl AndreaxcnPäw'

«Lpisieiav Epbes. ?.v.i?-
Etp« te silleu °le «l««l

ja mumalaisei/ wa«n pyhäinKola >w
het/ ia JumalanPerhe: 10. ProplMW '>'

Apostolcin Pcrusiuxen piialle ratetut/ j«l« >0
lEll s Chr-stus par«s Culmakiwl °n. ", «,

calckitalenuus toinen l°!s«°< «

lmeia.,/ ja caswa pyböxt Tcnipl>r< HWl«>
sa, 22. longa päälle te myös rakeW/Il"
N!»iM «suinsiaxt/Hengcs.



,'<t EpifiolOt.. ,8;

MUtta ihom.w E«hd«ftalsista>Wlylnmmest/jsca caxoijexi
«M heidän catchans/ cpfla lEsus
B. Nij» muul Opemslapjel sa-
ss„< hämlle: Me näimme HLRran.
Ml« hän sanoi heille: Hllen minä

hllnen KäsiMs naulainReise / ja
M Sermeani naulain siaan / japane
Mliihä»<n Kylteens «nminäuscy.
1i,1., c«hde)can Päiwän peränä/ol»l
vpouslopftl taas sisällä / ja Thomas
hcklln canl)ans. Nyn lEsus tui,/ culn
Lwel MlUt olit/ja seisoi hndän testel»
!<!!,«. j;sanol: Rauha olcon teille. -7.
ViOesansi bsn Thomaxelle: Pistä Sor<
Mls l<lnne/ja ca<o minunKäsiäni! Ia
Mno länneKäles/japistä minunK yl<
lMjaäläole epäujcoinen/waan usco»
«olnen. z». Thomas waftais ja sanoiAnelle: Minun H3Rran ja minun
ZWMn. IHsus sanoi hänelle:Ms näit mitmn Thomas/ ntjn sinck«scoil/ aumat owat ne jstca ei näe/ja
luitmgin uscowat. zo. Nijn teti myös
Issus monoa muuta Mtrckiil Opetus-
>«!len nähden ei täsä Kttjas oletickitttUl, )l. Mutta nämäe o»at iir.
MM, eitä le uftssitta / «lä lEsus'»ChrWs Jumalan Psica- Iu ms
"s^tteElämän uscsn cautta hänenwlwttus,

Hucous



Nucous.
C3»ENRA Jumala tzlwalllnenlsH/.1,,

waiwatsia syudisiä sinun
cautla «uctanut olet: Ole mellle
j« auta/ että me tvättätsim Epäl,scW„s,,
bamest mcltäm sinun Sanaas jo lup,»»,
lustcaisim: O lEft Ehiiste Ium<l!««P„,
IH/ joca ett tahtonut sitä cpauscolsi, Thc«
fta auda olla feucaltaisesGyAMS/««!,»«,
nt hiiudä armolistst/ anna meidangiu
n;!him sinunPyhä HenZes/ ttten me llänw
epäile sinun ArmosiaZ/ waan wahcoan uli°»
cautta/ sinun lauptndes päälle/ Mc.M«
Autuudcl, salsim/ Ameu.

..P. PawallU Päiwänä.
Coll. uyucuin P. Andreaxen PZIwN

Hpjftola/ Ap.Teg.Z.v.i.
Saulus auot wulä walwMii

HERrau Hpetuslapil'i, 3»
menli yltmmalsen Papin tyZö. 2. Jo ml
hsneldä Kirjoja Damgscun Synagogll!» !?>

KH/jVs hän jongun Mtthlstä eli Wliimlch
siidä tielda löVdals/ nyn hän olts wie-iiß
tottllna lerusalemyu. z. Muc:a cuin hl»
maicujtt/ ja Dam»scua lähestyt / leurFl
WKlkeus ät>tze!dä Tiliwaafl ymbärlnshöÄ!,
4. Ia hä„ langeis mnahssn/ ;a cuull äm

sanoivan: Saul/ Saul/ mills m>
not minua? 5. Hän sano!: Euca sinc, ck
HESlra? Saaol HERra: Minä °l«'K
fus/jota sinä lvssilwt/työläs on sinun M
tutcaluoa wasian. 6. Niinhän
Wäsiyl ja sanot: HERra mttäs mIM t»'

dot tekemän? HLRrc, sano» hänelle: s!°»!'
ja mene CaupulMn/ siellä sinulle st°»
mitä sinun plti tekemän. 7. Mutia ne"
het/jotca hänen seurasans olle/ stlftlts"
miisiyfls: Sillä he cuM atnoasMs
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nähnet. 8. Nljn Saulus

"«',! .««asiana «t nähnyt leiä» awottmll»
sll,Mä: Multa he talutit handä katzesta/
i« weic Damasmnn. 9.,1a han eli colme
MM Memälä/syömätn ja,uoMa. 12.

M yri opetuslapsi oliDamascus/ Annut»
°< «meloa/Me HERra sanot uäys/Ana.
«,«, M wastHtS:HERrÄ/casamlnäolc».
„ HWra sanot hänelle: Nouse/ ja mene
M 6Mlle/ joca otttaxl cntzucan/)« kysy
WOll hnoneesafitä joc«Saulus Tarsilalse.
nllMaS/M catzo/ haa rucolle. 12, Iss
Mnäys yhoen Miehen/nlmeldä Anantas/
M tulewau ja pgnewan Kateus hänen
Meus/eM hän s»is näky»S Meus. 1;.
2!y» Mamas sanot: HERr,/ ml»a olen
wllut mmlelda tästä Miehestä/cutnga pal»
j<»! paha hau sinun pylMs on tehnyt le.
ichlmts. 14. Ia hänellä o» nytkin waloa

Papetlea anneltu/täällä tanut
sil«»c»lcklne/ jotca sinun Nimeeslucoilewat.
,;, Nijn sanoi HENra hänelle: Mene/ silla
hmo„ minulle waltttu ase/ candainan «t»
m, Nimeeni Pacauatnja CtlntnAsssiel, jal«
sMlln lchen eteen. 16. Ia minä näytän h»,
iMculuga paljon hänen pltn kärsimän mi»
m Nimeni tähden. 17. Ia Anantas ment
lil!»«/>« tullHuoneseen/ja pa>,i Käl:nS hä«
mpaällcns/ja sanot:RacasWeljeuSaul.
HlmlEfts lähetti minun/joca sinulle tlel»
liilmchyi/jotas waels«/että sinä satsit uakys
Dms ja Pyhillä Hengellä läytttälsin. 18.
3» hänen Stlmlstäns pucoisit cohca/nynculn
Gu°«Ufet/ ja hän sat sillä iMwall Nakyns
Mns/uLusi jaandothäncns castaa. i9>la
'«»hän Ltctßuoca/nyn hän wahwtstut. IaCnnlns oli mnutamat päiwät opetuslasten

Damaftus. 20. Ia saarnats cohta
jssn.



186 VwanMlMllt
jan. 21. Ntjn catckt ,otca sen
fiyttja sanott: Etkö tämä-ole cM»
«oll.t: Ia m!t Wyös tänne nyiä
Viemän yltmmälsille Papeille? »2. Mt»
Sa«lus tuli aina jalommaxt/<a l,j«l)«»
laisia tasapertn/jotca Damnscus aIM/„,
distain että se oli öhrcstus.

öZmangellUM/ Match. 13. v
WHHen auan/ walM Petar!, ji

lEsuxcki: Eatzo, me ll!l>>
wuimme ca<kifta/ja seuraisimme fim
m»tä sijs meidän M on. «z. Nijn s>
«oi lEsus Heille:Totisefi sano» M
teille / te jotta minua fturanntl M
WH uudessynLytmftS/cojca Ihmsm
lpslca istuu iftujM
pllä myös eeMn istuma» lahdella >»!>

siakymmeuellä istuinteVa /duemilen«,n
«oistaLymendsHraelin Sucucul>bl>,y,

Ia joeainen mm luopui HusneifiW
taicka WelMns/Mcta SlftriM
taicka IsMciilS/ taickä HilijMel/M
ta Emännäftllns/ caicla iapDanM-
ka PeUslflans/minun Nimeni IDB
hänen pitä salattttaiseft saaman/l«
yancaitisenelämänperimän, zo M
l« msnda enfimäist tulee wtjOeiDO»
wijmeistä ensimäiftxi.

Rncons.
yancaictluen Jumala2l« mallinen Isa/j«a snlast armostj" l»

ptuoeft / «tjn ehmelltftst sen pyhän Pow»"
Khrlftilllsten uscoon läöndiinyt olet/ja >»''

nojasta tehuzc häuou slunlletz walM' «^

j»»><^
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s iTÄM sinun tun.

z ',«oi, caitelle mailmalle inlistanuc-. Ann«
IM «rmos/ että mekiiännatsim jtzempots
?.M sinun sanalles janeuwolles w»lial<

i u°j,sim/ja a<na sinua ylistäisin, ja ky«ai.
Sinun Polcas/ «tc.

' UeM Manan Hircon-
kaynnsen elt

, MtllameAltpckwatta.
l^o//ei?^-,.

s>k«ickiwaldlss3 ff«nc«ick«nen Juins»
)onclft atnocainen poicamiel?u»

hcft tänapKlwänä sinun etces
«nnettin: Anna meille sinun köyhille

armoja/ että me puhdistetut
«irW meldZn sMneiMm/ aina pcik«- ,
«iät >« ilman nnhtcta sinnu cas»
ws eteen tulistm. Sinun rackan Pot»
«elEsuxcn Chrlstnfen / etc.

'> Epistola» fias/Malach. ?. v.,.
ss)Äin fa«» HErra: catzo/ minä lähetä»

Eng«l<ne/joca m!n«lettln!otta
> Ämwalmlstaman. Ia hänen Templyns lu»
!- lt ilhtast HCRra/ jota leetzttt«: j«, lyto»
„ knM/M, tt halajatte. Catzo/hän txle/
, s"»HErra Zebaoch, l. Mutta cucawot hä»

m l«lemlstns päiwää larsiä? Ia enca v
ftlst°/cosca hän tlmandu? Olliahan on <

l »ln Hepiastpän tuli/ja Pcsiäns»!p«a, z, Hän on ijiuwa ja sulama/ jn seltt. '
t»!VaHopi«ln/hän on puhdistawa/ja hiutta» 1

i. »«teizln pojat/ n!jnc«i„ Cullau jaHoplsi».
»> «>«»!» pitä heleän tuoma» HEeMe ruo.
!, «ckt, w!,nhurscandfs.4. Ia Juvan i« I«u.
» >«!W!N ru»c» uhrit pttä kyllä HErraile lel.
f tndlsinä wuosin,.

Hwan'



sen Ealcklwaldlan ja hliiscan Jumalan f.
des/ ja ajatteleman/ e:tä meidän niic wa«
pist» hänen edcsällS/ja ptlläta hänen s„m.
la wotwaans/ Mä haue» wthnns ja uhca,
«xens synnln ylltze on sangen rastas/j«lu.
mala tahto alnunstans nyden tyföna a<u«/jollia särjetty ja nöyrä Hengl on/ja peliä»
wät hänen sanans: Eltä «heo wtrgma
ja parane, mutta/ waan uijlä/M» str>
jetytSydämet owat. Costa Inhimtlnu tun.
de Mä tawalla hanens ole»»,, raadolilsen/wlheljälsen j» surnllls«n/ja ajattele hanens
olewau calckeiu mahdottoman/ sill«ln lu<„«l» pltä hänen calcket» telwolllsimbanaj« mahdolllsimbana hänen Armoaus saa.man: Sen tähden ,„ han luwannut/ «tlel
hän nmrheulsta ja sär/ettyä Sydända tah<
»° hyllätä/waan se on Uhri/ HEÄ.lalle lelpa. Tosin/ että s« ttelä hänens
larwitzewan Par»nb«j»la/ ioca tunde hä<„ene salraxi ja »otmattomaxt/ nyn lupa
Jumala / «ttä hän tahto olla laupias / jos
me «inoastans tunnen, meloan patzac cccom/
ja e«ä me ole» händä wafta» syndtä teh»>«el. Taiucaltalsesa niyrybesä pilä inctbän
Jumalan edesä sy»dlm tunnustaman: Gtllä
,oca pahan tecons kleloa/ et hän menesty/
mutta joca sen tunnusta ja hyljä/ hänen
ftta iaupluoeu saaman.

«< cullengan ole sijnä lyllä/ että me
tunnustan, meldän Syndim / multa melllapltä «yös sijheeu lauhlstus ja suuttumus
»lemun: Slllä Jumal» tshto meldän nyn
ajatteleman caickea «eibän menoam ja c»lc.kea meidän asiatam/jolst me saastutetut ».

lem/ että me wthalstm «alckea meldän p»«
huttam/cnln me leynet olem. Mutta tätä
olktln lehda/ en» me sutngan lyestäm l«<«
ba/.tll ««idän omasts i«,t,l)ll!sefi« wotma.

188 Rlttong Kirf<l.
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fi«m: Sillämeidän «mmälrpxem «n perlsyn»
»,<n caultn uyn plmttetty/lltem w« taloa sy»«
«in rascauttaja canhlulta «ahdä ja huomat»
ta/waan meidän täyty rucouxella pyhänHen»
gen apua etzlä/ja sano» : Tulli minua In»
mala /ja coeltele minun Sydämen:c. sen»päälle/että me tledälsim caicki meidanSyn»
dl« olewan cauhistuien Jumalan edesä:Että hän lunde ja tietä caicki meidän sn»
laiset rtcorem/ nhn hywin ne pienimmät

, enin suuremmalllu: Etla caicki «eidän pa»
hot lyöm anftitzewat el «inoasiaos «jallt»
ftn/mutta myös ha,caickis«n »«ngaiftureu/
ja m: catkcst» taincaltalsest» kehoitetau nljn
murheltiman/ että se tapahduis Jumalan
tnleiel, jälken/ joca murhe parannuxen au»
iubcxi mottaan saatto.

encallatsm surun tahto se Pyhä Hm»
gl luelsä ylösherättä / nijn ustw cui» hä»
stmincaut.a wulstutta meille Jumalan an»

« Nihan shllxin plltze/ joca «n cnlut.
l«watnen Tuli/ ja polta haman alammai»Wen Helwetlyn: Ny» myös cosca hän meil»tjt nuistntla Chrifiuren lEsuren catlcraxWlsimisen «eidän ftnbeim l«hbe»/joc« si«

»tl oikein ja tarcafit luiki/ se e! taida muu.
»ftln olla / cuin murehtia ja sanoa: Ach
l »o!! Että minä ntjn syndiä tehnyt «len ll Wittä/ cosca hän «eille mulsiutta Jumala»

j« wljmeisen Duom!on^jo«
lno ca«cki meidän ajatnxem/puhem ja työm>M llmoltettaman/ j« jscaitzen pitä saa»>ll«n ftnjälten/ cnln hän tehnyt «n. Mut»
»li ettei Inhlmill«n ylönpaldisesta ftrust«ltcickomleltstxt s« epäilcwniseri tullS/ia V»»
«>»u sais tilaa saatt«»ens hiindä epätolwon
«l epälllyreen/nljn tule hänen tietä.s i. Että yhceen olktaankäändywiseen ta«»
«b!M, Pft letlnll, ja eläwä Useo lEftxel»Ehrl«
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taustani. 2;. Ia he
sephln/ joc« cutzulti», Barsabae/ jalljal», Mwtldä Justus/ ja Ml!t!hl«n. l4.lahei«
eoiltt/ ja sanoit: Swö HEna/juca,.atke»
Sydämet tlldat/ osota cum«ansinä näistllahdesta olet »«linnut. 25. Ella hän M
«swan perään tähän p«lwel»feen/ j« Ap«
sioltn wlrcaan/ i°sta ludas o» pois »Wfiynyt/ ja polsment sialleus. 26. Ia he hll,
tlt beista arn>a„/j« arpa lauqel, M« >
päälle: joca sitte luellin phdeulolstalW.
menen Apostolin secaan.

Hwangeljum/ Match. n. v. 25.
Mljhcn <m«n wafiais ITsus/ lo

sanoi «Minä tijtän sinua Isä/Taiwaa» ja Maan HErra / elcä<j ol«
kätkenyt n<lmsl wijsailda ja tollnelisil.
da/ ja,oltt ilmsttanul pienille: 2< Zo-
fin Isä/ nijn oli sinun hywä lähtee.

Eaicti owae minulle annetut mi-
«un Zfäldäni/ ja et t,ugäl»lunntPoi<!
«eaa multa Isä/ eitä Isää lunne M-
tän, mutta Poica/ ja telle itänäns
lpoica tahto sen ilmoitta, «z. Tulcsl
caicti minun lygini/jolca lpölä leetle/
i« oltlla rasc«UtelUl/ ja minä lahden
teitä wttwslta. 2<>. Otlacal minun ittn
teidän pMen/ja oppicat minusta/että
minä olen siwiä ja nöyrä sydämesi / j
ia ec löydätte lewon teidän sicluir
30. Sillä lilinun iten »n joweljas/
minuli cuorman on terviä.

?sucou2.
H«ERr<i Immla laimaNneulsH/ joca st.
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cautta ilmoittanut olet. Me rucoileminä si«nua/pidä meitä sinun pyyäsä Sanasas lop»
puun asti/etten me seuraa nizdcn Mtjsasten ja
toimellsten pahendawaista Esicuwa Mailma»s«: Waan että «e catckmaisisRistis ja Ah>

/ cuin sinun Sanas täyden meidän
p.MI-m tuNa talta/wahwasti itzem sijhen loh.
dutoxeen luotaisiin/ että sinä olet, mcllle lah.
joittanut: Ia andanut omaisudert / sinunPotcas Mstl>'en Chrisioren/ tahdot mvss

meicä pltä lapsilias/ ja suoda yxucalckisen
Autuuden / Amen.
Paaston aicmsna Marian

Päiwänä.
to//e<3<e»«.

joca smun sulasta 2lrmosiasH,a Haupiudcstas annoit »ncills Al»>
Wudcfi sinun ainoan Poicas s »oca smu«
sta »Mncaickisiidcs fhndynyt oli)
Neiyen MarianRuumisa fiftä/ ia
stä syndys; Anna racas taiwattnot IjH
Armos/ ettZ me taincaltalstn hywän
työn cdest» olistm sinulle bytollistt/ja a»
lati sinun pyhZZ tahtoas ractaalla Gy»
dsnnnellä stul aistin, Saman'sinun Po»,
cas lEsuxen Chnstuxen cautta/ 2lmm.

«Mpifiolan sias/Esa./ v-io.
KA HERra puhul taas AhaMe/ jasanoi:.Fn. Pyydä simllles merctt HERralda st.«un lumalaldas/taicka alhalle sowyteen/e.
lliylhälle corkeuleen. n, Ntzn Ah»e ftnol:kn a»o/ ja en tahdo HERra kiusata.,;. Nijn
hin sanot: Cuulcat sijs te Dowldin Huone:"Oahäkö s« teille »n/että telymisitä wastoi»

!!ll.lta myös teettä minun Jumala,
stan: 14. Scntähoen anda iye HEr»Meille »ml<»/catzo/ Neitzy sijttä ja siM

nyttii
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nyttäPo/an/ ienN:ml pltäcutzutlawanli,,
manucl. 15. Wcita ja Hunajat» hän hz/
tictexcns hyljätä pahaa/,a wallla h!)>»äa.

iuc.,. v. :6, !

WIHm «ican/ lähetmin GabM »>

luwalalda yhlem Golilttn "

Caupungijn/ jonga nimi bli Wzmch, l
17. Phden Neitzen lygö/ isca oli titzli!»!! »>

Michelle/ jonganimi olilozeph/DM.
din hxsnesta; Ia Neitzen nimi oliM,
r§s. iF.Ia Engeli mli hänen lyZöns jj l'

sansi.- Terwe crmoMttu / HER« M >b
sinun canMs / sipnalw slel smä ll»i< .^

moin ftae iZ." Mutl« cuin bcln >ck ),
hänen/ hämmästyi hän hänen pch. ~

stmis/ jg ajatteli/ nulliml, se l>!
oli. ;o. Ia Engeli sanoi Häöelk-Ä ?<

Pslis Mätiä: Sillä sinä löysil«» >'°

lumalM, «ytönä. Z7. Ia «lzo/jini^
fijtäe Cohdulsö jH syn»ptät PeDi«,
ja sinun pitä cUMAan hänen »
lEjus. ?l. Sen pila oleman lm«!i< f»
za pitä cutzUtlauuzn ylimäiftn '"

Ia HGrm Jumala «nda hämKD»' "„,
»idin hsuen IMsiMmen,)- M «

nen pttä Jacobin, huonen CunW
MMiMst oZeGsn/ jg hänen M
dacunnallens ei-pids loppua eleM
z4.Nyn sanoi Mana EngM-s"^

,ga tämä mlee/ sisä en. minä mM„,
mttäntiedä. wasiais
noi hänelle: Pyhä Hengi tu<c
fGBes/j« ftn yllttmlM



sB„, SmMdm myZs se PyhH cuin
ft!!o pitli MM^mcnlunis.
,Hipchx:, 56. Ia catzo/ Elisabeth si.
» !.wgtzs/ sijltt myös psjan hsn«n
Wh,lla ijMns/ja tclmci on mudlS
lilNMfi hänelle / ioca saaottMhedel-
MWäxj.;/. Sillcl <i Jumalan «bes

, «llyMufiizwmahsiowmda. ;3. MM
, M Matta :Taho HSr«n pijca/t»>

fth«mon mi/lMe sinun ftnas jcllten.'
, 3ä En<zeli lclxi lyiöck^s.

Rucous.
' M lijläm sinua HERra Jumala tai-
> "»>v«inen Isa. Sinun simomatioma»
' W«S edestä/ettäs meitä lvihchatsiä syn»
! l,ft» muistanut, olet / ja andauuc sinuni ftius että meidän tähtein miehnden pääl»
, !<»z! I»wcollemma sinua/ meidän sybämi,

< <im sinun Pyhällä HeogellZS ntjn Gallitzc,
«/ettii me mei?i,'m Mä hänen miehubenS

' n<«!»lM lohdutalsim / hänen pynans ja
Wlmaus «ina muistaisin,/wast!«a!,ottai«

!< ftjoluunustaisim hänen meidän HErr».
~ MjaCizzingaxem/ja Mn hänen tauttans/
~

<!'»» j» P. Hengen cantza ynntalckisen Aio
, !M«p?rl>!m/Amcn.

P Wltpp. jaJacob.Pckw.
>,. e°ll,nll„cuin P. Audfeaxen Pätwiinä.
V HMolan stas, Ms. Kir. 5. V.!.

'l/fthllltti, työns hyljännet owat. 2. Co,
"hc ftn nätewät/ uyn he hämmästyivät

°3<» hlrmxiseft fit» autuutta/ jota «l he tol>
«tt, z Puhuwat toinn,toiselltÄs ja catu.

«> "!/!!, huoc»»at hengeus Ta»
I mä o»

193
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mä on se/ jongame ennen
janaursna: 4. Me hullut pidimme hzne,,!,
lämans tyhmänä/ jahänen loppunshipiä,!
5. Culnga hän nyt on luettu
secaau/ja hänen perlndöns pyhäln sec,»^

<Gwangelium/10h.i4 vi.

Mllhen aican/ sanoi IGsus Op<m.
Hiton teidänSydilmn,

tvalvahmco / jos te uscotte lumM
päälle/ nijn uscocal minungin pa<lll«,i,
~ Minun Isani Husnes önmonloa.
suinfta' josei nn> oiis/nijuminäsoA
fin teille.- Minä menen walmiflanW
teille siaa.;. laivaicta mins poism»!!»
walmistaman teille fiaa/ nijn minäM
cuitengin jällens/ ja olan teidän lyMii
että cusa, minä olen/ siellä pilänch
teidän oleman. 4. Ia cuhunga mnil
menen/ le liidätte/ ja Tien «e m>M<
dätte. s. S«noi Thomas hänellt:>!!l!'
ra/en me tiedä cuhungasmentt,cO<
gasta sljsme tiedämme Tien? 6.W
sanoi hänellt: Mnä olen Tie/TM
jaElämä. Ei kengän tule Isän W
waan minun caullani. 7. Jos te m
difitte minun/nijn te tosin myös M
s«« minun Isäni: Ia nyt « tunn««
hänen, ja te näittehänen. 8. >MB
sanoi hämlle: HTRra/osom meillä'
sä/nyn me lyhymme. 3. lEsus
hänelle: Minä slen cau»anaical<W
lytonän/ ja et finä minua mnne!W
llppe/ jsca nste minun / hän nät<H"
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Euingas fijs sanot? Osom Meil»

, 10. Etkös usco minua oleman
D/ ja Isä minus l Ne Sanat cuin
inHteille puhun/ en minä ihrsiäni pu«

Dmutta Isä/ joca minus on/ ttte lyöt.
ii.Uscocac minua/ että minä olenMs
ji js«l minus:Eli ustocae minu» löifiä-
lin/cuin Minä «en. ,2. Tsliseft/tolisejl
stnon minä teille.' Joca ufto minun
pilalleni/ ne lyöt tuin minä hän
en myös letewä/ lawieläsuurembita:
Sillä minä meneN Isäni lygö. iz. Ia
W« jsclloärucoilclta/ minun Nimee»
iii/stn minä leen/ eltä Isä cunnioittl'
Gn Pojan cautta 14. Mitä te Ä-
no«e minun Nimeeni/sen minä «en!

Rncons.
ML htam sinu<r HERra Jumala tai'
"»tvoKnen Isä/ettäs Pojasas lEft«t<«Chrlstuxes/ armollseu tahtos ja rackan
Plines/ meidän tygöm / nyn sclkiäst il.
«lttonnt olee/ jarucotlemma simm/ ettäs
woisit meidän sijnä tunnustoxes alna ena.

me sillä mcltäm caicki.
°«A liusnuxis lohdntaisim/sencaltalst»>°l«°n cautta caickinalsen wasiolnkäymisen
MMsim/ia wymein yaucaickise» auluu»
!«"Msim/Amen.P Johannes Castajan Pmw.

lumala/ joca sinun wali-»
tun fstZwZg lohftnnes Csstaian/'"'n t säarnallstns/,« Castcllans sinunwalies lEsuxeUe Christuxelle NctSM!'ltMgn/ anna ftpmos/ että me

Ii h«»e« .



häncn opcturens jalt?en parannmsin»
mcidan stndisen.elZmam/ ja w«h!r„st
mcltam stn tygo pidaisim / cuin P«
osottanut on/ lEsuxen Chnsturcnniel.
van HERran Amcn.

Epistolan sms/ Es. 40. ».,.

AOHdutacat / lohbulacat/'minun Cansa»!,!/
leldön Jumalan, i. Puhucot ftl«!<

fest Icrulallmin cautza / ja saarnatta! hi.
nelle/ tltä hänen sotimijens »n lopemiu:
Sillä hänen ricsxens on annettu «ndech«ltä hän on saanut caxikertaisestHEiXrnnli.
destä/ calckein hänen sondelns tähden. ?.

Huutewaisen ääni on Corwes/ Walmift.
cat HERran tietä/ tehkät tasaiset pch«
erimaasa meidän Jumalallein. 4. Coickl l,<

fst pitä corgo«uaman/<n taickt WuM
jaCuckulat plcä alettaman. Ia mili»»
tasoittamat/ pitä tasottettaman/ja!ott»c«!> ,
jar owat/ pitä silitetlämän; 5. Silli Hli>

ran cunnla ilmoiteta»/ ja calckl liho »»

puna uäkewä HERran Suun puhulvNii, l
Häni sano: Saarna. Ia hän san»! -V> j
täst minun picä ftarnaman? Caicki !!h»«» ,
Heinä/ ja caicki hänen hywydens/tchmil j
kedon Euckaiuen. 7. Helnäcuiwa/jalxll
täinen lacastn: Sillä HERran Hengl f»'
halsi sijhen. 8. Canft tosin on Hel°ii y, '

"Heinä cutwettu/ ja CuMnen laiaft
Mutta meidän Jumalan, San» pO W'
caicklsest. ~

Znxmgtlium/ iuc. I. s7> n

MA Hlisabetin synnyllswisen Äin tz
>MläytklllN/ »a hau syn«ytti peM '

Cosca hänen KiMMs ja io-" h,
M,s cuultt/ että HERra oli «h»?' ?»

stlunn lcHfindln H6nm °i
' " U<ll
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Mh7hänen cansianS./p.lalapah.
«icchdexandtna päiwäuä/eltä tzemlit
lchymbälinSleictaman/jacutzuil hänen

hänen Isäns nimeldä. 60.
MN wastaie hänenÄinns/ jasanoi: Ei
Dgan/waan hän pltä cutzUltamKnlo»
Hannes. 6>. I« he sansic häneLe -. E, o»
XtMnsinun sugusaS joca cutzUlan sil<
li nimellä 6z. Ntjn he wiittaifit hänen
Mns/ millä miellähän lahdsi hä«
m c»M, 6;. I« hän anoi Taulua/ja
Wlli/ sanodln: Johannes on hänen
Mens. Ia lscainen ihmetteli sitä. 64.
W cohm aukeni hänen Suuns ja hä>
n<nKiclensja puhui/kijtläinlumslati.
i/.la pclco tuli caickein btldsnKylä.
Wms päälle. Ia caikes ludean Ms<
<icans,e ilmannuie caiHi nämät legst.
<6. jslcatämän cuulil/panit
s<n heidän syoäinihins/ftlwden: Min<
B luulet läsiä iapsefta lulewan l Sil-

, läHMran Käsi oli hänen «rchans.
, 5. I„ hänen Isäns Zacharias läyttl-

, «'"'PyhälläHmgcllä/,a enusti sanodm:
olcon HTRra Israelin

' "Jumala: SM hän on etzinytia
hänenCanslws. Jaon«llllc corgoteanut autuuden Sarwen/

' hänen palweljans Huoneeft.
' hän on muinen puhunut
' pyhäin Prophelainsjuun cautta.",Vapahlaxe.',s mcitH meidän wihol»MIA/,'5 taickein Kädess/ jocca mei-

Ii ti wt<
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lci wlhawal.
Nllidcln Isiliem/ ja mu<staxms hllnm
pyhä Mons ?j Ia sitä W«laa/ iong,
h<lu wannsi Abrahamille meidiln^s^»
lein meille xeiis. 74> Etiä me lu.
ll.stelUl/ me.dän wiholiistem Mesi/händä peltämät p„lwell>«m. 75 pyhy.
des js Hurscauoes helnen ebesclns cau.
k<!»a nmdckl liinmcanam. 76. laftz
Poicainm pteä cuyullaman ylimmll!'
sen prophetaxi: Sillä sinun pitä IH.
Mlin Easwon eleen/ wM>
staman hänen TeitclnS. 77. Ia am»
man aumuden tunnon hänen Cansol-
lens/ heidän Syndeins andexi saaml-
sexi. 78. Meidän lumalam sVdäm«li«sen iaupiuden cautm / jollameitä en <«

tzinyc Loileo y!hä>oä. 7?. WaliftalNM
nijlä joeca pimeis ja cuslon marjosi-
fiuwal / ja ojcndaman meidän lalttUl
rauhan Tielle. 80. Ia tapsi casM jll
wcchwisiui HcngeS/ ja asui Corwls,ft<
henasti että se paiwä tulis/ jonaM
pitilsraelmCansaneleen tuleman.

Rucons.
, E tytäm sinna HERra Jumala «!»«<

ltner, Is« caikcst svdumest/ sinun M»
Armos edest/ etteS ole meille
dannt saarnata sinunpyhää lakias jaKch'
jäs/ waan myös meidän tygöm lählttM
pyhän lohanueren/ näyttämän
Gormellans / »a ilmoittaman meille p»»
«uttans syndein anoext saamista/M'!,
j» Me r»cet!cmm» "'^
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«B/ Pyhällä Hengellä meidän Sydäml'

että me ftncaltaisen hänen
Mnans oitialla Uscolln wastan ottaisin,;
D sima Pyhydes ja Wimhurjcaudes calc»
W llinaicanam pelkämät palweltsim/ A.
P.Pet.ja P. PawalmPmw»

Coll. nssncuin Andreaxen Päiwänä.
Epistola/ Ap. Teg.,2.v.i.

Qllici ajalla otti Cuningas Herodes mun»
Klamit» Seuracunnasto lyni/ waiwata»
M. l. Ia mestais Jacobin lohanneren
Mjen Miecalla. ;. I« cuin hän näki sen
IMGlle telpawun/ pyysi hän myös Pe<
!«i!a käsittä/ ja se 01l makianleitväu Päl«
>»M. 4. Cosca hän 01l häue« käsittänyt/
M hän hänen fangtnteen/ ja anoot hänen
neljän Sotamiesten neljannexen haldun war.
Ma/ja ajatteli h.änen Pääsiäisen jällen
»sllto Cansan eteen. 5. Ia Petari pldetttn
lmis: Mutta Seuracunda rueoilt lacka.
ma hänen edestäns Jumalala. 6. I«cu!nH<r»l>« tahdot hänen edesotta/ macais Pe.
l«! sinä yönä cahden Sotamiehen waihella/Mcuna caxilla Cahleilla / ja Wartlat olit
»An edes/ja wattloltzlt Tornia. 7. Ia ca»
ft HERran Engeli seisot hänen tylönans/
j«KcknuspaisttHuonesa/lyckäis PetaritaMl»/herätti hänen/ja sanoi: Nouse no.
M> Ia Cahlet putoisit hänen Käsistäns.l> 2IW Engell sans., "'?llc: Sonnusta j«
'«gitä sinus/ja hän «li 5.M. Ia hän sanot"«la hauelle 7 Pue itzes waateistjs/ja seura»»a, <,. I<, hZn mM ulos? jo seurais h«n>
»/M tiennyt sitä todexi/cgtn Engelildii

hän iuull näyn näiewäue. 10.D» de menit ensimäisen ja toisen Wartlo»l«M/ja tulit rautaiseen Porttj!,/joca wle
««?«n«W/ja s« aukeni heille ltzchäns/he

I 4, Nltiltt
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Nlcnic fljtä ulos/ käyden yhtä

ercanl cohta hänestä, „. I,tuln Pctari lolndui endisellens/ sanol hi»»Nyt mtna totistst ttedän/että HERRA o»Enqeline lähettänyt / j<l mluun
Käsistä psöstänyt/ ny» myös ca!t«n JudonCanstn tolwosta.

cGwangelium/ Match, is.v.iz.Mlllsin lulilEsus Cesarean Mm
jsca cutzUtan PhillMM

ncngä sanowat Hhlnistt minun Ihmi-senPsjan olewcm? 14. NynheslMl!
Muutamat lohannls Eastazan: M-
«a MlwtalNllHeiian: WuulaMt«>«i
Jeremian/ laicta jongunProphctalft,

Sanoi hän heille: Muua kenengi
le sanoua unnun olewan? 16. Wasioil
SIMW Pelatl/ ja sansi- Smä oltt
Chnsius sen elawän Jumalan Poico,
'7- Ia lEsus wastalen sansi hänck-
Autuas olet sinä Poi<
<a: SM ettei icha «M Weri i!m«!«
Hanue sitä sinulle/ mutta minun Isän ii»
ca on Talwais. i3. Muttasanon sinulle- Smä o!elPlta«,!!!<ä'
wcln Callion paMe lahdon-nM tt<<-

minun Sturacundani/ia helrvttin
' hoetit ei pidä händä i? D
Niinä annan Fnulle Tälwaän
mnnan Avaimet /' ja caicki cnin Dll
Vaan p<Mä fidol/p„lclschHtillo!c!M
TaiwHis: Ia caicki cuin sinä MD
Maa.'z Mllä/ ne pilä MpöS olcnm



Rncous.
kijläm sinua HERra Caickiwaloias

)/ly,«a!ckwe>, I»mala/ ettäs meidän o«
r«ck«n Poicas tnndo»nandanut tul»

,«!Z<! rucoilemma sinua/ «ttä Perkele caic»
I,«U meitä kiusa/ ja tahto pois ahdistaa sa<
s,ft sinun Tunnostas/ ettäs meitä nijn Py»
hiläHengelläs walaifisit ja HMtM/ ett»
«siinätunndst pysywälselloppuunasii oli»
jlm/ja iz«ncK<cktstnAutuut>m salsim/lEsu»
lmChrisinM meidän HERram cautta/A.
Marian Ctzlcko- Pät'wa'n«.

cckZH, Epistola ja nyneuin
P««st«n-alcaista Marian,Päiwäna^

Hwangtlium / iuc. 1. v.;?.
Nljns päiwius/ nousi Maria/»a me-

tijmsti ylös Mätilylijn/ludan
Coupungijn. 40. Ia luli Zachatian
HXsnesten / ja «rwehti Olisabilhi. 41.
I« lapahdui/fijtlc cuinElisabeth cuult
V«ianTerwttMN/ hypptlis iapsi hs»
mCohdusans. laHlisabech läytee»
!>"Pl)hll8«l HengMs. 42. Huusi suu-«ll« Mnellä/ ja sanoi: Siunattu oletft»
«<! Nalmoin stas/ «a siunattu en sinunchus Hedelmä. 4Z- I« custa ft mi-
"«lle «tlH minun HTRrani Äitt
<«lt minun tygöni i' 44. Sillä caho/
!>!«< cuin sinun Terwttyxes Htlni lult

iapsi ilosi>n>!M Cohdusani. 45- Ia aumas o-
l«sins <oca useoil-SM ne
"in sinulle owae sanotut HERralda.Maria sanoin

I 5 47 M'
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20! Ew.i!«lltlimnlt
47.M?InunG«iul! suuresiMä Htz„,^

» ja mtnun Hengen tloitzl ZumaWminun Wsspahtajasao,. 48. Elia hän«holPtjmks uoyryttä/catzo/ tästedes pnä M,
Zein unnua aucnar! cutznn,,,,,
49. Stlia st »o, mallinen on suuria »HM.
tehny.t minun cohtan!/ ja hänen Nimene«,
Pyhä.' 50. Ia hänen lauplndene pysy ftz»-sta su:uhnn/ tchllä jotca händä pM»äl,,,,
Hän ofettl woiman Käsiwarrell«ns/jahi!>
jvltl corjat heidän ftdämens mielestä. ;:,

Nvinmttset on hän cuk:stanm istuimck»/
ja corgottt nöyrät. 55 Isow«t h«»hywydellä/ja rlckaat »ätn tphjärl. 54, Hiin
loriatslsr illin hänen Palwchnns/nmWi!emua lauplutlcs. 55.Nyncu!n hän on puhu.
«ut meldän Isillem/Abrvhamtlle/ja hämsiemenellene yancaicklsest, 56. I» Mlnl, °>i
hänen lytönöns lähes coln,e <zuncautt»/j«
palais cotians. Rncous.

tycäm sinua/ HERra lumla <«l>
lsä/ cäickein sinun h,,»«i»

tecols,edtstö/ hengrllfien jaruumzllstm/ciiili
mttlle runsast tehnyt olet. In rn(°!le,W»

. sinua/ «varjele meitä ylpeydest >a surut!«m>
desi/ etten me olis sinua «vastan lyttämctli'
wöt/ engä l«ngels syndyn/ja nynolistn,!!'
«un Armons pattzi: Nyncuiu pyhä NG
MartH ftno/ettei Wljstus/liläW°!m/c!i
Viittaus taion pmä autta/ »uin ei sinua p<l'
la; Anna sljs lmtllt sencallamenErM/j»'
ta aina sinun pelwofts pysyis ja mlMsi!
sr,un Sanas t»gö ltzws picais/ettälio»
Slunauxts pysyts meidän tysönäm/ jaß
sinun Armos cautta tzanesltckistcn AlltuM

Aimn.
P. Illcobln Mwäm.

Cyli. nyiliilln 'P.Auorcaxm Päwänä.



nyljet. Me tiedämme/ nylle jotca
i»l»malataracastawai / l»lck< cappalel

~chllfi kaäudywäy / nylle jolca aiwotuft»
,An cutzutut owat.iy. Sillä joeca hän ol«

oe hän on myös Poicane Cu.
Mc»ld«isttt fäättänyt/ että hän olis Esi<
Mn monen weljen tcfiellä, zs.-lotca hätt
«Mäuyt/nehänon j«
Mhän cutzunuton/ ue hän on myös Wan<
h«rsc»f< tehuyt/ja jottahättWanhurscaxltt«
!l/ne han on myös cunmaliscri tehnyt. Zt.
U,tDä me si,s tähän sanomma? Jos Iu«
mlo on meidän edestäni / c«ca wol meitä
mston olla? zi. Joca ci omacan Poicaans
»lmhtannt/waan attdol hänen caickeln mei«
län »destöm. Eitösiä ha» myös anna meille
«!ck,« hauen canhans? Zs> Cuca lahl, In.
nolon waltttuin päälle ccnda? Jumala teke

54. Cuca lahro caootta? Chrl«
sius °n cuollue. Ia /hän on myös vlös herä>
lm,/ja on Jumalan oikiella Kädellä/ m.
«ilnnqs hywäö meidän eoestäm. ze. Cuc<l
<°htl> meitä Christuren rackaudrfia eroura?Nolwaco / eli ahdistus? Eli »atuo? EltM?ell<,lastomus?Ell hätä? Eli ml?cka»;6, Wncum k rjoltettu on: Sinun tähtesm luoletttau clipälwä/ me MetänuynculU
ieunsttttawat iambaal. 37.Mutta nysä cal««s» «e woitamme hänen cauttanö/ joca mei<
t» en racastanut. zg. Sillä minä olen wah.»>» sijtä/ ettei Cuolem»/eikä Elämä/ ei Ett»M/Mffsiwallul/el wäkewydet/eirä ny,
U<lt«lcka tulewaiset. zy. El corkcus eits
WW/elljocu muu lnondoeappale/ catda"ä Jumalan lackaudesta eroilla/ joca on

meidsn HErralam.Ewcngtlium/ M«tch. »o. v.20.
Uljhe»«,«»/ tuli lEsvxen l?go/

I6 Zebc«
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Zebedeuxen poicainHtti pottinensTcu.
marfi ja anoi jotain häueldä. li. I,
hän sanoi hän«lle:Mttcls tahdot iLI,.
Mi hällhänelle: Sano/ että nämäl c,.
fiminun poimni istuisit/ yxi sinvli,i-
tiallaKcittlläs/ ja toinen waftmnllas,
sinun ie. MijnZAsus waftaten sanoi: El te licd^milä«
anslla/ woiltaco juoda sen Caltin/ieW
Minun pil<l juoman? Ia caftettaa W
CsstiLa/ jolla minä castelan? 2;.H«ft.
nolt hänelle-. Mewoimma.Hänsml
heille: Minun Calckini tosin le jum/
ja sillä CafieUe / jolla minä castelan/le
casietsn.- Multa istua minun oikllllia
Kädelläni / laicka wasemalla/ ei ole m.
NUN andamisellani/ mutta jMeft en
walwistellu minun Isäloclni.

Rucous.
Jumala tslwaliuen Isä/M«

sinun ainoatllPotcas/!»»»!!
a»no!t hauen enfist ristin ala luel«mh<!!i/
za sttle sauowsstlomaan Cunniaans tull»!
Ia lahdvit/ että caicki Chlistllylnäin höm
«sielettans seuraisit/ ja hänen ca!t«lser<°«
«ulisit: WuUa että me nsilsci ja wosicw
lälmlstsä olemnm kärsimättömät/ !«»«>

stahacoiset/ rucollemma me siis sinun st«>
maletnda lailftnttas / ettäs meltä
Hengelläs wahwisiaifil/etten w« tpöli>° 1«
lärsimätlömäx tulis/ waan toiwou coM
jijheutulewaisten lunnlaan/ja wahwilins'
«ollacaiten ounettomuden ylitzewoltcalsin!/^

P. Berttckn PälwäM
koss.ja Graduale nnncuiliP.AMM""

kp<st«v»,nij!iluinP.Them!!x.P. e«'^
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""Ewcmcichum/ iuc.22. v.24.
AHm aican tuli heidän wälillen<
VIM/ lucaheistä suurin pili oleman.
Mn hän sanoi heilli: Wailmalisel

waulftwae/ ja Waldamiehet
armolisixi Hetioiri. 26. Mmlc»

ttxnijn/ wasn joca eeisicl suurin on/
s<«!con ».ijncuin nuerin j Ia zoca y<
»äinltt on/ ie okon nijncuin pal«
M, 27, SM cumbi sulmmbi onc'
6< jyca aenoitze / taicta ft soca palwt>

seisca amoztzt Mutta minä
»»»«idän tsstlLänne/nijncUin palwe»
K ll- Mutta le olttta ne/jotta mi-
m tiuftux sani minun coustani py>
D.:?. Ic: minä Mdän teille wal>
locunnan, nijncuin mmun Isäni sääft
MM. ;o. Veea leivsn sitä syömän
»lMlnan minun Pöydälläni i minun
WMcunnasani/ ja istuman istuimi!-b/lobpomitzeman caxiloistalymmends
IttllNVucucundae'.

Rucous.
ftMa Jumala talwallnen Isa/joca fi.»>°un Seurncnudas vltt uscollisillaPal<«Ma lnhjoittauut/ jvtca sinun Sanaae e»
Wuowat/ ja Ihmisille sinun tundos opetta.
M/että he sinun cuuljatjudesas «aellaisit/XWswfen cautta antuaxt lullsic: Mern»
«chmma sinua/ hallitze calckia ftncaltaisia
«mwtinan Palwtljoita Pyhällä Hcngel.Wcidän nfcolltsest tekemä»/he ahneuden/ylpeyden ja muun cauc>«perkeleldä petttvxt/ja wlrasans hltaaxt ja

tulls/että sinun W«l»acnnd<,s en«-MjoPerkele» cntisttttalsin/A. P.



2°6 CwaMclsumit
P. VsättheuxenMiväU'

Coll. ja Gmd, nyncuin lhTAndnarmM
Hpl,iola,Eph<j.4.v.7.

LUAckat Weljet; locsitzellemelNeonAl,
Nllnettu/ Chnsturen lahjan M,

jällen. 8. Sentähden hiin sano:Hänonß
astunut Coikeuteen/ ja on fangludeu ft»z>.
xt wtenyt/ jaIhmisille lahjoja audanul,,,
Mutta se culn hän ylösastni/ et »lc niilä»
nwu/culn että hän ennen tänne alasofiui/»'
limmaisijn maan palckochin? ic>. I»c«M>
astunut on/ han on se joca caickeinTniwoft»
päälle rlösastui/ että hän calcki taylali.'n,
Hän on pannut muutamatApostolchl/m».
tamat Prophttaixl / muutamat, Ewange>lj!<'

' rclxv muucamutPaiwenlxl jabpettajlil, n,
~ Että pi)hät w!ran töyhön hangltut ol!jil/j«,

ga cautta Chnstuxcnßuumts raketur! liil,l,
iz. cutn me calcki yhdencaliÄsnl!
Uscoon tulemma/ ja Jumalan Vojan tunll,

m<setn/ ja täydelltstxl Mieherl/ Mchtti
lises Chnstuxen ijäu m!ta« »n.

Match. 5, v, a.
M Ijhin aican, tc!wi lEsus sieldä t>
M hitze, ja näki yhden Ihmisen «ft-
wan Tu<lchuonees?nimeldäBiatthA

l Jo hän Moi hänelle: Seura wiM
! Vchn häl! nousi j» fturais händä. i°,l«

lopchmi/ tttä IHsUs Ätnoitzl lMl!
Hj.oi,e<c!ne/ catzo/ nijn lUllRiondaPll'

l bllcani l>> Syndisiä/ ja a«rioi«<l IssU'
> xen j 6 hänen Opeeuslaftens cant)a. ">

! hänen Ort.Utt'spsillens : Miri «lblln
l Nltstann syöPubiitantin/jaftnnch<!>
' ranlla. «, EvjcalEsue sen cuM!"'
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EI lerweel rarwitze paran»

I,M/ waan sairaat. ,;, Naan men»
j» oppecat s<: iaupmtla

M <ahdon/ ja tn Uhria: Sillä en mi-
n<! liiilu! wanhurscaita cu<uman/ mul<
,«syl,l>!!lt<l parannuxeen.

Rucous.
f»Wm Jumala talwalinenlsa/joco mel»
''/lii Sanos cautta sinun Waldacuntzaas
IGM olet/iosa syndein audext saam nen/
j, Mnainen Armo ja laupius en. Vieru»
Mnm!<> sinua / ettäs meidän sydämem Pu»MHengelläs/utzn walaiftsitja hcrätäisit/llläme mleleliäm/ntjntulu Mattheus> sinunmdis seuraisim/ ftnnlstä lacka,sim ja met.
lm pilrannalsim/ sinun armohls tnrwalsim/
j» il»nca!cklsen Autuuden saisim, lEsurenlhchuxen meidän HERram catitta/ A.

P.MtckeltnPätwanä.
f>3l!mala/ ,oca sinun käsittZmatts.

wyftudesäs / olet sinun pyhät
llngcliZ asettanut/, walituitn ystäwi.

K 5 cutuden puolesta palweleman: An<
n,, «c.,g Taiwalinen Isii/ armos/ett«
mehädän palwelnxcns cautta taldaisiinm,d«n wihollisem pahan hengen/ cai.
ken sm pahuden cans/ cuin han ineiUe«caan saatta/ miehullisest woitta.

poicaZ IHsufen Christuren mci'WHikrram cautta/ Amen.
spiftoian fias/ Ilmest.K. 12. v. 7.suurl stta tapHdui Taiwaas/ Älichael>»'honmEngelins sodeil Draakin cansia.Hrnlt ftdel/ ja hänen Engelivs. 8. Ia et

eikä heidän euämbl löyt.
" "iwM. 9.1» se suuriDraa.lt/ st wanha

,Mato/
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Ma«o/ jocaPerkelexl ia
»lt ulos heitetty: Ioc» coco m,llm»n pm,»
«viettele/ja hän oli maan päälle hMi,/,,
hauen Eugellns olit myös hänen canhMsinne heitetyt. 10. Ia mlnäcuulin
uenTaiwasa sanovan: Nyl on autuus/j,
»olma/ jawaldamnda/ja waki meidän I».
molam/ jahänen Christuxens/ että st °,«.

losheitetty/ joca meioän weljeimmc pääll« ,i,
ta ja paiwa Jumaliin edesczndoi, n.)»h,
owat hänen Caritan »eren cautta «»lll«-
ueet/ja hänen todtstuxens sanan tähiln/j,
el he heidän hengeus cuolcman asti l»c<!sl«.
uet. n. Sentähdeu te Talwaat il2<tcsst/>«
jotca nysä asutta. Woi maan ja mmnch'
wlta: Sillä Perkele astu alas teidän lyW>
ne/ pltäin suurta wiha/ liete» häMi
lvähän aicaa olewan.

Ewangelium / Match. iz.v. i.

Wlllä Hetkellä mlil OpclUsl-ipsO
tygo/ sanoden- Tuca m

fumm Taiwan Wal>«cunn«<? 2,)«
lEsus cutzni lygsns lspsen/ja as<«lftn
heidän testcllms/ ja sanoi: z. Tollslij
minä sanon teille: Gllee « käsnnyjl
tulenyncuin lapset/ nijn ti le ft>nz«!>
tule Taiwaan Maldacundasn. 4 D"
itzms alenda nijncuin läwä lapsi/ lt »<

suunn Tajwan Waldacunnas,s, I«<«'
«holho yhden sencaldaiftn lapsen «!>>

NUn nimeeni/ hän holho minun, s M
la joca pahenda yhden nälfiä piemalil/
jolca uscowat minun päälleni/pa«w>
häneo olis/tll<l Myllyn tiwi nfufl"'
«aisin hänen caulaans/ ja upo««'W
meren lWyleen.7. Moi msD^^



hMsten lähden, M pnhcnnuxet cum-
Mintultwal. Woi cuittnginsitälH-
Mj/jonga cautta pahemus tule. 8.
Olla jos finun kckcs/ tslcka lalcas
fchnda sinun, nijn iticka st poiS/ jahei-
«lMlykoös. Parambi on sinun «lä«
Monduwana mmä/laicks raajaric-
lonl,/ cuin sinulla olis caxi Kättä/ l»
WDlcaa/ jaheiteläifiniMlaictiseen
Mn. 9. Ia jss sinun Silmcls pchen.
l, sinun, nijn puhkaise se ulss, jz
M pois lyköös. Pa«mbi sn sinun
«än mennä Silmäpuslla, cuiufi»
»xli, olis caxiSilmä ,a heieelälfin hel«
M!»tuleen, »o. Catzocal, elttl te catzo y«
>in yhlätlln näiftä pienimist, M minä
sinen teille:Heidän Engelins
Ml»äe aina minun Isäni cajwon/ jo>
uonTaiwais. n. Sillä Ihmisen Poi<
»luli amuaxi tekemän M/ cuin caden»
we!'. Rucous.
MMm sinua HERra Jumala 3ai°
"'wnllnen Isa/ sisun IsMsen laupi».
>« edestä/ ««as olet lähettänyt pyhät Euge.
liimelli «artloitzeman/ jaPerkele» paholl»
i»M!lda warjelemau. Ia rncoilemma si»
«/ >!«!, hallttzeman meidän sydämem ja
melem Pyhz«ä Hengelläe/ että me smun pel.
Wl Pysyisin, / ja en sinun miel»ös rtckois.Mnc«ikis ahdisiuxis sigämeitäm lohdntai.lll"/ttt« sinun Eugells wartioltzewat°«lt>l >« caickia meldH» ointam/ ja uijn »ah»m» warjeluxella meidän pijrittä«ät/ettet
Me eikä st pgha Mailma nmdä» paäl«

""«rotq eli wchtngoita taida. Että nijn,
cul»
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«uin syndein andlft saaminen
«lämä on meille sinun >MciiS Itzsurln
siuxen cautta lliMtcu/ my°«mtj'
däu rnumtm ja caicki mitä meillä on/sinu»pyhäin Engelittes warjeiuxen chnit, ftoill.luc>a rauh.ft olla/Amen.
P. Simon.jaPoudan PäAColl. nllncutn Anölcnfm

Epistola uyn.uin P. JacobinPainM
Ewangtl.u n/Mttlil). iQ. v, s,

MljhiN «-con/iäytttt lEM!,<«-
xiioifiatymmendcl / joille hän cli

tästcnyt/ sanoden. Ätkclt mengö p,«.
nain teille/ Ia Samarttaanein Cou.
pungeihin«lltät metigö.6.Mulli,m.
gät parammin cadolcltUin iammchn
tygö Israelin huoneesta. 7. Nijn
ja sallrnatcal/ ftnoden.- Taiwan N«l<
dacunda on lähestynyt. 8! Kyiötta' l<l).
täl lerweeri/ spilalisia puhdiftacat, cuo>.
leila herällätät / perkeleitä ulosajocol,
iahjaxi tt saitte/ nijn myös lahjaxi »N'
dacal. 3. Ei teidän pidä Culoaa/<!t<l
Hopiala/ eitä Nastee pitämän teitck
wyollcln. lo.Eitä ewäSlöcklä matM
Eitä calM hametta/ eitä tengill/M
sauwaa/ M Työmies on ruocans a»'
salnnue. n. Waan cuhunza itänee
Caupungqn taicka Kylään « mcn<ll«
nijn tyseltät/ cuca sijnä sn slollim»/
jaolcaal siellä fijhenasii cuinle lchoetll,
,l. Multa cozca te Huonesen mene<m
n«jn NlwellMc sitä/ ja sanocal- M<
ha olcon täälle huonelle. ,5 Ia D!«
huone on otollinen/nijn mlcaanM

/>
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iH>n häneUt: Isllel hän ol< mah»
lD«i/ ntjnttidän rauhan Me pala-
»l4, Ia tusa <i kengän ota teilä wa>
M/ «itä cuule teidän sanojan / nijn
MNgäi ulos niW Huomisia/ laitta sij-
,z Laupungifia: i« pubWcat lomufjn

Bcln jolwolstan.l/. Totiftft sanon mi-
Mlle: Huokembi pilä oleman So-
»an ia Gomorratt W<all< Duomi»
cMnä/ cuin Zlle Eaupungtlie.

Rucovs.
Qkßra Isa Jumala/ joca sinus sinun

</Polcas lEsuxen Chrlstuxcn cautta m«il«
>< llmolttauut olet. Me rucoilemma sinua/«MPyhä Henges meldän sydämihim/ että
hjnoMn jaChristilisen rackauden melss sy«
i,lils/jacatkest cnin sitä wastan on/ meitä
Mjells: wahwistals. ja lohdntalö meitä
cMnaises wastoinfäyniises/ cnin sinun Sa»
m Wen meidän- päällem tulla taita. Että
mlDlast sinun armos japyhän sanas tygö
»mam pldälsim / ja sekäPerteleu että matl«
«Dwih»nylöncatzo!sim.Sinun Poicas IE«
ftf« Chriscuxen meidän HErran cautta/A.
Pyhäin Miesten Palwnnn.

PAina meille Caickiwaldias Ininala/"että sinun pyhäis cfimercki ja esicuw«meitä parambsson elämään kchoitais/nhncnin me hcidsn muistoanspidämme/
«uhdaisiminomyos uscos,a hywisZtoijH
!)Ä« seurata. Sama finnn poicas lEst,»
Mhristuxen meij»anHErram ca»tta/A.Wolan sias/Ilmcstys K. 7. v. e.

päiwlnä/ näin minä Johannestoi»
"sin Eilgel!» Mringsn koitosta ylösmle.

wan/



2l!Ewsngeliun«t
w«n/ jollaolt eläwan
hän huusi suurella äänellä/Me
gelille/ ,»iden Maata ja Merta
wahingyttta.z.la sanoi: HllätMai<,M
Merta, että Puita wahingotttaco/ sijheno!!,
«uin me merkttzemme metsän luma!»W,l
psslweljat heidän otzisans. 4. lanMlnL,
tttä mertiltyin lucu 01l sala j» neljä wpm»,
tymmendä tuhatta/jotta calckeln I,l«l>i,
lasien sucucunuista merkityt olit. 5, Julinsucucunnasta / caMlftalymmendä «h»»»merkityt. Rubenin sucucunnasta / c«Mji».
lymmendi tuhatta merkityt. GaVin smnuu.
vasta/ carltotsiakymmenoa tuhitt, mM,I,
6. Asserin sucucunnasta / carttolfiakyWt».
dä tuhatta merkityt. Nephtsllu suncum,
sta/ carltoistakymmeudä tuhatta m«!i!,!,
Manassen sncncnnnasta/ laxttolsiakymm.
«>ä tuhatta merkityt. 7. Simeonin sncnum»,
sta / caMlstakyW»mnSä tuhatta merll!,l,
iewin sucucunnasta/ calitoistakymmendä w
hatta merkityt. Isascharin sucncnmO/
caxitolstatymmendä tuhatta merkityt. z,Z»>
bulouln sucucunnasta / taxiloistalymmmli
tuhatta mertityt. Josephin sucucunuafil!/l«<
fitbiftatymmendä tuh«tta merkityt. Ve»>
niin sucucunnasta/ caritolstakymmendä «M'
ta merkityt. 9. Senjälken näin m°nä/j« «<

tzo/ suuri joucko/ jota etpxllsn lukee
«ackista pacauoifta/ja sucucunnlsta/laC»!!'
soista/ jakielista/ seisoman Istuimen «eW
Oariyan edes/malleilla waattetlla puetetut/
ja palmut heidän Kssisans: 12. Ia b<
sit suurella äänellä/ sanooeu: Amuns °!«"

Me jocaIstuimella istun/ meldqu Iumolo!-
Km ja Carlyallc. 11. Ia caickt EuZelit stl!'il
lisixlnda yml'är!ns/ja wanhinbita ymbärM
zg uUjä elmndä/ ja langelstt caswolllexs >'

jintmenet«n/i«
de»: Amen. Siungne/ jaylistys/ l» !»^D"
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cimnl»/ ia wotma/ ja wäfewys/

Match. s. v.,.
aican/ ccsca, lEsus näti

Venlan/astui hän ylös »uorelle/
,« l«in hän oli istunut/ tulit hänen O<
sMlÄpsws hilnentygöns.l Nynhän
«Ms suuns/ opetti heitä.;. ja sanoi:
Wa» owalhengelliset wai»<Uset. Sil<

on TailvasnWaldacunda. 4.
Zu ««< owal murhelliset: Sillähesaa-
wt lohouwxcn./. Aumat owal fiwi-
i,l tzikä he faawar maan periä- 6.
ÄAllal owal jotta isowat j«l janowae
»hurscautta - Stllil he rawitan.?.
Wu« owatlaupial- SNil he saawat
Wllden. 8- Aulual owal puhtaat sy>
lwft. Sillä he faawat nähdä lu>
»-«iän. p, Auluat ow« rauhan tettäl:
3i!!ll ne pilä Jumalan Poijxi cutzur-
'Man. »o, Aulualowat jolca«anhurj»
«»»m lähden wainolan: Sillä heidänm Taiwan Waldalunda. n. Aumat
e>«tla tt,cosca ihmiset pilckelvat ja wai-

ja puhuwal-caiclinaiftapa.
w«stan, walchttllsN minunH«ni il. Iloilcseja riemuitta,: Sil-

l«leid«n palckan on suuri Taiwaas.
vlllll näin he wamoisit Prephtlalta/
!"«ltldön edellän olit.
))««ra Jumala laiwallveu Isa. Sinäsinun alnocalst» Polcas lEsuxe»

auluu»



autuuden »älicäppalet
mo!ttanut olet. Merucoilewma s«ua/h,,j.se meidän Sydämen, Pyhällä HengM/«
me cailllla ahkerudella meitäm nijsj
laisim/ tämän Mallman pahutt»
sest tärsisim/ /a wijmein sinun tyl°ni«!Zi
waas suuren palcankäsitäisim, TämzW
suo/ laupias M «rmoltnen HERr»/si«

.Poicas lEsureuChristuren meldsnMram cautta / joca ynnä sinun jaPyhöuH<,
gen cansia elää ja hallitzee Hancaickistfi/H,

Ensimmäisnä Rucous Päiwänj.
lnmala mcidanHiw«t- «rem/ jotca nöyräsi Gydamcstl,.

coee»n j<» Sandin» sinun cdcsäZ tmw
sta,n/ ettss meille arinolistst ann«Vst.
«ka Synnit andexi / etts myös Hauw,
Vinnn rackan poicas lEsuftn Chlijl»'
xen meidän HERmm cantta/ 2,mm

Hp!fiMil«cf,v.i6.
Heljet, Tunnustacat ioinwl»!,

sellentelbänRlcoren/ jarucollcot l°im
toisenne edestä/ että te terwext
lä wauhurscanßucous woi paljoa
tinen on. 17. Elias oltlhminennijsihM
s» wicapää enin meltn/ ja hau rnc°M'
«urella/ ettet pitänyt sataman/ ja e! s«>»
niltcan Maan päälle/ colmena WuM»/j<
luutena cuucautena. 18.Ia hän taos ruM
ja Ta,i»as andoi sateen/ja maa caftol M
mäns. iy. Rackat «lljeni/j°si'owieislä<B
totudest/jajocn sen palaulais. io. El!«l>
län/että joca synuisen eryxista
on «vapahtanut sielun cuolemasia/ j»M
syndein paljouden.

HwangeliUM/ i«c. l>. Vf>
.

Aljhen «IIM/ sanot lESUSsp^

214 Ewangeliumit
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Mns:' Cnlla telstä on Vstäwa/, ja me.
„pM yöstä hänen tygöns/ja sano hänelle:
Gwän/ laina ieipa: 6. Sll>
Dlnun ystäwän tuli matcast mlnun tygö«
,j/j« el' minlllli?4 ole mttä minä panenh»
B lteens. 7. I« hän wasiaa huone stays:
i«s»vo: älä minua waiwa/ owt on josul<
Mja minun lapseni minun cansiam ma«
W»t/ ja en minä w°i !.osta sinulle anda«
m», 8, Minä sanon teille: ellei hän nouse
junnahänelle /että HZn on hänen ystäwans/
«ft hin cuilengm bancn ahkerudens tähden
M/ ja anoa häneUejnssn monda cuin hän
lmitze. y. Nijn ml»a myus sanon teille:
Amot/nnn teille annctau: Etzikät/nijn te
lisäile: Colcuttacal / nytt teille «walan;
i°, Sillä locainen eum ano /st saa: Ia
M etzi/ se löytä: Ia M 5 colcutta/ sille a,
VM. n. Cuca teistä on s? Isä/ joloa poi»
««no leipä/andaco hän hänelle Klwen?
L!i jos hin ano Cala/ andaco hän Calan e>
»G hauelle Kärmen. n, Eli jos hän an»
M»a/andaco hän hänelle Scorpiouin? 15.Jos te/jotta pahat oletta/ taidatte hywia
>Gja auda teidän lapsillen / pgljo enam-
M teidän Taiwalinen I,a>/ auda Py<h»» Hengen sitä oliomaisilla^

Hoisna Nucous Päiwänä.
Jumala/ jonga edes caic<

stdamet wapisiwat/i<7 caickcinWatnndo wariie/armahda smuas ca!c<wn pssalle/ suin 5-ndians cawwat: "?a
Mnna caick.'l,cidsn haawans: EttZ«"ncuinhe <iwat svndihin wialll.n/ette,, armostas°"»m. <3,nm, poicas JEftxen Lhri.,

EM:



Cwiwgel. j<:Epistolat.
fias lertw.
meidän, pahat t«°m °««l,« '

lylla ansainnet/ mutta aulacMiM !
sinun Nlmes tähden: Sillä meidän coivmi,
walsndem on suuri/ cuin meolemma M si,nua wastan. 3. Sinä olet Israelin txrm/jaauttaja hädäs. Mixis olet nijncuin !w,
calatnen mnasa/ja nijncuin wicrae/j°l,h
hen atnoastans yöty. 9. Mifis olet nym»
Oaugar!/ joca on petturi; Iz °

terva/ joc« el autta taida. Sinä olltcn!«»,
Zi» meidän seasan, HVrra//a me Mj«l«,
siLNL Nimelläs/ älä mettä hyljä.

Ewanzelium/ iuc >B. v.i.
aican/ sanot lEsus Lpltnch .

wertauren/ ettäaina tule mol, l
la ja et wösywii !. Sauodeu: WDii« '

oli yhdes CssupnngtS/ joca el peljäuyl B' 2
malata/etkä häwenyt jhmlsiä.;,ntzn «li>«!ii
yrt llstt sijnii Caupung!</ joca tuli HÄ<» f!
tygöus/ sanoden: Auta Wtnua chanchl s<
jeldäni. 4. Ia eihän tahtonut ajotl, M> f
ta tptjmein ftno hän itzelläns: Mick»» >!

minä Jumalala pelkä/ engä häpe !
5. Cuitengin että tämä lesti walw« ni!M l>

Mdon minä händz autla/tttethän t!i»«>< »

öucisis minua. 6. Niz» HErra ftn«<! lu«!'« 2
mitä lämä wäärä Duomari ftno. 7.kll°i>
Jumalan Mäis häaen walituitons «
«an/ jotca yötä ja päiwä hindä huli<W«l/ >-

PtdäiFö h.ä«ieu sitä tärsimän. B.M<»äft»"
teille: Hän autla heitä pian, LulttW «

losca Ihmisen Potta on tulew»/ !»«««'

nelö HZn usco Maa» piiälls.

VVV
<M!'



,»» « « * « ««« « « «»<

i.

Castesta.
' Mipavpi eysy/tenen japsi on/,M.

c>?< hän sitä muutoi» ticdZ/ »a josL,ap«
? «lonlona castectu taicka ey/ sitäliktn lapsen

?!l«en />a sitte pitä hän<täwän Ma»
«'znftl' stjnc>',löM olewaisen

Eansan tygö.
ttimen Isän ja pojan /s

Pyhän Hengen!

I. LMAckat Christuxeu Ystäwät/ meille
,! catNLe on Jumalan Sanasta kyl*
», lä tiettawä/ culuga caickt Ihmi'

sei/jotcaAdamista tulleet owat/
,» ffixilt j« sundylvätSynnisä/ josta me myös
,l, soi «elämme/ että jos ei IksusJumalan
,!, ftln meidän Wapahtajam/ olts tullut met«
» !'<!M»man/nyn me<atcki/nyncutu W<-
i, !«»lapset/ olisim yancaickistst cadotetuxt
«/ M, Että myös tämä lapsi/nijncuin me. .i
>< m/>» c«,ckl muut Ihmiset/ ennen cuin h«
l! Ä!dm ja Hengen lautta wastndest syndy.

!>' »«/«n lunonostaus saastainen M synnillä
«> MM/ ja on sentöhden Perlelen »oiman
!/ !««l>°luxen alla/ tarwltze hän myös Chrt.

»' MArmo jaApua,/ uyncuin mekin ja c«ic«
» "mut/ j«ta «t hän ensingän leldäWn/01. <

«'le Nuoremmilda taicka W«>>ben,milda
»ft.uln Raamatusta lyllä tiettöwä sn)
«> Sentäyden tehkäm nyt tämän fön'."lapsen eanha/ cuin shrisiillinen j'Wel.
"n Rack<,us meildä maat! / nimittäin/

bändä Casten cautta meiböttrac.
~"' HM«m )« Mspahlajam lEsuxen

a Chn,



Christuxen tygö/ rucotllen callest sormesi/.«ttä hiin armollisesi näin häntä «ofin» «>>

tais/ annais hänelle calcki hänen ftnlinz/
ja riettauden» andert/ fiunals händii/ ny,
«,yös lohduturext ja wahwlsturerl PGnzHengellä rnnsast häne» lahjoitaie/ itze hil.
mllene ynnii Isälle Jumalalle ja Pyhä»,
Hengelle Ktjtorert/ tälle fövhälle iapsucch,.
l« Auluudept/ ja hänen Chriftilllsille <z«>
«älunnallens lohdu/urert ja «uaudämlsefi/
AMEN. <M«4-«

Sitte ftno Pgppi L<»pstst/nam«r
Sanat:

Wykne tässs pois sinä saafiaim
" Hengi /ja anna sen Pyhän Htli<
sen fia/ hänen woimars cauna i M
K-- <ul<wabuomilzlman elälviläjoml'
leita/ Amen. «

TehkZn sltten Ristin Lapsen QlMn '
jaR<u»aan sanodeu:

Ota pyhä Ristin mercli/lMsiw »

.' Easwois llt<l Rmdahas.
Rucoilcam.inucoucam.

H-> Eaicklwalbtas yancalckinen lU«M
HERram lEsnxen ChrM ;

Isä/ catzo armollisesti täinan P«lck<!« „

(Ptzcas) puolen/ jongas uscoon cutzunut»'
let / «ja pois caickl Sydämen
leudet/ ja särje ca«ckiPielen Sltttt/M
la hö,» sidottu on/ awa banen eteent s>»l'
lauplueee owt/ etts hän ft"
wij!M»e« Merkillä / ja että hätMa c«« H
Hahat Htwot catolsi:/ ja se,!,ra<sw«°s>l°"
pnhtä Käsirjäs/ja nyn sinua ilolftfi' si"° ,„
prbäs Seuraciwnafts palweliö/
HyVMs/H ells Mun xchän East''"

Castefiai.



s
ml!»s/ja sais sijnä totisen terweydeu/IE«

Chrlstuxen meidän HERram cautta/

olcon sinun «jnj^s.
Rucoilcam.

tjancalcklnen lUmala,
X/joca sinun oiktan cowa» Dnomlos M»
ll»/°l«t Veden paisumisella cadottannl se»
Mtoman Mollman / ja nstolltsen Noahn

tahdexandena sinun suuren laupiudes
mtt« pelastanut/ ja olet paatunen Pha«
mn/ja catten hänen Solawölens Punai»
stlnNeren upottanut/ ja olet sinun Can«
s««lstaelln jen läpitze cuiwln lalwolu wie«
»,t/M« sinun pyhä Castee merlltän>sin»
M myös sinunPyhän Peicas meibä»HEr<n» Itsnxen Chrlstuxen cautta/,teit lorda.
M i» catcki Wedet terwelltsexl Winaxi/ MsiiftCosten/ jofa synnit lEsuxen Nimeen
f»>« pestin; Niin catzo nyt armollisesti/,t««!»slmn Polweltatas (Pycas) ja anna hä«»'»e ollla Usco/ ja udifia händä Hengesä/
min lerwellisen Wirran cautta/ että hä.
M c«o<s calckt st syndi/ cuin Adamista
Me» tullut o»/ ja se cuin hän itze tehnyt
m/ elti hän erconls sijtä Jumalattomasta3°msta/,a lulis sijheu pyhän Arcktjn/j».
»°n sinun pyhä Chrlsticnndas/täyteläisin
M Pyhällä Hengellä/ja tulle myös ljau»hikisen CiämähHn / meloin HENr«n lE'MChrlstuxen cautta / Amen.

Nn<l manan sinua
'"s" Isän Jumalan/ Pojan jaPy.
'N Hmgtn Nimen caueea/ ettclsM-«lsmän lEjuxm Chtifi«xm P«l-MWW),ptö/Amen.

a 2 R«>



Castesta,4
Rucotlcam.

Pyhä Isä/.Caickiwaldlas/ ijancaickinen
josta calcki totnden Hl«lkeu«

tule/ me rucoilemme sinua sinun läsittäM.
tsinän hywydes tähden/ ettäs annotsii sm,»
Smnaures tulla tämän sinun P«l«eli!,«
(PycaS) päälle/<a annaisil hänelle sinun py>
hät Armos/ että hän olis sinun pyhän C«>
steses mahdollinen ja sinun pnhisj
SanZisas/ meidän HCRran lEsuxen Chll.
fiuxen cautta / Awen.
Luulcam tätZ pyh« EwanZeliumita/

cutnP. Marcus liljoitta 10. lugusa^
aican/wil he tapsia I3su<

xen tygö / että hän heihin tUM
Opetuslapset nuhtelit heitän-

ca nijlä edeswit. Costa nyt JMsen näki/ nsttäsiyi hän ,'a sanoi htilll-
Sallitat tasten mlln minun lygöm/j,
äität le tieldäto heitä/ sillä stncald«i.
fien on JumalanWaldacunda. T»ti>
sest sanon minäteille/ jocainencuinl»'
malan Waldacunda ei sea nij!cuin')<
x: iapsi/ ei hän itänäns sinne sisälleM.
Ia hän otti heitä sylljnö/U PaniKä<
«ns heidän pMer.s/ja siunaish<ilä.
Sen jZlken pane pappiRZtens LHpsc"

Pään päälle/ ja rucsile stnoden:
meidän joea olee Taiwaift. A

"hittuy sl«n sinun MimcS.
lulcon sinun Waldaeundas. Olcon ji»
nun tahlss/nijn Maasa cUinTai»"'
sa. Anna meille länä päiwän meW"
jeceiMwHnm ieipäm. Ia«M n"f



, CastefiO. 5
VidZn Syndim ano.xi/"nljncum me
Niviln welwoilistem annamme. Ia
D johdata meieH Kiusauxeen. Mul»

meitä pahasta. Sillä <t!H
Dn sn Waldacnnda/ ja Woima/ ja
Lunnla/ijancaicklsest/ Amen.

Se» jälken stno Pappi:
HERra käikekön sinun sisälle ja nlosfäy»

wsts/llyl ja tzamaickisesti,
tosca L<?psi Fnndin päällä pidetä»/kx»sy Pappi lapsen N:me/ja Cummlt sa>

nowat lapsen Nimen. Sitten
kysy Pappi.

t7. pois perkelestä?
Cummlt wastawot lapsen puolesta.

Minä luowun.
I<l cmkista hänen V7coists«s?Wastaus. Minä luowun.
Is caiklst» hänen Menoistans?

Wastaus. Minä luowun.
Se» ,Zlken kysy hän Uscost»)a sano:

UMco sinälumalan päälle/Isän Caic.
Widtan/ Taiwan ja Maan luojan?

Wastaus. Minäuscon.Uscotco sinä lEstyen shristnxe» päälle/»«en ainoan Polcans meidän HERram.3°c<!°n sijnnyt Pyhästä Hengestä/ syndy.
W Äeltzestä Mariasta / piinattu PonttnsMonalla. Rlfiinuaulittll/cuoletectu/!»h«ud»ttu> Alasastunut HelwettlnV col.
«ndena Päiwänä ylösnosnut cuolutsta/«astunut Talwasen/ istu Isin Jumalan«lckiivaldlan oiftalla Kädellä/ sieldä on tu°duomltzeman eläwiti /« cuollelta?

Wastaus. MinäusconMtco si„ä Pyhän HenKen päälle/ yh.
az oen'



S Castesta.
deu pyhän Chnsttllisen Seuracunno,,,
hätn Ihmisten Meyxen/ Synbein andeflsaamisen/stuumln ylösnousemisen/ja W.calctisen Elämän?,

Wastaus. Mlnäuscon.
Sltte kysy pappi.

3ahd«tc« sini Caftetta tämän Usce«Tnnnustoxen päälle?
Wastane. Tahdon.

Mn pappi taas kysy Lapsen ttime/
otta Weoen/ ja easta sen Colme t«l«

ja sano:
Mws caflan sinun N. Nimeen).

sHn/ jaPojan/ jaPyhän Hengen/A.
Casten jälkenRHtos.

slucollcam.
H»>Calcklwaldta< ijaucaickinen lumal«/«.

Tatwallluen Isä/ me sinua
«altefta Sydämmestä/ettäs sinun thrlstll»
llstn Genracuudae/atna woimaft pleilft
«nännät/ ja olet nyt tämän lapsen «nd«>
nnt wastudest syndy ijancaicklseenElimiin,
Ia rutollemme sinua/ ettäs se» armlllst.
stt sinun lanpiudesaswarjellfit/ jaannolsit
nyn ylöscaswaa/että st aina olls sil,»lle l«l>
wolllnen. Sinun rackan Polcas lEstc!»
Chlifiuren meidän HERram cautt»/A.

Gen »älken sano Pappi.
hywilsti siunatcon sinua j«

«Vwarjtlcon finua HERra wslifiO'
con Caswon< sinun pMes/ j« olcon
iinulle «rmollintn. HEVlra Mnds-
tön Caswons sinun puol«< ja andacon
finullt ijancMistN Rauhan/Nimeen
Issn/ftPojan/ jaPyhsnWsa,/ A.



«4 «I,M

Mmeln manatcan pappi nytä ,otc»
lofsen Cummlna ollt/tällä tawalla.

t»Ackat Ystawät Chrlstuxes, että täms
Uoen syudymänPeson cancta/zo.

<« on iap.cht«uut Weoen jaPyhävHenge,
Ml.»/ on tullut Jumalan laplexi ja IE»ftenChr.ftnxtnCaichaperllllstxl. Nyn ml.
»ii m«n»n teitä joten stjheu toolstaMolette/
ttii tt «»sist sanotte iapsen Vanhemmille/
,«<! he ylös caswatlawat lapsen Jumalan
Pllloos/ ,a caltisa Chrlstlllisisä menoisa/ j<»
«,i he opettamat lapsen tuleman : Ijz
Min/Ufton Tnunnstoxen/ JumalanKä.
ftftnat/ elc. Sttte jos Jumalacutzu lap.
s!»Muh«mmat hänen lapsuoeftns/että t«
«!««e tästä lapsesta ChlllMsen waartn/

<»i>i«« se ylös caswa rangaifiuxes/ja HEr.
m «anauxes; Ia «ttä hä» sen uscöllisestMs mitä nylt Castees on ulos lnwatt»,
I«3s« tahdolle tehdä/ntzn paljo cuin In»»«la ormous laina/ ja «ahdolllnen »n/nti»
smcol lalcki/me tahoon,?

Me tahdom.
Mengst HERran R^uha».

«Vv?«»3!»«»l<«8!z«.?«»«!»«»Z''2Li8O«.
ll.

Hätä Castesta.
W kysyen Pappi nqlle iapsm

owst / ja lotea owat olleet fi,«H
liftä/cosca lapsi cotsna castettlu/z

ntjnculn liisi jällenseura.
'> vngoLapsi caftcttu? wastans. V«»
" can,?a hän <m eaftett»?Mttst» ja s«ott!«matt«w»»

den «susia.



Hätä Castesta.8

m. Millä Sanoilla hän castettn oin
Wastaus.

xlyllä simoilla joillaChristus kZsti «stzcatckt Lansa / nimittäin Isän/ Pojan/
ja Pyhän Hengen Nimen»,

iv. CucaLapsen castn Xvnstaus. N, N.v. Olettaco siinä pitäneet ChriMW
Rncouxta? Wastans.

Me olemme luteutt/ Isa meldäu
Ruconxe».

vi. Cutca muut sijnä olit? wastans.
Minä/ hän/se/ taick» se.

Vii. Mikä Lapsen Nimi on ? wastans.
N. Mutta >os se unhotettu en/ ntj»

annetan lapselle Nimi.
Am. NcdättZko »ahwast että nhn«»

tehty/ cntn uytt sanotan?
Wasiaus. Tiedämme.

Ia cosca Pc,,pi ymmclrlä että lapsi
<cotona on oikein castett«/'nqnemn tu-

le casta/ ntzu sanoen ntzdeu tygo/i«<
ca sijuii läsnä owat.
Ystäwät / lttä le Jumalan jo

hänen ««uracundans edesa tunnulw-
te/ että tämä lapsi/ N. Chrlstuxen
M«n Wedellä castettu »»/ Isän/ ja P°>
jan/ ja Pyhän Hengen Nimeen. Nyn int>
uä toOtstan/teidän oitetn tehnen tasa »M
,« myös lapsen olewan oikein cqstetun/ j«
nyt ei enä castetll» ttlrwitze.
Gittt pitätän Seuracunnan lygö yh-
den Manauren/ jonga cansia hän scn>

caldaiftn Castm »ahwlsta/ näillä s»>
noilla/ miu täsä jälkenseur».

Christnxen Ystäwät/ että m!«»
nyt olen tutkistellut/ ja «dcxt!o?n>

tämä lapsi/Jumalan sen PB»



Nimeen/ oikein castettu on.
cOwistan mlna sen saman Pyhän 3ol<

Nimeen sencaldalsen Easten. Sil.
illltä lapset tosin tarwitzewai Jumala»
M/jons" lUlldän racas HERram j»
«ftjam lEsus Chrlfins/ et coscau hetl>
NM/ cusa eli cosca se haueldii hauen

K.nans jällen/ heidän puolestons anotan.
M ei hän sitä ole siISLUt/AlcaanSiaan
<,iV<rstnaan> «llnomllisest/ cosca hätä paäl»
,z «i. Mutt» cusa »känäns Paicas Chrt»
Mt yhteen tulemat/ hänen Nl.

hän on askella/ ja osotta woi»
hänen JumalisenArmonS/ Sanan/

tzMmenteiu ja Rucouxen ca»tta< taiteli
MM hän luwannut on.
>«lttä me sitä wahwemmat olisi» että
Mu racas HERram lEsus Christus tä<
M lapsen / sen saman Casten cautta on
hm» lygöns ottanut/ «ijn cuulcam sijta/
hm» Pyhät ja lohdulliset SPnans.Ewan»
zHumlsa / jonga Pyhä Marcus kirjoitta
M sanoden:

Ktlre. lv. V. I).

QMen aican loitbe lapsia
lygö/ että hän rupeis heihin,

Hn Opetuslapset nuhleltt heitä jolca
»W edeseoit. Eosca nyt lEsus sen
M/närtäfiyj hän jasanoi heille: Sal-
litti lasten tulla minun tygöni /ja äl»

heitä/Mä sencaltaisten on
Jumalan Waldacunda. Tvllfeft sa»
m minä leike/ jycainen cutn I«ma<
l»n Waldacunda ei wafian ola nijn-
«in yxi t«,pfi / ei hän itänäns sinne
At. Ia hän otti heitä Spiqns, ja

af pani

9'HZtZ Casiesi<j.
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pam Kätens heldcln pclällens/
nais heitä.

Näistä Chnstuxen Sanoista me lynz,j,,
2ämme / ja »ahwat olemme / että Mztapsi ynnä eaickein muloen Ihmisten «».ga/jotcalsän Jumalan/Pojan ,a
HengenNiineen cGttan/ «nlEsulen Chli,
siurcn Waldacuunan ja Seuracuunan »W,Sentähden minä myös/ sen saman
HERran lEsuxen Chrlstnxen puolesi/»,.
nan hänen/ Isän ja Hitin/nhn myös kxin,
«nain huoman/ utjn että se Chiistillisest p<,
tä ylös caswatettaman ja opeteltaman/nft,
luin Humalan lasten jaPertlliste» t«le.
«Vttte psne PappiRatens Lapstnpam

päälle/ ja rucotle sanoden:
Isä meidän joca olet Tai»aisa/«.
.Gitte rucoile han myäs t»ll» tz>

tz. »alla <ano»en t
Rucoilcam.

Sinä »iatotn Läritza lEsu Chllste/
racastat wlattomta/ja fentählen

käsin anda lasten tulla sinun tygös. Si»j
»oca panit myösKätes heidän päälleus/siU'
naisit heitä ja sinolt / että nyden «n I»>
«alan Waloacnnoa. Me rucollem sinuo
nöyräsi / ettäs armMsest catzolfil lämll»
lapsen päälle / joca myös aina sinunPyh»
Smnaustae pyytä/ että nynculn se sim
pyhää» NlweeS'on «asteltu/ ja Wedenj»
ipyhän Hengen cautta wastudest synoynyl/
mahdaismyös saman Hengen Waes c«s«<><
ta ja «nändyä/ sijheusisälltsee» Ihmlsten,
Ia sinun Armosas / ja caltlsa hywisä l»h'
jotsä läytetyxi tulla. Sinä joca Isän I»>
malan/ jaPyhän Hengen cantza/ elät j«
hssllltztt iMlalckisest/ Amen.

Sittl
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Otte stnocan pappi Lapsen ylitze»

Siuuauxeu näillä san»illa:
. /:Wra fiunatcon ja warftlcon si<
l HERra waWaconCastvonS
' Dn pstllltS/ja olcen sinulle armolla
' un,, HERra
'

W puoletS/ ja andacen sinulle ijm-
i clxctijtl, rauhan/ nimeen Isckn/ia Ps?
' jMja Pyhän Hengen/ Amen.

Wlsmein wanstcon pappi Cum«
meja tällä tllwalla
YstäVst Christuxes/ että täml

, «deu Syndymän peson cantta/
j,« on tapahtnnnt Weden ja Pyhän He»»
zin coutta/ °» tullut Jumalan iapsexi/ j»
M«n Chrlstuxen Eantzapertlllsefl. Ntj»
»im manan teltä/ että te jotca sijhe» todt»
jl«j«tolette/ ensin sanotte lapsen Nanh«mil>
>!/<«« he caswanawal lapsen ylös Ium»«
!«»»el!vos/ja caltls Chrifitl!<sis menois/j»

, «!i he »pettawat lapsen lukeman Isä mel»
l l»»/ Uscon Cappale» ja Jumalan Kasiy-
, s«t/<tt. Sitte joslmnala eutzn lapsen
, Vanhemmat hänen lapsndesans / että t« »«

, Mlista lapsessa Chrlstllltstn wa«rin/«uin«
, z» se yliscaswa rangatstoxes jaHErran m««
! l»l!M ja uscoHtseft pitä sen mitä nyt Ca.
, fti,n luwattu. Jos le sen tahdotte tchdä/
, W paljon cutn Jumal» armons lalna/ <<l
' Mli! mahdolltnen«n/ nHt, fanscan «mcki/
, WWom»

Wasians. Mempom.
MengZtHKßran Nlchssck

Ä H
>



<«0)3«»

cH?, m.
TsllH ea»M pidetsn julkinen lum«.

lan palwelns Gunnundaina/ suurina
Juhlina/ yhteisinä Rucous-Ktj»

tos jaPyhä Päiwinä.
jaSlsmlM!.

lEsuxes/ että me nyt ole««.
«oon tulleet/ meidän Jumalan PalVelGpitämän/li/ttämän Jumalala / caickeln h»,
»en Jumalisten hywlll» töldens edeft. I,
myös rucolleman häueldä calckla/ mlti m
tarwitzem/ sekä hengellisiä että runnMsi,
tarpeita/ jamyöe sen »mmärrzm/etti mc
caickt ilman epätlemätä olemmil SvunM
räscantetltt ja podämme Synnistä' pissii.
Seytäbdm l<?ngetc«m meidän Polwlllem/j«
nöyrnttäläm meltäm Jumalan metb«»T«l>
»slllsen Isämme edes Sydämmellö jaGu!,!<
la/ja tuuuustacam meitäm waiwaW»!'
heljälsixi syndifirt/ cuin me myös olemn»/
rucotllen häneldä Armoa fa lauplulta/M
sanoden itzecufin cohdastans.

TW lange myo« G<jornftmies
polwilleus.

GUlnä waiwainen syndinen Ihnii-
syndynyt oleN/l'a wielä sitt<kin,calk<n
elinaicanani/ syndificl elämätci
olen / tunnustan caikcstä SydämeM
sinun ldtsäs/ O CHicklwlizdlas
tinen Jumala/ minun ratas Taiwalli'
nen litl,, etten mmä ole sinua ««>

fianul ylitze caickia cappalila/ engs mi-
n«l« iähims«ftäni nyncuin Mi'
ns slm (sen schembi) minun JM

tM
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ttHa/ monella wuodoll, l«crol m
M/,a sinun pyh'äKästy'ancjas
M/sttä «jatocilla/'sanollw »a töllille
D lievän itzeni semähden anwmeHe!»'
»ttin ja ijaneaictisen cadompm/jos si.
nun pidäis minua nijn duon itz man,
luin sinun cowa oikeudcS waac,/j, mi-
nun Syndini ansainett ew«it. Mutta
nyt sinä r<icas TmwMnen Ifs U'oslu<
»annue olet/ el,äs tchdolArwon ja
iaupiuden t hdä / caickein waiwaisten
sMisttN cansta / joec, h««sns panua
lchtowat/ja wshwalla uscolla paeta fi«
nun täsittäwckltömHniaupiudes/ja «a»
pahnjan lEsUM Chriftuxm ansion
lygo/nijlle sinä tahdot armollinm olla/
ehtä cuinga he owal sinua w«stan riÄo»
ml/ja eti itänckns ens heidän Syndi-
äns soimata; Sijhen minä myös wai-
»Mm syndmen «Mi luotan/ jam<
Mn turwaliseft/ että sincl sen sawa»sinun lupauxts iälten/oiistt minullear-
UMntN ja laupias/ ji, ann.nsit caickl
minun Syndini andcxi / jmunPyhäni
nimes Kijloxexi ja CunnKxi.

'

6itte sano pappi t«n,«n Rueouxen/
Causgn ylitzc.

ijancatckinen Jumala/ hs.öinen suuren käsittämättömän laupiudens/
j» Vapahtajan lEsuxen Christuren Ansionlihoen/ anl,acon meille caicki meidän Gyn,
dl» ondcxi/ ja andacon meille Armojans/
M««a meidän syndifiäElamatäm/j« saadai«nen loutzans ygma»ckjstn Elzmä!»/Ä.



Seura sitle.
HNRra armahda meidän paallemi
«hriste armahda meidän paällem!
HsLßra armahda meidän p«Zlleml

Sittt.
olcon Jumalan corkeudes. I««maasaRauha/ Ihmisille hywii tnhto,«.

Sitt» cuin Pappi «n weisannt:
ssunnia olcon Jumalancorkeudes,

Weisa Senracunda:
Ia Maasa Rauha:

3«lcka: G HERra Jumala Taiwast.
Eli: Ainoin Jumala» corkeudes/».

Nijn Papvi täänbä hänens Cansan
puoleen ja sano:

«HNRra olcon teidän cansian!
(S.w.) Nyn mfos finunHenges can^s.
sitten seura Collecta/ se cnln seiso L<
ptstolan edes, Nyn Epistola/Ewaugeliunck

Wirsi/Ewangeltumi/ Usco jayxt W«r«
sy Saamastuoltjn.

cuin caicki on Saarnastuolislsls-
Opetettu/wltsatan yf< Psalmi eli Wersy. I»

cojcaHVßrau Ehtolinen pitä pidettä.
wän / alca Pappi uäln:

HERRA olcon teidän canfian.
(S. w.) Nnn myös sinnu Henges «Nffck.
M<?tk«t teidän sydämenlumal<l« tyg'.
(S. w,) Me y<6n«m meidän Sydämen».
Nyttsräm lumalatametdanHNßmin.

w.) Se on oikeus ja oohtnus.
Sttscsi! on s« «hluliuen oikein ja«««'

me aina ja ioca paicas ttjtin»
ia nllstan,:, sinua Pyhä HENra Calcklml»
.b!»s tzamaicklnen Jumalaa colckeln si<
yW hywäin tMts tähden/j„ lsl>l<Ng<« s"
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H>en jougas meille osotlt/losca me caickt!
ftnnin tähden ntjn pahasti ulostullet
M/ ettei meille «u»ta edes seisonut/ cuin<
Mtus ja tMcaKklnen Euolema/ja el y»?
Mn lxondocappale/ taick» Taiwaas ell
Man päällä/ «oinut mettä autta. Nyi,
sinä ulos annoit sinnn ainocaisen Poteas/
lEsureu Chrlstnre»/ l«ln oli yxt Jumal»,
zen luondo ynnä sinnn canhas/ annoit hä»
«n Ihmlftri t«lla meidän tiihtem / panit
meidän Sy«dim hänen päällenS / ja annoit !
hänen cnolemata kärsiä / sijnä siasi» / joj»
meidän caickein Kancaickisestt enoieman piti. '
Z» uynculn hän ylitzewoitti Cuoleman/ ja
jällens ylösnousi Elämähän/ ja et itänäns
»«mbi cnole. Ntjn myös caicki ne joic» ,
hinln päällens ltzeus luot:a»at/ pitä yltye
«olttanian synnin ja cuoleman/ ja saaman
hine» cauttans yancsslcklseu Elämän. I« >
mlllle mananxexi/ ettem me sencaldaista hä«
uen Hywäteconsa coscan unhotaisi / mutt« <
«!»« mielesäm pidäisimme ja muistaisi»» '«e. 3ltzn sinä Yö«ä jonahän petettin/piti -
li» Yhden Ehtolisen/ josa hän otti leiwän/ l
lftti/mursi M andot Opetnslasteus ja sanoi: iLimat ja syökäc/ tämä on minun 3inu< 1
«ln/ joca teidän edestän ulosannetan/ s«tehttt minun Mutstoxent.

otti hau myös Calkln/ <
andoi opetus>aste»s ja sanoi: '

l>««at ja juocat tästä c«lcki/tämä on udeu '

MMendln Calckt minun Werejant/jo«»M» jamonen tähden uloswuodaietan fyn« ,-,
«'n andefi andamisert/ ntjn usein cutn ttl<» teelle/ nrM tehtäl minun Muistolent.

U?iel« lyhemmin;
Vbtlststl on se cohluilu«l»/ Min i^Äu»

15Gttsmftlaittin Mefiu.



,6 l Gnomftlainen Mefiy.'
täm ja ylistäm sinua Pyhä HERr, C«M.
waldias Isa/ yancatckmen Jumala/Ms»,
xen Chrlstufen cantta meldänHERram/j»,
ca sinä Yönä jona hän petestm/ottlleiwiin/
kijttt/mursi ja anoo»Opttuslastene j,s<,!„<i
'bttacac ja lyötät/tämä ou mtnnnRuumin/
joca meidän eLestän mosannecan/ ft telMe
minun Muistoceni.
/B, Ämallamuoto otci hän myös CM»/

ia a«M> Opetustas»n« in ftnell
bttacac ja juocac läjiä caicki/ tämä on s«n
udeu Tefiamendin Calctlz/ minun Hcresöni/
jocaie.dan ja monen lähden nloswnod,t<.
tan syudi!». andext andamisert/ nljn uft»
cuin te sen teette/nyn tehkäte MluunM.
sioxent.

Gitte luetan eli weisittftn pfh«:
Py ><l/Pyhä HERralum.

Z.bao h «äydtt ow>,t Tmml j«
Maat sinun H3RrauttaS:Hofial!N«

- tMkeuLiS! «jltlty olcon se cuin lu>e
HHRraN Nimeen/ Hosianna Leck»
udcs!

Sen jWen weist Pssppi:
nyt calck'/ ntzncuii,

, HERra lEsusChrlstus on mettä oft>
tttnnt/ näin sayoden.

, KSä meidän jocaslttlaiwaift.G
>3hlt<tly olcon sinun Nimes, ishcs-
«ulcon sinun Walbacundas. Olcon si<
NUN lchios nyn Majä cuinTaiwO.

. Hnna mtlllttänäpsnä meldsn jocaK
wäintn tapätw Ia anna meille mi«
dän sytwim andexj' nilncnin me

? meidcln wzlwolliften sndex «nnaMt,
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IlHla johdata mulli Mul<
lopaW mtttä pahGa/Amm.
Otälikin kZZndZ h«n itzcns CansiiNf«olehen/ja pttä Heidän tygöas rä>

män Manauxen.
AAM Yftäwät: Että täsä pldetän Chch
j«n«ui!lan lclwän ja Wanan alla/ hänen
alinenRuuMus ja Werens/ yiöilluounollt.
stlla ft tultiMechattom»<lla muodolla; I»«
mix» »ma» wijsaudcn/ toiuden ja calcki»
»oldialftoen jälten/ jocä sen ltzx on saäcä>
»yllä asettaout: Ntjn on tarpcllmen (nlju.
cuin meitä ovetta) että me i»
ykukincoydastam/coetltlem »tzem/ia fitte
syiinme tästä ietwasts 1» juommetästä K»l«
lijt»: Ia sillol» me otlein ltzem coettelem/cosca me lunnem meidän Ricocem, ja syndlm/
Omine ja janommeWanhnrscamta/ ja syn«
M llndex» saamista/ joca meille täsä S«»
n»m»ols tantan/ ja tahdomme edespäin
miltä» parata/ lacata pois synnistä/ j« «l« >

hylväs ja hurscasa Elämäsä. SencälMN
« »yös meidän HERra» lEsns Chrlstus
«Momalsesti kästmyttämön Sacramendin ,
hänln muisioxens pidettä/ se on/ että me m»
m» cantza muistamme hänen callin Cusle» '
inonsM Werenwuodatnxen:,Ajattelemme,j<l >
täMlsest uscomme/ että ston metdän syn» '
lel« andexi andamisert teplihtunut. Sen»
chl>e>»/j«s me nyt syömme läst» leiwäftä!»iulwme tästä Ralfista/sencaldalsel w«h« ,»ck uscolla näiden ftnain päälle/ntzncui» 1me täsä cuulem/ että Chrlstus ou cuollljt/W
bMn Nerens utoSVuodatei:
leini löhdm/ saamme myös
Mdlm andlrt/ja senw«n/jdc«, on synnin palcka/ jaM
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tzancaickisen elämän
ta joca telwoltomast / se on/ cmnmaltonWSydämen cantza/ ja ilman nscota
l»p»uxm päälle/ syö tästä leivistä „

Hkßran Talkista/ se tule wlcapääfl HMran Ruumisen ja Mereen/ jasyö ,a juo jz.
«ellens dusmlon/>t croitlatnHEßranßu!,,
mistä. Tästä meitä caickia armoktsest „«>
jelcon/Isä/Poica jaPyhä Hengi/Amen.

Sitle sano
Rauha olcon tcioZ» cansim,

(S. w.) Nfin myös sinunHenges canffo,
SeniZlkcn HZn «nds Canftllc Lei »n»

tcrcom ltzecungin edes nämiitDnat:
Wtlvän HERran lEsuxen Ehll»fiuxin Ruumis/ tättecon sinun Riiil-

mis ja Sielus ijWlaickifthm El«lm<l.
h«ln/ Amm.

Sitte Calkiu/ sanoden:
Miidän HFRran ITWen W«fluxm Weri/kckttetön fimn Ruumis f,

Slelus
Mll« w«lillZ welst Chusri Seur««n>

nan lautza nämät seuratoalsetWirrel.
Jumalan Carltza/ioca pois otatMll»

Synnit/ armahda meidän piialle»,
. O JumalaaLaritza/ joc« pois olatMollum

Synnit/armahda medsn piiällem. b3»'
' malan Coriya/ j>oca pois otat Alatlmkn ft»<

uit/anna meilleRauyas jaSinnauxes.
Puhdas Jumalan Caritza/ cuin W

pllnattln/ ett.
Ikfts Chrtfius lnnaftajam.
Kllttäkam HERra Jumald ylhäll» 3al»,
HERra lEsu ainoa auttajw.
Mel »lcou MMt» Nt«i.
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"Msus cnnntan CrHunun cando.
zääll ajall aucusll ylistämme.
Mitä fillow laita punttu.
Tygös HERra lEsu Christe/
Viuuu Sielnn tlZttä HERra.
HLRra lEsn Ehrlst/ minunwapchttja»
Khu Kielen/ mulsta mielen.
Mlllta watltast mahban.
IsMa tahdon lijttä.
V lEsu Punas cantta.

yitte hän käänd» iyens Canftn pno»
len ja sanb:

HLRra olcon teidän csnsian.
(3,w.) !r?hnmyss sinunHcnZcs canffit.

Racollcaw.
/»xHERra Caickiwaldtas Jumala/ joc»
imetti oMisext «it sinun Sacramendl<
stz</sinua me euiotlem/ «täe meitä myös si>
nm/ ynnä catckein sinun wallttulden py,
bilis cantza/sinun yancaictiftstCunuiastasj»
Hemudestas oMlsext tekisit/ meidän HEr«
l!>n)Esuren Chriftui«n sinun ipolcas cant»
t«/ji»ca elä ja halliye ynnä sinun ia Pyhän
Hengen cantza/ yhoes lumaludes yancaickt»
stsi yoncnlckisehen /

Nhn hän iZilens käända iyens CanstN
puolen ja sano:

HLRm olcon teidän canfian.
ls,w,) Ntj« myös sinun Henges cansiO.
2htt«lHn ia cunnioittacam
Aw.) Jumalan olconkHtos/a cunnig.

lunmrwcat teidän Sfd«men lu°
molan tygö/ ja »ttacat siunaus.

AERra siun«conttltäja warjelcon
<M.' HEMrawaltstaconCsswoyK

Wn pellen/ ia olcsn teille m«M'
-A'



dan puolch.n/ ja anoacon teille ijäii!
catctlstn Rauhani Nilneen Isän/j,
Pojan/jaPyhlln Hengen! Anun.
?/o weisatan/Suo meilll:Rach«
HErra nyt/ enjimäineu Wersy/ jasme <eul,>

«»tuenRucous, Psalmi elt j«cu muu.
anna meidän Cuulngal/ jac»DZ>Esiwallal/ Rauha ja hywä Hallitus/ei-

tä me hänen allaus/ iewos ,« Rauhae a!n,
«laifim/ caikes lumalisudes/ ia lunM-
sndes/ Amen.
loslNyösnijntavahtu/etttiyhlänHTl'
ran Elitolliselle tulewata sle/ silloin ci
pidetä Mchua: Waan Saarnan edellä/ M
alnoastans weisattaman yf>2lamn-ell m»
soweliasNirsi: Senjalken Rucous< Epij!«.
la/»ston Mrsii lasitäMn OPyhiHw
gt tule nyt tänn/«. elt jocu mun Wersy/ P«>
hän Hengen avusta. Mutta Saarna» jil>

l«/pltä weisattaman sen >Piilvän päälle
asetettu EwangeliuminWirsi/ja wij<

meiu päätetänSiunaurella.
<O«!8«» ««ä^^xzHV^?^»^^^!^

lv.
Cuinga rijden canffa pitcl «hläncki

,otc« iycns AwiostKstyM tohts»
«at anoa.

Ensist/nyncmn tspa aina on ollnt/pi-
ti» iolme Sunnuudaita järjestans Sa«M>
stuoltstacuulncettamM/että seucaldaisttPc!'
sonac/ aicowat Pyhän Colmtnalsuden V>
meen/ anba ltzensAwlostäsiyyni I» c°sc»ft
on tehty/ ja he tulemat K'.rckoon/ lumck»

Seuracnnnan eteen/ on tarpelltnen ett»
Pappi pitä manauxen heidän tygöns

tällä fenrawajsella «awsslla. ..
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7 Psiä»ät/N.N. ja myös N/N.
Aeidäu pttä täsa wtsusti tietämän/ että

' «nAwiofiäsiyn saättänyt/ ja
»onnut Miehen Waimon Pääfl/ että hö«

« M» piiä oleman sen Esimiehen/ hallitz-mau
» hmlä parhaxens Jumalanpelwoe/ja myös

«Boman händä/ utzncuin Christus Seu«
,» wunlansracasti/ ja annot itzens euolemaau

hinenedestänsä. Ia Miehen tule sen tietä j«
„ «,l>teB«/ että watcka hän «n pandu Vaimolle
,- Ljlmtehext/ et ole hänelle cuiteng»» sallittu/

l«» hänen pitäpahasti sencanfja menemän/'
W»n »ahan mielensä jälfen/ »ijncnin (sen

! «»hembl)nyt usein nähdan jacuullan,mut«
u pltä händä ja cunnias pitä.

', m»!!/usein hänen heickouttans tärsimän/ja
" «nlama»/ (nijncutn P. Pietari sano:) Wai»
' mcklsel «siialle/ (ngncuin heicommalle:) Hi»
"' mCnnntansa. Ia ntjnluln Mies «n lah.
!' M«u suuremmalla Wijsaudella ja wah»

m«m«ll«iuonollacutnWaimo? Nynpitä
hilnen mt/ös kciyltämän.sencaidatsen Inma»
I«n lahjan hänelle awuxi/ja>ei sortamtseri.
Hineu pitä itzens siä maston ntjn laitta»

» nM/nijncuin sitä/ joca pitä saaman yhden»
Maisen perimisen/ Jumalan Waldacun»
«/hänen cansia ns: «n ntjn

i nlllst Waimon ostanut cuin Miehen/ ja o»
Nolmo ny» hy»iu Christnxen Jäsen cuin
M!e«. NiMuin Mies in Waimon Pää/

> »?!! myös Christus on Miehen Pää/ sentäh»
' >t>> plta hauen sen cautza Jumalan pelwoe
' »imin.

Oamallamuoto pllä myös Waimon cu«« i
Ilmn Miestäns/racasiaman händä/ Pää»»m ja Esimtehenäns pitämän/ajatellen/ el»
t» h»n Miehen Apulaistxi luotu on,'elchsnen
MPyytämän hallita hänen ylitzeus. 'Hills
W<«« »n luotu Mtthe» täbden/ jaei W«

Wal. -

21Awiosl«skyst«.



Nlltnion tähden. Hänen pltä ottamon Csi.«uwan pyhistä Valmoista/i«tta »vanhasi,
stamendie olit/ utzucuin Saara/ >«« Me.
he«s Abrahamin eutznlHcrrari. Hänen pl>
tä caikett ntjn häuenS käyttämän/ että
Mlchelleus telpals / jolle hän on Apulaisi
<!N!itltu/ Walmo on Miehen Cnnnla s«»l»
P, Pawall/ ja seutähden pltä hänen lft»«
lsi, «ma» sen jälken/ ja ajatteleman /itil
hän on Mtehen haldnn annettu,

' sieln / Miehen ja Walmon pltä kasi»u<l»«
loinen ttifians racastaman/ja «leli enölH'
min cuin Isä ja Hitta. Sillä Raamaitn s»,
no/että Mtehen plti ylön andaman M»z
ja
Pito heidän myös sen hytvin ajatteleman/,!'
la he sijhen Säätyyn itzens andawal/ j«s«
Jumala Miehen ja Walmon on ntju yhm»
stwlttanut ettel yritän Ihmluen tald» M
eroitta. Et pidä myös.Miehen epiilemn/
ett« ntjncnln Jumala anu« Adamille sm»
Walmori/nyn myös hän jocaltzclieMiehelle
onda Walmons/ ja jocaltzelleWaiMW»!
Mieheus. Senlähhen on tarpelllnen/ eiti
h< molemln puolln ruwllewak Iumllloll»
sencalbalstaPuollsota/ jonga cantz» he el»l<

' fit ftwtnnos/rackandes ja Jumala»pelim
Ntjn että heidänA»lVflästyns luma!a<«l<
jetaisin/ja Jumalan mielin jällen/ja el >«»>

gun haureuden jälken / «ikä Ihmisen «ick»
Men/ ntjn heidänAwioflösiyns pltö olen,»»
onuelluen / ja «utnalinen / jonga me mr«<
calcki yhtelststt tälle Partscunnalle stlM
mestäm toiwdtam/ Amen.
SittekyftM» Pappi heidän molembs!»

tahtoans »sln janoden/ enfist Miehelle.
Minä fysyn finulba N,Pyhän kelminol'

suden Nimeen ja Jumalan Scuracun!!»»
läsnä °llt?/jo< si«Z tahdyt olt« tö»läZ Ä'

22 '2! AwiostaslM.
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Aw.owalmoxes / ja racnsia
mlöiä ja wnsioin käymisesi

Wastaus. Tahoon.
Sitsslikin k?sy bsn Morsiamelos st»

mallamuoeo.
M,z fysyn sinnldssN. Pyhän Colminal.

Wll Nimeen / ia Jumalan Seuracunnau
!»ft<!°lles/jos sinä tohdot otta timänMie»
hi» N, N Awwmlehexes/ ja racastahändH
>nD ja»asioin tiymises?

Wastaus. Thdan.
losca st on tehty/ ftnocan pappi:

llä yancalckinenlu«a<
joca Miehen jaVaimon »arten

Imut olet/että heidän pltä oleman yx! iihss
Meri/ easwaman sinun siunauxes iiilfen/minemän jvmaata täyttömän. Anua näll»
il si»uu palweljoilles armoia / että he sinun
f,hin tahtos ja fäätys jäisen/nyn mahdat,
ftyhlien tulla/että he olls sinulle yliswxext
jocumilax!/jaheille hyözytrxefi ja hywäxt
l»ija«alckisexiautudext.Sinun rackan Poi»
us lEsuxcn Christuxen meidän HERram
«Ml»/ Amen.
Litte ottsPappi Sormuxen jasano:

Rucotlcam.
humala Ifi Calcklwaldias / joca sinun"lasittämatlZmäst hywrbestäs calckt Cap»
M luonut olet/että ne Ihtnistn hywäxi o«
Imnn pltä/ merncoilcm sinua/ ettäs armollt«BGtäisit tälle Pljcalles/joca tämän Sor.
»"lflnAViosiästyns merkixt candaman pitä/
!>mn vyhän siuuaufes/ että hän uuhtetom»
W sijnä pyhäs Säädys/ lohongas hänen
l°ft°lltol«/sin.un Poicas lEsulenChrisiu»!l° meidän HERram cautta/ Amen.

sknMken otta MM Sornwfen i«
MM
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AwioslZslM.
. Minä N. otan sinun N. uyl nM»nF,

wiowaimoxen» / racast xcn.i sinu. n/nZ.
lä ja wafioinfäymises/l" yhdexi
«.lnanminä sinulle tämän Solmuin.

Morsian wasts.
Minä N- olan sinun N. nyl«,!««,,

AwlomieheM»/ sinua nip.
lä jawastoinkäymifes/ j«Phdexi tnnkfivlanminä sinulda läinäa Sormuxw.
Gitte pane IM« Sormnxen MorslMc»
wastwbaanKatien/ ensist ensimaiseenS«>

meen/ ntjn pisimbähän/ ja sttte fijhen jo>
«a sitä l«ttnon/ja Men Solmus ji

panuesa sano Pappt näin.
Nimeen Isän/ja Pojw/ iaW»

Hengen/ Amen.
Sitte pappi sano:

/LTtä nyt nämäl Peisonat jotta tasa <ll<
tolstans awtoxens pyytä»»,/

ja sen täsä julkisesi Jumalan jaChliM»
Seuracunnan edes / nijnculn todistajan «!>

metsnä Paiwana/tunnustawat/ja ie»p»Äl
Kchla»S»rmus «nnetm on/sentähden M
ntjncuin Cbrisinxen Palwelja/ tiimin piili
heitä Awioskästyn Säätvyn ja
teen annan/ Nimeen. Isän/ j» Pojan/M
hän Hengen/ Ameu.

SenMken luetan:
Isä meidän -oca okl Talwaift. «t,

. Taas sano pappi.
,Teitä caickta hywät Christltut Ihn>!s«

jotca täfa oletta/ otan minä todistajin >!>>>

tasa tchts »n/ manaten telta/ että le M
mulfiaisitta.

pappi sano edespäin'
Euulcam sicä P.E»ing?linml jollgoO

Mattheus llrMa!?.l«s»s°
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aicsn tulit Phariftuxel IE»lygö jasanoit hänelle.' Saa»

lMs erils Waimostans caictinaifen
sM chden/ Nijn hänwastais ia sa-
„Ki he>lle' Ellslö t< ole lutenet/joca «>

luft Ihmisen leti/ Mieheni ia Waiws-
heidän leti l sanoi - Senläh»

D M Ihmisen ylönandamanlsäns
j«Wns/jaWaimons sidottu oleman/
j« ne «xi tulemat yhdexi iihaxi/ nij»

<i he ole enä coxi waan yxi iiha. MilH
P Jumala yhcen sswllli/ei pidä IH-
ncht, sicä eroiteaman. Mijn sanoit ho
Me: Mixi Moses tästi anda Ero«
Uan ja hyljätä hänen. Sanoi hän
tM>- Teidän sydämen cowuden täh<
lm ftllei Moses erillä «itä «idän
Vainion: Waan ei alusta nijn «llul.
Mla minä sanon teille: <fuca itä»
niins hyllä Waiwons muueoin culn
HMUden tähden / ja nai toisen / hän
«t« huorin / ja joca sen hyljätyn olt<v
B «te huorin.

Ia nqn ftno Poppi heille:
MocatnämätHEßrau Chr<si«f«u Sa»

«l j« olcat wahwat sen päälle/ että luma.>» meieän racas Talwalinen Isäm/on teltlM»>s«Viltanut tähän pyhän Awiostäfiy»
Myy». Ia s« tähden «tacat lytoxell ja
'«Mlstll »asian/ mttii täsä pyhäsSäöbyslMn päällen taita tulla/ ntjncuiu Jumala»
WG/i«ca tel ta' on yhten svvlttannt.

Ven Mkm sa«« pappi.
b HER'
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MlXra olcon ttidän/anlZan/ja lMp,

<«ldän sisälle »ja nlo< taymtstn
t' tckstft / Amen.
stosta he Altarin eteen tslewat/jaftte

«uin Saarna ja HERrau Ghtolinen«,
pidetty/ sano Pappi.

L>> Abrahamin Jumala/Isachinlmch/
ja Jacobin Jumala/ wuooal» Mj

HengeS / näiden palweljais Sydämihin/j,
«äytä heitä caicktnaisilla jilu,,,
«xella/ että he ny» elätsit Aw<ostc'sl,stn</
johonga he omat nyt itzens «nbaneet/Mil
jollain saastalsudella wtholtais/jm
Awlostäskyn säätänyt olet. Multa pnrm,»/
«ljncntn Awlofiäsiy on catlllle cunnlM,»
ja hywä/ että he mvis mahdaisit sijni»
niallsest ja hylvästela/ sinulle Cunniar!j«y.
listyxert/ ja iyellens ijancaicklsex! Aululich
lEsuren Chrlftuxen meldan HLRlawt»

« la/Amen.
Costa, he waatten all« owat/sano Pappi.

Rncoilcam.
/»> Hkßr« Jumala catzo «rmöllisest m!.

puolen/ ja oltA»!°<!»'
i siyn Apu ja Turwa/ja ettäs sen olet

stn lisamisext saätänvt/n«n warjele n,< se/
jongos <tze?hsen soivittanne olet/IksW
Chrlsturei meidän HERram cautto/ j°« t.

' läjä hall<tze/sinun jaPyhän HengencaO
! tzan«<ckisest/ Amen.

Senjalken weisa pappi seurawaistt s«l<
nat/ nyden nuo»sen ca«sta/ enin tapa»»

Morsiamen Slu»ameS.
olcon teidän csnM"!

(S.w., NHn mvos sinunHenges""^
l Ml«tk^<'teidän si dännnlymalan

(S. n>.) Me plonZn» meidän s°d«m"«>

I
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Makämlumslata meidänHNrtsm.

Se en oikeus »a cohtnns.
<?»l)tis«fii «n s« colMllnen/oiteln ja autu<

me aina ja jocapalcas/ lytäm
<!»«« Pyhä Hkßra/ Caicklwaldias Isä,
««ncatckluen Jumala/ joca sinun ivolmasas
ttictt Cappalet tyhjästä luonut olet: Sinä'
/«« myös cosca calcki Cappolet luodutolit/
leit Ihmisin nijdenH«raxl/ ja sonott/ettei
Miehen ollut pxlnäns hywä olla: Sentäh»
M sinä leit hänelle Waimo» awuxi yhdcst
l«uft»/ jongas «t« hänen KyljestänS. I«
«nn»!t sen cansia tletä/ että nijncutn Nai.
mon aleu oli Miehestä; Nhl» heidän ptts
«,ö« aina yhde« oleman, v Jumala/ joco
l«h»»ltAmilstäsiyllä melkttä sen suuren ft<
l«<snbe»z Että ntjncuin Mies ja Waimo yh«
t«nlhantulemat/nijnon myssEhr.stnsy«
lipyhin Senracundans can«Za: O Jumala/
jocovliehen ja Waimo» «letyhten s«wttta>l
«nti I« ««dauut heille sencalbaistn Siunau.
M ettei Adamin Syndi/ eitä Noen Neden
s»lft>mu< taitanut fitä cadotta. Ntjn catzo
«yl louplasti niiden puoleen/jotca itzms A.
»itställvn Säätyyn «noanet owot: Ia pyy»
ll«»tsinillda warjelda. Anna Armos o In»
mlo/elli hetäytetäisin vlaclaudclla jarau»
Bo: Ia olisituscolllstt japublat: Jaan.
»«sit itzens mielen
Den: I« ««z h, mahdaisit »läwäsäns seu.
«t» sinun ,yhä Tahtoos. Älä salll Perle'l<» heidän canl)an« mitan tehdä/mutta että
h- «ohdalsit wahwana pysyä sinun pvhistl
"Wl3s. AnnaArmoias/ettähe Awlo»
«Msins Chrlstllllsest yhdes eläisit : I«
«!<!< lnlv««o«<,t secanoxet wältälfit: I»»elttiisil heictoudens siweydessä ja cunnialla.
«M jM, ,lla hedelmälliset / si? lis j«
«fM: I« «ttä he mahdaisit «Itiä» »lähin

»l lulla.



ArvKslaskM.
tuä«. Että h? näkisit tastensa lapset/colmlln.
den ja nelsänden polween: Ia Me täin»!,
elämän jaltcu tulisit ijancaickistu Il,hou.

TZuisn lnke Pappi.
Meidän lEsuxen Ehti-

fiuxen finun Pyicas cautta/joca elä ja
hallitze/ ynnä sinun ja Pyhän Hmzen
cansia ijanculctisest/ Allltn.

<z iesti.MsrfiandtN ylitze ja niiden Ma
! ei ole toiwoRuumin «HrdelmZst/ei wel»

sata Morsian«Mesinä/ waan lnenil
sturamaiue» 3lnc«n<.

Rucollcam.
! Caickiwaldtas ijancaickinen Jumala/j»»
! sanoit Mlchest/ coscas hänen enM

loll/ettet hänen ollut yriuäns oll«/i»
- stntähden lott myö« Nalmou hänelle avula!»
l> seii/ ja nijn heltä yhten selvitit/ että ne c«rt
1 pttl oleman yli ilha/me rucotlem sinua r»>

«! cas Tatwalineu Isa/ettäs pyhällä Henz,!.
las nämät si»un Palweljas täytäisit/jott«<

«s Awioftästynlijttohon yhtewsowittannt olet/
?l «ttä he sen ottein ja uuhtettomast piti mch
U daifit. Ia anna sinun Stunauxes heldiix
R päällens/ja warjele heitäO laupias Isi/col'U lest Peikelen haucntoxcst/ ntzneuin sinaEngl'

!is cautta Palweljas Tebian Varjelit/ellei
,1 he wletelläts jongunrlcttanjahanreListnh!'
ft mon cautta/waan mahdalsiloiklasUscoej»
N yhttises Rackaudes ela/hywäan Ikähän »'

sti/ sinulle Morexi jaCunnlaxi/ sinun aim><
caisen Poicas lEsnren Christure» mellin

l) HERramcautta/ jocaelä>a haLllze/yn«ali.
M «un jase» Pyhän Hengen eatHa/tMMi»M sehen / Ameu.

l TstlsrZZnds Psppi iyensAltari»p«!»/
japäiilts I«m»l<tn P§,j»el»pl'.



Ma Mä ja Morftan lulewac Mor-
siamen Huonesen/ nfin wcistta»nälstä Wlrsistä toinen.
Tule Pyh» Hengi Luom/ I<» ?c.
Autuas se cnin pelkäHVßra/ ?c.

M« Pltä ja Morsian owat polwil»
len lsngennet/jaPsalmi loppunut/

nijn Pappi lute seurawslsct
Ruconxet.

Calcklwaldtas ijancalckinenlumala/an»
sinxn Stuuauxcs tulla tämän Mor<

jlamenHuonen »lltze/ettäcaickijotca täsa o<
M/rauhas olisit/sinun mteloäs noudatstt/
j« sinun 3lackaudes«s elälsic/ lEsuxeuChri.
Den m«l>än HERram cautta/ Amen.

jkdespZinsano pappi.
Calcklwaldlas siunatcon teldän

ja tetiänSlelun/ja andacon
Giunauxeuö tulla teldän päallen/ nynculn
hm fiuoais Abrahamin/ IsachM jaJacobin
JumalanKäsi «arjelcon teitä/ jalähettäkö»
fyhän Engellnsjotca leltä warjele/catctena
ttidin ellnalcanau/ Isä Jumala/ ja Polca/
j<l'Pyhä Hengi andacon Siunauxens tull»
M» päälle»/ Amen.

Sltt« wtisatan.
Inmftla cnin caickiloj/Vmsxi ?e.

Sitte Pappi päättä.
ftEßrasiunalcon ja warjtlcsn ttilH/
eHZRra waliftacon Caswons «i»

pellen/ia olcon«ille armollinen.
Hsßra eäckndätsn EaswonS «idän
w!«hm/ja andacon teille ijancaickisen

Nimeen Issn/ j«Pojan/ j«
MnHe»g<n/ Amen.

h 5 cz?.



««(lo)z»
v.

lVmmoin Rirckoon «K
lamlsest.

T<lm«lRucous pitä luttlaman eoscaA'
u>io waimo Lapsen MkenRj«.

loon oletan.
tzancaickine» Inmal«//».sensen Stunauxeu annoit Ihmisen yltzl,

«fcas hänen luonut olit/«ta hänen
lisändymän ja enänemän. Sinä joca my««saman Siunauxes jälken olet tämän si»»,
«Pijcas hedelmallistxi saattanut/«atzo arM.
ltsest hänen päällens/ ja nijneuin sinä M
hänen hedelmällistxi ennmlNst» SinnanM
eautta saattanut/nyn anna hänen «yi< he.
delmällisen olla heugellists Siun»Ufes/e«i
hän aina lisäunyis finun t»n»«misesas/j,
sinun pyhäin jälfen aina «M/Ibsuxen Chrtstuxen meidän HERram ««!«/

Sitte rupePappi hänen R«teen«/
sauvoen:

HERra tgttetön sinun iMettM.
s«/ ja uloSlllymifts nyl jo tzamaA
stst Amm.
Cninga lvaims/ foca Rchl«»»jren «M

ennen Vihkimistä en iapse» sijttönyt/
pltä Kirckoon otettaman.

Calcki»albi«s tzancaick<nenlum«l«/!«'
«w/c« olet AwtoMyn HERra/ja <«« s«
«settannt/ tahdot myös/«ttä se cnnniollP
japuhtast taickeln Ihmisten ftas pidettim»'!
pttä: Latzo armollistst tämän W«t«»« p"'
leen/jocaon ai«ttom«»a s«n,nnoM«»«l<
lynyt/ja sinnn/ joca puhtandenHE3ir« «w
s« Mtzg wlh»<tt«nnt/j»St»««nnd»sf"



>Waimoinßircksstt sttizmijest. zi
sulanut: Anna hänelle tämä syndt andeli/
j«l«!na hänelle Arnus/ että hän a«» siuu»

M»«s s caswais/ ja pyhäin KösiysanatS
jällen <lä«/ lEsuren Ehrtstuxen meldä»
HLlXram cantta / Amen.
HERrat<llt«tönfir «nsiM-jauloS< "

HmlstSllyl ja «jancaictlsffi, Amen.
Töll<l tawalla M nijdtn calista lllhlH»
«iän/ jotcsrickowat Salow»otevdell«
j«Haorudella/ nyn Miehen cum Wii»mou»
z!n; Nya myös muiden jotta lliulMta syn«
lejä tehnet <aßlrlon vlanga<st,oj«e» du««l«

lut o»al/
he sisäll vtltan Zumaian Seu>

racunnan yhteyteen.

Vnsist/cosca ymmörretZn että H3« ci»»
l«j» tahto parata häneus/ pltii hän ase»
teltONan Klrt>br»l>ing<n jällen rangaistu»
f«l!e/ ,a filte Pnolipälwän Jumalan Pal»
l»«lut<n lopulla Snnnundaina/cntzuttaman
tt«l lestilleKlrcon Permando/ jaSeuracn»,

««n läsnä «lles/ hänen cantzans teh.
tämän tällä tawalla/ cuil»

nyt seura:
ftV«ät Chrtstllyt/ te tiedätte että tämä<e eteen asetettu Ihminen Perlelen
fmj« H«uc«tnxen lautta/ja hänen omon
«lmellm, luondons harjoltuxesta/ ntjtä m»<
>Mfla wastan/luin hänen j» meioän catc»
l<l» tule olta Jumalan Sanasi/ on langen<
Mftlawuotee» ja saastalsuteen/ja luwal»
!»m<ln secanoxen cantta/ sijltänyt ja syn>
«Elänyt lapsen/ ja ien cansta »ihotltailutJumalan/ ja hänen Pyhän Eeuralundaue
p»h«damtt/ja olls sentähdcn ansainnut/«t«
>« hän Jumalalta ja hänen Seuracnnnal-

d«us



z, XVstitttoittAirckosnottcimlsest.
bans pldäls ulos
jättämän.

Mutta että hän on andannt ymmilllil/
että hän tästedes hänen elämäns parata tah.«o/ j<i sencaldalsta syndlä ivsltä/ mahl,,»
hänbä sen captza coetella,/sillä to<woll«/e!lj
hän parannuxen tele/ mutta jos hän liinm
«rän jällen/ sencalhatsen Synnii: cantz, <.

«zene jallens saastutta/nyu täyty sitte «joi,
lans tehdä hänen cantzons/sen woimonDlen cnln Christus (Match. ,8.) hänenSoi,
«cunnallens/katumattomia syndlstj w«s!„
»n andanut. Mutta hänelle muiston/«i.
tamtsexi ja manauxexi otan mlnä teit» M»
lla todistajoft/ sijhen mitä hän nyt H
«llnuusta. /

SitZlikin kysy Rippi IsZ H«ne!d3,
TunnustatcoS/ että sinä sinun HonrcM
tzalawuotendes synnillä / olet Iuml»»

sunrest tvihottanut l
Wastaus. Tunnusta».

tadutcos sitä Sydämestös?
Wastaus. Cavuu.

Uscottos/että se laupias Jumalakhrljw
pen tah«n tahto sen sinulle «noeft and»,

Wastaus. Uscon.
Rucoiletcos että Jumalan Seuracunil!/

jsngas. Vihoittanut japahendanul olet/!!»'
bais sinulleEhristuxen lähden sen andelll

Wastaus. Rucollen.
lnpatcos etläs tästedes tahdot/cailell «i'

kerudella sencaldaifta sondia caltt/I«PM'
la ftmnElämäs/ mcasta Jumalala/mtckl'
läs cuulla Jumalan Sana/ rucoill» Jum»'
laloaPyhän Hengen apua jahaUitnfia/p«'
telen/ Matlman/ ja sinun pahan lchos <"

tchystä /« Kulausta mafian?
Wastaus. MlnäluM.



WaimomRirckoon' ottamisesi. »

"humala Caickiwalblas sinua siihen aul»
,W/Amen.

Rncoilcam.
TolcklwaldlaS yancalckineu lumala/ el-

i/tä nätn on saanut wallan tämän
»hMn cantza / että hän on langenut utz»
stiiren Synoyn/ ja hän nyt sinun
Mta tunde ja catuSyntziäne/,a ano Chrt»
ftieil lähden andexi. Nyn me sinua rucot»
lini/ö HERra/ ettet sinä hqnoä po<, hyl<
jäjz/nhncuin hän ansainnut on/ mucta ot«
laisittzändä armois/ sen saman sinunracka»
PolcK lEstixen Christuren tähden/ sinun
s«t!> ja määrättömän laupludes cautla.
Joanna hänellt Pyhä Hengi/ joca walcutt»
hinmSydämesäns jaelämäsäne ockian pk»
«nnnreu/ ylöswalatst jahallitze händä/el»
t»häu tästedes wäldäis cajckia Syudtä/ c«-
mhlais snruttomutta ja synnin llla/ sotls
Peifelellii/hänen oma paha lihanS/ tämän
Mllmon yllytystä ja paha esimcrckiä wa<
ftn/ j« ne yliye woltais/ ja uljn eläls py>
HM sinun edesäs/ catckena elinaicanans/
j» sille ynnä calcleln meidän cansiam tjan,
MW tulis sinun lapsexes/ ja PtrllW-
fl§,stu saman sinunPoicas lEsureu Chrl'
si»M meidän HERram cautta/Amen.
6ittc ftno Rippi IB HZnelle synmu

päästön näillä Sanoilla.
/L2ta sinä tisä Jumalan ja hänen pyhän
"Seuracuudans olet tunnu»
stMt Synd<«/ jaluwannut otktan Catumu»
lm japarannnxen. Sentähden minä myös
Jumalan ja meidän HCNram lEjuxe»
Lauren, lästyn jälten/joca sano: Joillete'
LiMit andefi annattt/ nylle ne am>exi a»»
»«»»/annan sinun Syndis anoext/ ja ft«»«n si»ulle Jumalan Armon jaPstäwyden/

b.5 Nt<



Z 4 Soirsistck
Nimeen Isän/ ja
gen/Amen.

MeneRauhan/ j« älä sillen tästedes Vy,,
»<ä tee/ siihen JumalaPyhän Hengens h,«on siuulle andacon / Amen.

SenMken wavoi pappi Csnft
rawatlella tawalla.

tämä Ihminen en syudins tunnM,
ja catunm/ ja on nyt juMsest Hl,

«ett^, Gentähden el mahda ylckän «ll««»,
aiatielematoin/ että hau soima sitä caiuV,'.
sta syudistä/ että hän «n Ktreon Rang,,st».
fen nlo«ft»s°nnt/ja nyu Jumalanet>« «IMn,,ryllänyl: Tele jocu sen/ hänen P!t««»,
sattuu curtluren ja rangaistnren saa»»»,

V l.
Cappale GairaM.

Cofc«O<ur«s nptttlly on/ nijn M
lZsiia olewsisct langewat polwillnl?/

ja luetan tämä Rucous.
Caicklwaldias ijancaictmen Innck

HERra» lEsuxen EhristW
Isa/ sinä joca Ihmisen heickouden
tunnet / sinä joca yxmänS Wäen j»N«,
nnn «ndatatdac: M« sinua yxtmielistjllw
loilem/ ettäs Pyhän Heuges/ tämän sim
Pal»elja« (l)tjcn«) Sydämeen wuoeanW
j«ca täsä hänen HgutiwuotesauS / siyun liz<
hanaFangtnas macss. Me rucoilem
ntjncuin sinunpyhät Apostolts Uscon etest«<
»zt rucotlet: 0 HERra ltsä hänen UseM
j«wahwista händä/tltä watcka nlttt Ms»'ns hsnenpäällens taita tulla/että hän B»i
Uscos wahwaua pysyls/lEsuxen ChrlfiW
mllbän mult»/ Amen.



RnnmclttHautamisest. z,
MRra siumlcon sinua ia warielcon
«Vfinua: HErra walistaconLaswonll
DN päMes/ »a olcsn sinulle armolli-
M: H3?lra käändäksn Caswons fi-»
„>,!, puoles» ia andacon sinulle ijancaic-
ljsm Rauhan. Nimeen Isclli/ jaPs>
Ml« Pyhän Hengen/ Amen.
tzen>«lkenPappi neuwbjalohduttaSai.
H« fhttamäu Jumalala / auoaman ltzeus

hiimn halduuns ja oleman hywäs
tnrwas. etc.

«z»tF «K»»'.«aslQlso «33«^!«slb<^»«»
VII.

Cuittgl, Ruumis haudat-
laman piecl.

Hnfifl cosca Ruumis modan Haudan
tlgo/pinnan se cohtaHautaan/jaPap»

flotta lapjon/ja heittäcolmafttMnld»
Nnumin päälle/näin sanoben:

WAasta olet sinä luLue, ja Maaxi"'pitä sinun jällenstullman/ lEsuSlhrijius sinunWapahtajaS/pilä sinun
Päiwänä ylös herättämän.

kenMen lukePappi tZmZnRncoufen
Vlncotlcam.

ja laupias ijamaickineu
/ sinä zoca synnin tähden/ olet

Ihmisen päälle sen pannut/ että hänen cuo»
>m»n pito/ sinä joca myös (ettei meidän
ftmlckststi cnolemas oleman ploais/)olet
f»nnut kuoleman smn» alnocaistn P«lc<<sIksuxm Christuxen päälle/ jolla ei yhtiin
sl»hl »l!ut/ ja oltt nijn sinun Poleas lno>

b 6 le



zs RuumeittH6UtMlsest.
lemas/meidän cuolemam muuttanut/«llesfzsaa meitä «vahingoitta/taänna nyt sinunI.sallinen Caswos / metdän sinun tiyhäla i«.
sies puolen/ ja anna nmlle sinun pyhä
A°S/ että tämä meidän palweluM, o!l« ss.
nulle otollinen/ja me itzecntln tämän H«»,
«amisey ntjn fäytäisim/että me senain«mlt>
lesäm ptdäisim/ culnga myös meidän (cosc,
sinun pyhä Tabtos nnn on/ ettäs meitä cu.
tzna tahdot) pitä Maaxt Mcns tnlemnn/j,sen Alsustl mlelesäm pidaisim/ette! mellHt«,
sä wiheljäists Elämas/ vhtän ivahw» »s»,

Sla ole. Anna 2lrmos O laupias M«ttä me sen ijancalcktsen jälken etzisim/j«H
sinun pyhän tahtos jalsentäsä surkeubes m,
«llatsim / etts mekin tämän meidän Chchi,
Welftm (Slsarem) canM / lvljmetfti M
wan ylös nousisim nancaicklseen Elmj»,
Sinun Poicas lEsuxen Chrisiuxeu wlldi!»
HERram cautta/ Amen.
Sitte cosca mulda heifetänßnumlnpN

le/weisatqn tämä Wirst taicka jocu mm.
N?e cuin el«m Maan pWI«/x.
<H<lndatcamme Ruumis t«m«/ ci.
Ne Chnstityt cuulcat nyt calcki/ »c.

Simeonin Kijtos-Wlrsi/ iuc. 2,

Rsuhas Mt?i Mid nyt lähden/«.
Costa «etsattu on) sano Poppl:

Eunlcmn mit« p. Paumli sano cuollcW
hänenEpistolasans Tehalsnlcerim lfgö/

Sitts pttMl! Pappi
MN <?anftn tygo/ jos hänen zch'« tniell'

smns on/ ja paljo Cansa on sijnä tz'
könä/ ja sitten lastecan Can«ssn Ntittman.



me calcklnyt n«em<
meidän Speilim/ mlngäcaldainen

/,Mtälläwa!w«lsella ja mihelzälsellä elä.
«M on/ että nyucuin me Maasta ja Mul»

tullet olem/ nyn pltä myös meidän sij«
hln iällens tuleman. Etten me taida muu»
W ymmariä/meidänTnscaam jaWalwam/
ch> me mohdam tästä ymmartä/että met«

cuoleman pltä/sentähden tule myös
Villan lylla watitta ja iile/sillä ettälhml»
Mn iuondo nyn peräti turmeldu on/ ettei
hiin muuto!» t.iinut autettN jällens siihen
Ciinmahan jaCauneutcen/jobonga hänen»
li» luotu oli/ jollei Sielu ensin Ruumista »r<
l»»!s/ja Ruumis Maaxt ja tyhjäxt jäl<
Wtulls. /..

Mahdamme myös tästä kyllä mär?itä/
»lngss rascasti Jumala Synnin cautta wi<
lMt«n/että hän meidän päällemnain suu»
rmPynan ja muuttamisen on pannut. Sil»
liCuolema joca on synnin palcka/on wah«
mmerckl sijhen/ette! Jumala taida Syndi
lirjiä/cuiteugin on Jumala itze sencaldlU»sm meidän Itcum ja Snrum astltanul ja
f»ls ottanut/ sijnä että hän meidän päöllem
M»ht!/ja meidän aurcmlöheltt/hänen ai»
»Msen Poicans/ lEsuxen Chrisiuxen/ an«
««l hinen cuoleman kärsiä / stnpäälle/ että-
Mm» piti hänes ylitze wolteltaman/ jahä.m ivolmanscadottaman/ntju ettei hänellä

»olmn ole meitä pltä: Mutta nijncuin Chri«<!»S Ylösnousi cuolluist,/ nlju pltä myös mel>
l»n sallens ylösnouseman: Ia tämä nyt o»
Mdiniohdutuxem. Eentähden myös sanoM Pawali täsä Eptfiolas/ ettei meidän
!»l§iuulhtttimau nytä edes menneitä/nyn«
c»inPacau«t jalumalattom«i tetewät/joil'
>» el yhtön toiwo ole. Sillä jos me uscom/!««HZ»/ mä IVfts en «ollnlM ylösnos.

nnt/



nm/ Nljn myös Jumala ne/jotca nucllmcl «>

»at/ lEsuxen cautta edes tuo hänen llu,»
tzans. Nyucuin hän lahdois sanoa; I«« m,
uscom/ ettti cuolema »oinut lEsnst, Chil.
siust, pliä allans/ waan että hän j«U«n»,<
lösnousi/ j« osettt/ «ttä hän oli »ätewimil
Cuolemat» / jonga hän nyn ylitze woitlli
Vlffn tese myös humala meidän «ntzW/
joica Iksuxeu Cheistnrtn Uftos cuolemn,!/
lllmitläin/ edestuo meitä hänen canfj»!iej«!>
lens / että me yliyenwoltom Cuolema» >«

lulem «lswäxi. Ia tämän pitä totlsest t«.
pahtuman. Ia sentähden myös P. P«Msen «despane nilnculnHkßranSan»n/j»s» i
«l yhtän wilpiä »le. Hän sano myi</<ui»> !
ga sencaloainenPlösnousemus lapahtu, V! l
jotca elämme j» jäll«n jäämme HCIXn» >
tulemiseen/ en me ennätä nijtä jolc» m«l«> l
wat/ le on/ n« Ihmiset jotta silloin elinll/ >
<l ole ennen malmit/ enin ne jotca aic» «n> !

nen cuollet owat. Ntjnätlstä pitä held<i»,<
lysnouseman/ että ne/ jotca mono» Tuholl» !
Ajnstatca owat cuollet ollet/ fitä utj» M '
walmit oleman/ cuin ne jotca eläwät. s>>> >
lii että itze HERra (sano hän/) pitä M».
stnman2'iwahast<, suurellaHuudolla/ j» »>

ltmmätsen Engelin Hncllä/ ja Jumalan V»> !
sunalla /ja ne cuollet Chnstnres pitä «si» <

ylösnouseman/ sen jällen me/ joica elam j» >

jälkeu jäänet olem/ ynnä heidän canhans f> >

löstemmatau Pllwihin HErra «asianl«»> .

llhin/ ja uijn HERran tykönä aina oltuim/ '

ntjncutn p. <p»»ali tahdols sano: k» s< ?

w« ole/ että se ntzn ätistä tapahlu/silli «>»

itze HERra tule al« Taiwahasta/ ft««»
Huudolla jaPauhinalla/ ntznculn jalo
»lugas Solahan/ Huhulla/ ylimmille»
zeltu Hänellä ja Jumalan Vasunallo/«I»
«tts Mick! l«on°oca»p,llt i



Ruumein Hautamisest. z,
,P>»t hänen «o«>Hns/ ja jauens auoawat

he owat tygo»» ot»
B«t. I» »«cuollct pua ensin ywsuouse»
V«>!/seon/ennen culn me ylosotttun
s«D wasian/ ja seulallen n»/ jotta si«olN
<W«/muultlan heidän luole»<l,>«sta ««»

ll>i»nscuolemattomutehen/j!» sitle/ e.
iz»»t >a cuollet/ yxl toljens cautza
m,» HLRca waMu 3u»»chlil/ ja >«« at»
o, hinea eautzans olemaa». Ia Moiu o»
Milo saat» ollye luoleman ja
I« Mä Sanoilla täsie mel>
li lestenäw loyoulta/ ja me mahoam Myös
s«» k«lla tehdä/ja sila wähemmau «yt cuo«
lmota peljälä/ja wat<« hän on car»as/j«
«n>» tsrsta/ el cuttengan hän ole c»n«
jj«<« Vahingollinen/ waan hän on pareu»»
«ln lorpelllnel, / fi,nä että hän tete lopun/
Mu Surun ja Wiheljäl,ooen
päullc/ja «vie meltä meidän «>li«han Isän
Mahan jallens. Sentähoen «l p«oä mel»
ti» yliupaljon «nuryettlman/ meioän «des»
«xnncila VftäVttsm. Sillä he owat nyt e.
«Mut lustä Wlhtljätlooesia j» Tuscasta/
!°s» me wlllä nyt olem/ja owat tulleet Chrl«
ftM lepohoy/ josa he lepawät wywelseen
D«ot»io»u asttV Silloin meloinynnä heioa»
mhous pttä jallens yhten tuleman/ ja nijn

cautza loppumatt oleman/jong»
Me suocon Isä j« jaP. Hengi/A.
3«a nqn tahto/mahta toisinans/ mu««
l°ln plt» MAUNmuuuTeitln JumalanSa>«»st»/ talncaldalsen cuin täsä seura/ uyn
Meugtn että jos jocu manaus ptoetön/

että se latcetan senjälten.
lal,, n. 2i. «cc.ss)lin sanot Marth» lEsuxellez Hkßra/

><«!/ sinä olisit läM »Ilnt/ nijn el minun
Wll.



40 Ruumien Hautanuscst.
Weljen olis cuollul. Multa minä ttedi»
lä / että caicki mila stnä anot
ne Jumala sinulle anoa. lEsns ftnol hinel.le: Sinun Wcljes on ylösnousema.
Martha haoille: Minatteoän hänen iMs<.wän ylösneusemifts wilmcisnä Pämäoi
Sanot lEsus hamlle: Mtnä olen
semus/ jaElämä/ joca nsco mtnun päilleni/
hän elä/ehkä hän olls cuollut: Ia ja«lntn
«utll elä/ja usco minun päälle»/ ei hänen »i»
da cuolema» ljancaicklftst/ nscotcos sen; 0,,
noihäu hänelle: Ia HERra/ mtnä iisons,.
nnu Christurext Jumalan Pojaii/joca t«j<,
wa oli Mailmaan.

Vstäwät/ se on meillekyllä lue»,!'
Ylinen/eitä me mnrhedim meilänW
wltiim/ costa he ercanewat meistä tästä M
ilmasta / ja me tiedam Jumalan Sanch/
«ltä pyhät Michetja Naimot/meOjn elll.
läm nij» owat lehnet/ ja ei ole sijna ch,
laitetut. Sentöhden on se myös metll« l«,
»alituen/ntjn cnittngln/että me cohtullislj!
murhedlm/ ettet meidän Murhe» olis Pz,
sanoitte» Murhen caldalneu/jotcaMZ»>
malan Armosta / eikä Ylösnousemisesta O
täu tlenet. Silla me/ cuin Chrlstityt »lt»/
sen toimomme/ että meidän pllä eläwäliD
leus tuleman/ntjn että tämä catowotnen j«
syndinen Elämä/ joca catckinalsen Mlch»
jaSurun ala annettu on/pltä muut<tt«n>»»
yancalcklsext Elämäxi. Ia tämä r«unA
nen cuolema/ el ole muu cutn synnin jam»'

hen loppu/jonga canha me läsä Mallmft
lalcauletut olem/ ja lutzutan JumalanL»l
nasUnerl/ ja ne Christtlyt/ jotc» cuM«>
wat/sanojan macawan wtjmetstenDu°!Ni°»
«sti. Silloin he catckt ptcä jällensylö<n«l!'
semac,/ ja nyn ijancaickises Il°s Iu«»l«»
zang» oleman. I» etti «e sencnldchot"



JumalanRymmenenKZssy. 4l

sentähden el pidä meidän y>
,j, paljo murhettlmon meidän edesmeuuei»
jMwltämj Waan kljttämiin ja ylistä»

«^Jumalala/ joca meille tämän lohduto.
«non antanut/ ja sen täydelltsest luwau>
B/että meldänynttö heidäncani)ans/y»

lösneuseman pitä/jannu ilma»-lop°
' pumata aina yhoesä olemän.

o. Luin^kuxen
Katechtsmus.

jknsimmmnen PZZcoppale.
JumalanKymmenen Kästyftnali
lumga nuoren Canstn pitä «ZmZt

yxiterkitseft oppima».
Nnsimmainen Rssty.

,

MlnsHEßra olcn sinun lumalas.
E» sinun pidä pitämsn »ierai«»

luinällla minun «dejän.
Mikä se on? Wastans.Meldän pitä pettämän jaracastaman Iu»

M«t« ylltzen calckia/ja hänen «tnoan pääl»
!<»« nscomau ja tnrwaman.

Toinen RZsty.
Ci sinun pidä mrhan lausuman st«

MHERras lumalaS NlMt j S<U<l
tiHERra pidä fieH ransaisema«/joci»
j«IW NiwlNs mrhan lausu.

Mltä se on? Wastans.Meltzän pjts pMmänjaracaftamanln-mal««



4» lumalanRrmmenen K«ssy.
malata/ nijn etlem me hänen Nimensä
ta tlrolle/ wanno/noidu/walhettele «Il lchpetä: Mutt» «ttä m« cältls meidän
jaTusiisam sitä anxem hnndam/ luM,,/
lljtäm ja yllstäm.

Lolmas »«sty.
Muista «ttäs pyhität iepepiilM,

Mika se on? Wastaue.
Meidän pttäpeltämsn jaracastanmZ»

walata/ ncjn etten m« Senn» ja hä«»tz«,
nans ylöncayo: Mutta p dämme sen W,
ns/ mtelelläm sitä lnnlemme j» oplm»».

Neljäs Rästy.
Cunnloita sinun Is<ls ja sinun H.

«is/ettäsmtnefiyjitja olisitpittW
mn Maan päällcl.

MM se on? Wastans.
Meidän pltii pellämän Mracafiam»3»<

walata / nyn «tteu me meidän NanhiM,
lam/ Esiwalbam l'« Isändtäm «linlG/
<ng« wlhoila j Mutta pidämme helli Lm
uias/ palvelem hellä/ olemme hellle c»»ll«i,
set/ racaftam hellä/j« pldämme Hell» «!!>

dänSllmälmedes.
«VHdes Käsky.

Ei sinun pldH lappaman.
Mttä ft on? Nastans. h

Meidän pttä pettämän,»racastam^l
m«lat« / ntzn ette» m« metdän lihlni>««l
siäm/ Vwumi» l« Hengen puolesta!v»W> m
tze/ eugä mltän wäryttä händä »asi»»»' P
Multa että m« händä autamme/holh»»»» >»

jaHengen Waaras «arjelem.
Cnudcs RZsty.

Ei sinun pid<l huo>inlek<M<' "

Mltt se on? Nastaus.
Vtldönpltä fellä«än jaralnstM"?»



3m«M«Kymmenen Knsty.«z
Sft/nljn että «e olem puhlat ja cunuial»
M Hjatnxis/ Puhes ja Toisi/ ja että t<

Avlopnolisolans racast» ja cunnia.
stfiti. Seiyemas KZsky.

Ei sinun pil»<l »arastaman.
Mikä st on? Wastaus.

Vleltinpllä pettämän j»racafiamauZu»
«M», nij» etten me meidän lähimmälstm
N»h« jaLalua pois ota/«li «olla cnlla Wää«
lftllä jaPetorella meilltw saata; Mutta
<lli me autamme/ »ijn että hänen Ealuns
jilEliUenstnlis enätyxi ja »arjellnri.

CfthderssKZst,.
N sinun pio<l wa<lrs Tobifiufia s«<

liman sinun iähimmäistss wafian.
Mitä se on? Wastaus.Mitanp,tä pettämän jaraeastamanln'mlota/nll» etten me meidän lähimmälstmsiilit »«lheltele/ engä petä ja panettele

IMi/ eli saat» paha Sanomata hänenchllens: Muna «lii me wastan hänen «de»
M/ hywln hänestä «jattelem ja puhum/
«««li asiat parhain päin läännäm.

NddexäsMsiy.
Ei sinun p,dcl pyylsmckn sinun ls»

WMsts Huonetta.
.Mikä st on ? Vastaus.M»»» p«ä pelkämän ja»acastaman?».mlm/nijn etten me meidän lählmmäisemMnlö/eli omaisntta/laickaHuonelta py«>

«/enga jongun oileuden muodolla/ja lain°>«M alla «tzeliem omista: Mutta meidän««u«ama« hänoä/ että hän M omansM <» nautita.
Kymmenes Kästy.

>« sinun PM himeitzlman finunick-
hlm.



44. lum4l<lnKMmenenKZsty.'
hlmmckses Emllndälcl/
wtlialans/ Pizcans/ Carjans/ e!i M,
lans/ taicta muuta cuin häny, 0n,«,!,<
0N- MkZ se on? Wssftans,

Meidän pila pelkämäu ja ,
malata/ntjn etten me wedä/ engä h»i«ul!!« :
meidän iählmmätselbäm hänenEmHndölW
«li Palcolllstans / mutta paremmin «MW«ttä he mahtawat olla alallans ja «hö»«<,
tä he owat welcapäät.
MltZ I»mÄft cssiklsta nälsts Mft

sta sano? Wastaus.
Nain stno h«n:

Mins olen HEZira sinun ImM
»stewä la tijwas Eostaja/joca chnl.
silin pahat legot lasten pMe/colW.
den ia näljsndenPolween/ jolca mm
«vihawal. Ia teen iaupiuden nm!i
Tuhannelle/ jolca minua racastamio
minunKästyni piläwät.

Mitä se on? Wastaus.
Jumala uhca rangaista calckia «ijt»/D

c« nämät Käfiyt rtckowat i» plitze l»ym
Senlähden pitä meidän hänen Wihoxip
tämän/nijn etten me hänen Kästvjäns iA
Mutta Armons ja caickla hylvä lnp» lu
«tjlle caikille/ jolca hänen Kästyns plt»«
Senlähden piti meidän hcindii racostxm
hänen turwaman/ ja mlelelläm hauen
siyins jölten tetemän.

il. Ufcon Tunnustus..
Cuing» nuorem Cft«si»n pita taß

yxtlertaistft oppiman,
VnfimmZinen Uscon Csppale.
Istst Jumalala/ ja luomiftfi.

MnäMnlumchnM/I



Ta,wan ja Maan iuo»

Mikä st sn ? Wastaus.
Wnä uscon/että Jumala on minun yn<

nl Min muldcu luoiutn cantza luonut:
Mnut minulleRuumin ja Sielun/ Sil.
Vi!/L°rwat ja caicki muut Jäsenet/Ti«<
m/T°lmen jaVmmärryxen/ja nämät calc<
!i melä nyt wotmas pilä. Anda myös mi«
,«!>« runftsii jocapaiwäßawlnnon jaW«r«
im/Col«n jaHuonel/Walmon ja lapset/
PM/ karjan jacalckt mitä minä Ruumin
Winnorl larwlyen. Wielä sitte/ suojele
,« wocjtle minua/ caicki myös Wat><ngot/ ja
chuttl mlnnn pääldöni estä ja torju. I«
,»<ck! nimät t«?« hän paitzt minun ansiom»
,!/M«sta fulasta Armostansja IsälllsestitzwydkfiHns: Joiden calckein edestä minun
ck händä kyttä/ ylistä ja cuunioltta/hiin»
»jMa ja palwella: Se on totinen losi.

Toinen Uscon Csppale.
Jumalan Pojast/ia.luuasturesi.

Ia minH uscon lEsuxen Christuxen
Mt/hänen ainoanPoicans meidän
Mrani. loca fikis pyW<l Hen.A SyndyiNeitzsstä Marialta. Pij«
min Penlius Pilaeuxm alla. Ristin
«< naulitlin / molttellin ja haudat,
in- Alasafiui Helwttlijn. Colmande«
" P<K'w<ln<l nousi ylös cuolluifia. A>
ll« ylös Taiwastn/istu If<ln JumalanMwaldian Malla Kädellä. Giel-
«>n,«!<»« duomi«eman <l<lwit«l j^

Maston? Wasti»«e.
Minä



46 Uston tunnustus.
Minä uscon/ että lEsus

tineu Jumala/ Isästä ennen yamMsW
syndonyt/ja myös totinen Ihminen
stii Mariasta fyndynyt/on minunHEIXI,,,
joca minun c«otetun ja »nomitun Ihmisl,
lunasti/ cailista Synneistä/Cuoleniaji,,
Perkele» wallau «Ida wapahtt ja
Cullalla eilä Höplällä/mutta hänen pW
ja calltlla Werelläns / ja »iättömällä
n«ll«ns ja Cuolemallans/ että mini hi«»emans olisin/ hänen Waltacnnnaftnehz.»en allans eläisin / ja händä yomalch,
Wanhnrscaubes/ Wtattomude» jaA»»,sa palvelisin/ nijncuin hän o» cuollnlftftlösnosnul/elä ja HMtze McaickW!. k,
»n totinen tosi.

Colmas Uston kappale.
Pyhiksi Hengest/ jaPyhittämisesi/
Minä uscon pyhän Hengo»M

Phdtn pyhän Chriftlllistn Veulocl»!'
nan/pyhäin Ihmifim yhttyden. Kp
bein andex saamisen. Rnumin
noustmiftn. Ia yan<aickis<nEli!M
Amm.

M<lä st on? Wastaus.
Minä «ston ja tunnustan/ etten mini»

masto ymmärryxestiui M »olmastan!/!«ix
lEsnxen Chrlstuxen minun Hkßranl
le usce/,li hänen tygöns tulla/mntloß
Hengi on minun siihenE»<mg«llnn>ln«>»'
ta cntznnut/ labj,lll«n< «alistanut/ l»
Uftos pitänyt/ pyhittänyt ja wablVlstM"nijncnin hä, loco Chriftlcunnan M«<l«'
eutzu/ loco/ »alaist/ pybtttä ja IkW
Chrlstuxen lyzö tv«ä/ ja »lltas Us«s M
p«i/ josaeml«,c«nu« hä» «!>«« j« <"
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Mimlden uscowaiste- Synnit jocapätwH
Mwst andext an»a/ ja fittt wtjmelsnH

«lnnn ja «alckl nmnt Ihmlsel
««eilistä ylisheräna/ »a ntzn minulle ja cai«
MLhrlstin uscowalsille t/ancaillistn klä»
»'»«M. Se on totinen tosi.

lii. Is<l meidän Rucous.
euinga nuoren Canstn pitä tamsn

yfiterlaiseft oppiman.
Isa'meidän joca ol« Taiwaift.Mika se «n? Vastaus.
zilli Cfipnhella tahto Jumala meitä

«xtä «nhwast uscoman/ ,ltä hsn «n meidän
ckoWm/ ja m, hä«u rackat lapseus/ et»
li m« sitä rohliammast/ wahwas turwas
hin»z rucollisim/ ntjnluln hy«ät lapsej
V»»hlmmildans lurpettans «nowal.

snfimmZinen Rncous.
Wiltlly olcon sinun Nimes.

Miläseon? Wafiaus.
3»m«lan Nlmi on kyllä lyest«n< pyh,/
««a me rncoilem tasa Rueouxes/ «ta seMlm pyhttettätsin.
Lulnza jacosca se ttpahtn?
C°sc« Jumalan Sana selliäsi ja pnhtasi
«lt»»/ja «« s« jällen/ utsncnin lumä«nasie» tule/Jumalisesi elämme: Syhenm «ula O TaiwallinenIsä! Mutta j«-
<Hn »petta ja eli/ enin JumalanSan«
"»°/sthä»z,s, ln<<l,zn seastm Jumalan»»«. Stjlö warjele meitä/ H 3«lwal.<j>lsi!

Toinen Rucous.
«MUlcon finun Malvacundas.'

Mikä st on? Nastaus.M»l«» Wald«cun»a löhesty ky«z he»W!!M«N meidän Vl!»»»stam/«ntta m«^
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lucotlemme täsä Rucouxes/ että
gin ci)göm tnlis.

Cnlnga ja cosca se tapahtu ? Nastan.
Eosca meidän Taiwalltnen Isöm «Wmeille pyhän Hengens/ että me hänen <lr,mons cantla nscomme hänen Sauane/njj»

että me täsä Mailmas Jumalisesti/ ja fitteTalwas ijancaicklftsti eläisimme
Colnifts Rucous.

O!con sinun Tahlos nijn Mach
«in Taiwasa.

Mikä se on? Wasiau».
Jumalan hywä ja armollinen Tahto W

t«pahtu/ilman meidän Rucoustam/ mnllo
me rncoile» täsä Rniouxes / eitä se myit
Neidon feasam tapahduis.

Cuinga ja cosca <e tapahtu?W«si««.
Costa Jumala estä meidän lihallisen3»h> >

lom/ j» caickl pahat neuwot/ jaPerlele» «l> <
«votuxet sarte ja tyhjäxi teke/ jotca el s»»! «

meidän Jumalan Nime pyhittä ja hi»,» »

Waldacnndans meidän tygöm tulla;I»«> f
fca hän mettä Ganaftns ja oiliasa UM °

loppun astt wahwana pitä. Näin hämllhf «

ws ja armolinen T«htons tapahm. ji

Neljäs Rucous.
Anna meille lsnäpänä meidän jt»

ttpiliwäinen ieipäm.
Mika se «n? Vastaus.

Jumala tosi» raitille Ihmisille jaPM.
lengin anda jocapätwäisen lelwän / «m" «

meidän Rucoustam: Multa mc rucoilol ii

tösäßncouxes/että hän «nnais meioon," >«

märtä / että se leipä/jolla me rawllan^»»
häneldä anneltu: IaKytoxell» meld«« >" »

capälmstsen läipän» n«ntlt«. ~.

'



Wäjocapälwänenleipä on? Wastans.
Mi mitä Ruumin Rawinnöxi ja tar»

B txle/ cuin onRnoca/ Juoma/Waattec/.
<>«„,ja Cartano/ Peloo/ Carja/ Raha ja
3M«/ hywä Puolift/ cuultatstt lapset/
uftlllnm Perhe/ hurscas ja hywä Esiwal.
i«/ hywä halltturen meno/ tarpe.lllnm Il«
m/Rauha/Terweys/ hywät Tawat/ cun»
koliset menot/ uscolliset Ysiäwät/ hywäl
W» Miehet / ja muita ftncaldgisita.

U?ydes Rucous.
Anna meille meidän SyndiW an»

lyi/ nijnculn metin andez annamme
Milän Welwollistem.

Me rncolleMme täsä Rucouresa / ettei
Albin Tatwalllnen Isäm catzots meldä»
ftnbejäm/ M ntjden tähden hyljäis meldZ»
Rmustam. Sillä emme ole mahdolliset si«
t» staman cuin me rucoilem/ engä myis
«!«sitä ansalnntt. Mutta että hän ea«cki
Me Armostans andais / Mä me teemme
sM!» monella mnoto jocapaiwa/ «mnle?«
mml« «nsaltze mwßangaisturett:Nhnm«
»«ii tahVvm Sydsmmestäm andex «nog/
!»!O« ntjlle hywä/ jotta meitä waiM
lickowot.

Cuudes Rncous,
Ia älä jehdata Mitä tiUfauxeen,

Mi!a se on? Wastans.
EH I»m«la kecän kiusa / mutta «e ?u«

l«!lemme täsä Rucouresa/että humala «h»
f°l« w<lr>ella meitä/ ettet Perkele/ NallWU
io niMnomss liham/ wiittells ja
«eitä Epiustoon / EpäiLyxtzn ja mu!hs«Mllhin Sondein, ja jos «e nijlda ttuj««
l<»/tttä «e wWkw wojttaisim.



»

SeiyemZs Rucou»."
Mmea p<l<lstll meitä pahasta:

Mikä se on? Vastaus.
Me rncoilem täsä Rucoures/ntznculnyz.

teisesti/ että meidän racas TaiwaAen I.säm wapahlais meitä catkesta pahasta/Rm.
win/ Sielun/ Tamaran ja Cnnnian pull«
ftazla että hän wtzmeln cosca cuollW,
Hetli lähesty/ annats meille hywän iop»»/
ja oltais meidän armollisesti tästä mnch,
tacosta tyköns Taiwaseen.

Sills sinun on Waldacunda/ »^>

ma ja Cunnia qancaickifeft/Amtn.
Mikäseon?Wastaus.

Että «inä totisesi uscontaiucald«lset3llx
«nxet meidän Taiwalltfelle Isällem »t«!!i.
fixijahänelda lnutbnxt. Sillä hän oniftlsfienyt meidän näin rucoilla/ jalulvann»,
meitä luulla: Amep/Amen/se on/tttG/otisefi/nämätplti näin tapahtuman.

iv. Pyhä Caften Sacran,en<i.
Cuinga nyoren Csnstn pit«tämä»cs»

Ptman/ jayillertatsest ymmältäM
I.

Mikä Caste on? Nastaus.
Easie eij ole atnoastqns paljas Mj,

mutta on Wesi Jumalan Köftnyn snlM
ja häueu Sanane cansia yhdistetty.

Cnlcasta ne JumalanSanat e»«l?
Wastaus.

Meidän HVRra liksnsChrisins si
«op. Matthenxen tykönä wyme!st«
Lugus:

Mengst ulss caickcen Mailm«lli«
epeltacät caickia Csnsoja / ja colM
HM Nimeen JM/ jaPM M'
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Mltä hyödytystä Castesta «n? Vastaus.
Eastesaatta Syndein anderi saamisin/V«p«hta Cnolemasta ja Perkelest/j«and«

P«c«icklsen Elämän cailille»ylle/ jotcaIn,
„l»n Sanat ja iupauxet nscowat.

Cutcafianelumala» Sanat ja lupa»
«M «wat? Vastaus.

Meidän H«rralEsi»sChnfit,sssns
p.M«e. tykönä/ wffmeises lngns,

loco uscy ja<ast«an/fttUl<a«lU<»-
xi-mmla joc« <ij usco/ se cado«lan.

;.

lMg»West taita nijn corltat asiat mat<
caan st«tt«? Vastaus.

EH tosin West sitä itzefiäns tee/ mutta
3m<>l«n S«na/ joca Veden c«ntza ja ty«
lina zn/ ja nsco/ joca Sana» Wedesä n«
ft°°: I« st» päälle itzeus luolt». Sillä
Neji llman lUmalan Sanata/ «tj ole mu»
cch Msi/i»«tz Caste. Mutta Gana yhdi<
st«ly Weden cantza/ on Caste /se on Armon
j»klämanWefi/ ja Uden synbymlstuPeft
lpyhäsi Hengesä/ nyncuin P.Pawalt ftvoIIINM tygö z. lngus.

Häne» laupludeus canlta hän «eida»
«Mari t«kt/ Uden syndpmiseupeson ja Py«
hin Hengen udistuxen cnutta / jouga hs»«l<l»än päöllem rnnsasti «uodattannt on/«ckäu lunaliajam lEsnxen «lhrlstnxe»
Mtto: kttä me hänen Ärmo«s eantt«
»onhnrstaxt tulisim / j« perllltseft yancaie.«s«n elämään Tolwon jällen. 2äms o«<°tl»m Sana.

4.
Mitä Caste «erlitze ? Vastaus.Että s« »««ha Adam, joca Metsä «vielH'Vl»c«päi»ziscn EatumuMija Paranuu»

c, fe»

51tlasten V^cramenti.'
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51 Ripistä.
f«n cautta/ Syndeiuja caickeln pah«m H.
motncantza/ pitä upotettaman ja cuolem.
laman. Ia lälleys jocapälwii ylösnousi,
man usi Ihminen/ joca Pyhydes/Wonhiii.
scaudes ja puhlaudes / yancaicklscst Ima.
lan edes elämän pitä.

, Cusc» .se o» kirjoiteltu? W«si«us.
P. Pawali sano Roinamn lzgö,

«. tugus: Me olem CtMuxen canl),
haudatut Castm cautta
Että nijncuin Chrifius on ylösherä.
tttty cusllnftK Is«ln Cunnian «M.
Nyn pitä meidsngin udtsa Elämi!l<!
watldaman. .

V. Rippj ja Synnin päästö.
CumZa pitä ope-

tettaman.
Gyndins tunnustaman'

Mikä Rippi on? Wastaus.
Ripisä on Caxi Cappalella:

Ensimmäinen/että m« tunnustamnmll'
ban Syndim. Toinen että me otam Ripfl
Isäloä Gynnin päästön/ nynculn ltze Z«<
tnalalda/ ja en mltän si,tä epäile/ «»M
wahwast nstom/ että Synnit oivat senc«u,>
ta Jumalan «des Toltvas meille «M!
annetut.
Cutca Synnit meidän pitäRippi IsanM

tunnustaman? Wastaus.
Jumalan edes pitä meidän tunnustan!»»

<tzem caickein Syndetn micapöari / ny»
wiu nWngi» / joita emme tunne eli tM
nijncniu me teen, Isä meidän Ruconxee.

Rippi Isän, «des pitä meidän »>>

wittämän atnoastaus ne Sonnit/ cuin n"

tiedämme ja tunnemme «Kidan Syianmt'
säm/ ja Kmam>»doo wa»ws.wnt.



Lutcasta ne owal? Wnstatzs.
tay» sinun Säätyis/

M„ Kajkyn jälteen / jos sini olet Isä/
D/P°ica/ Tytär/ Isandä/ Emändä tatc.
sz palcollmen/ «. Jos sinä olet ollut co>
Mowainen/ uscomatsln/ laista/ wihal,
m/jo rietas Tijsä jaPuheisg / etc. Jos si°
»i, olet muiden Mielen rlckouut Puheilla
M» Töillä»/ warastannt/ walhettcllut/eli
luMpltämättömydest tehnyt jotakin w<l>pingot»/ jateisen oman turmellut.

Pane sijs minun eteeu lyhykäinen
Ripin muoto?

Nain pitä sinun Rlppt Ifäs edes sano.
man j« tunnustaman.

kunniallinen racas Herra/minä rucollen
«ilicuuleman minun Rippiäni/ ja päästä,
min minua Jumalanpuolesi minunSynnet»
M. Jos sinä oletPallollinen nljn sano.
VUInä waiwatneu fyndiuen/ tunnustani'
"»tzeni wtca>»ääxi cqllein Syndeiyln/ eri»
«omistst tunnustan mlnäteidänedesan mi»
MiPnlcolllsext/ «.Mutta ( sen pahembl)
«n minä palwele Isäueääni uscolltlest/ sillä<»«!uä ole monesi» asiasi» tehnyt nyncutn
Perhlncsanhemmllda mluuu kasielty oli. Mi»
«c>«len »ihoittanut heidän/ja saattanut to«
»nman ja kiroilemaan, minä «len ollut
l«!sc« ja andan«t tulla «onda wahingota.
Nini olen ollut rietas Pnhelsa ja Tslsä/
M kärsimätötn ja naptsewa / rndellyt <«

Mlint wertaistent cansia/etc. Näitä catc»
'!» «lna ccdun/ ja rucotlen Armoo/mlnä<Oou nMellim minuant parata.

Perhenwanhin sanscan näit?.Erinomalscst tunnustan minä, teidän ede»
ole nscolllsest/ mluuu lapsia»

»lio pichettZnl casivattanut/ engä «le t«.
,he!tä. Inmstlata cunjotttamnn.Mi.

53Ripist».



«s olenkiroillut/j» JumalanNlme» lurh«nlausunut/»llut myös pahaxt Vfimerllil stk<>
Puheilla että Töiltä/ minä olenminun las»»«suwlllcn'paljo wahingota tehnyt/ «»Mpanetellut/«äärällMttall eallistj» peM.
sest myynyt. Ia mitähän enä Inmal«»K.
styjäja Säätyns mafian «n tehnyt.

Jos ey jocu taas löydä itziäne taincMl.
sitä taicka snnremblta syndejä tehueri/»»,
älkän nystä enämbi lucna pitäkö/eli plde».
«äldä«tzttöjaajatelco ylös hänellenssM.
ja / tehdärens rlplstä ltzellens omalunW
waiwan/ «aan sanocan yhden eli «r! cu<»
hän tietä/näin:

Erlnomattaiu tunnusta» min» «ldi!, «>

desän/ että minä kerran kiroilin /ite» l«.
ran puhuin riettaita puheita /kerran stl» N.
«li sitä N. tein. Ia «nbacaan sitte <M«
»lla. Jos «tj hän taas yhtään nimitti M
«uin «ahdotoln olla taita/ nijn älkin m,is
«rlnomattain jotacnta sanoco / waan o««>
«aan syndeiu andexl saamisen täsä «htelft
Ripin tawas/ cntnhän Jumalalle tele H,
ft Isiins «des. Sano edespäin.

Mlns woimainen Wi<
nen/lolasynms«.

Nyu myös
laupias Jumalaracas taiwalinen il,

Tähän «ippt Isi sanocan:
Jumala olcon sinulle amsllincn/ji

wahwlstacen sinun UscoslHmm.
Ia sanocan wiellä;

Useotcos «ta minun andext andanist»»»
Jumalan andexl anda«t»en?W«st«n<.

Uscon.
Rippi" Isä sanocan wiels.

Ntjncnin sinä nscot/ntz» siMe tspohtu^

54 Aipist»
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-"Amina meidän HERran,lEsu.
«n Lhrifiuxen Kästyn,älten/i«nnan
M finun SMis andexi/Ncmeen
Mja Pojan/ja P. Hengen.

Mene RanhftON.
Mutta jottaownt b«ant«nnon 3lasit!l«

«snlcka Murhesja Ahdistures/ nijtä t«tt«
Mppllsa itze kyllä pio,emmäldä pyhiinRa«
Btnn Lodifixxilla lohdutta/ ja Uscoonhn
litta: 3ämä on aluuastans Rippij nijlle
Nn«>rllle ja Yrtkertalsllle.

3»mä on Chrlstnrcn Käsiy c»lnKsn.fauo:
Mln<l annan sinulle Taiwan Wal»

mitä itsnsns
MMaan pMs fidol/jen pl«l ole-
WN sidolunTsiwais. Ia mitä itsnäns
M pWHt MaanMllH/ sen pitclo-
Kman päästetyn Taiwais. OttacalPy>,
hs /isille le Spnnit audexl an»
noilt / nijlle ne «Nlxxi annetan, fa joile
<e ne pidätte / Nijlle ne owvl pidetyt.
Mch.l6l v.19. 10h.20iv.lz.

VI. Altarin Sacrameuli.
tuiM nuoren Canstn pit« sen oppi»

man/jayrlkertals«st ymmärtsm»».
Mä Marin Sacramentl on l Wastaus.

Se »n meidän HERra» lEsuxeu Chri.<!»fen totinen Ruumis ja Wert/ leiwä» jaWftan alla/ meille Eyrlstityisse syödä j«
jw»/ itze Ehrlftnxeldss Mtty ja asetettu.

, Cus» se o» kirjoitettu? Wastaus.
kirjoittawat pyhät kwangellsterit:

»lntcheus/ Marcus/lucas jaP.Paoali.
c 4 M«<
/"
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5s 2iltaun Vaceamcntk.
Meidän HZRra

flna Pöns jena hän ptttttin/ <lc.
Mitä hywä tämä syöminen ja juotnln,»

matcan saatt» ? Wastaus.
Sen aubawat nämät Sanat tlttä: Tei<dan edestä» ulos annettu ja nloswno.

datettu / stndein andamuxexi. Nlmll.
täin/ että meille tZsä Sacrameutts stndcinaud:xi andamus / Elämä ja autuus semi,
haisten sanain cäima annetan: Sillä cchsyndeiu audexi andamus ou/sijnä myös«»
Elämä ja Autuus.
Culnga Ruumtllinc» syöminen ja juomM

taita nyn corktat aM matcau
sgatta? Wastaus.

Syöminen ja juominen etj suä tee/M.
ta ne Sanat/ Ma täsä seisomat: Teidän
edestZnnios annettu ja nloswuodattttu
Gyndein andexi stamisexi lotca 6<W!/
ynnä sen Ruumilltsen syömisen ja juomisen
cantza owat pääcappallet täsä SacrameM
Ia foca usto ne Sanat / hansia mitä miu,
pawatMmtttäin Syudeln andex andamM.

Ema tämän Oacramentin felwellilesi
nautltze? Nastaus.

Paastota ja ruuwilllftstt itzens walmlsl»/
e» kyllä hywä ja nlconglnen Tapa/ m«l!«

st« ou oikein mahdollinen ja kelwolllmu / j»>
«a usto nämät Sanat: Teidän edest«
ulos annettu ja uloswuodatettnsfNdein
«ndexi andamiscxi. Multa joca etj uft
«ytä Sanoja / waa» epäile st on mahi>»<
loin ia telwotoln fillä se Sana (teidän e.
destsn ) waati alwan uscollifta SyM».
Cwvga t uonuCansan pll<l opMD

heitZns «HuomeneldäiniaEhto-
na siunaman. .



huomen
-""""' l-Huomeneldmu.
MS nouset / nijn siuno sinnas näin:

Wm IM/ ja Pojan/ japyyckn
Hengen/ Amen.

Lnctt pane polwllles talcka lue stisoalda/
,s« meldän/ Vfton Cappalet/ /« m,ös t«>
M Rujous.
W)ln<l ttjtän sinua/ minun Tai»halinen Isän/ lEsuxsn Ehri"
Mn sinun ractan Poicas cameaf
tttäs tänä Pönä minun caitefia waa<
«sta ja wcchingofia arwolisest »ar-
«llul oltl- I« rucoilen sinua / encis
myss tänäpön warielifit minua cai»
testa synniM ia pahudesta/ että mi-
nun elämäni ja catti minun «yöni/
mhdais sinulle tttwala-Sillä minä
annan i«ni/ Sielun ja Vluumm/ ja
Mi lyyni tuin minulla on; sinun
HMS ja huomaas; sinun Pyhät
Engelis olcsn minun cansiam / ja
<»lsn cuhungan minust luopuco / ettei
slpaha Vihamies PertKle/ minufi
mMänwsittais/Amen.

Lssten Hycons.
ftEßla Jumala TaiwaliNM IstZ/
eme rucoilem sinua/ sinun raclctt

Poicas lEsuxen Ehtifiuxen tähden /

lolna meille pyhä Armos / että me si-
li«sa Uscosa/ hywisä tawsisa ia opisa/
Plliwll päiVllldä wswaisim ja
sini. la«t<l sinä meitä/ meidän Wan<
himbam ja Esiwaldam tänckpän caiie-

e 5 D



s 8 H«wmen,s WHWAneouftt.
fis Synnistä, ÄVahmgofia ja caltGpahasta / «rmolisest »arjella z« su,,
lella tshdeists.'ltem Swnsus.

fiunalcou meitä ja »aM.mcils/ HErra wslistaconC«s<wons meidän päällem ja olcon miil«rmolinen. Hkßra tändäksn Cos.»ons meidsn puolen/ ja and«onn«<le ijancaictifen Rauhan/ Nimeen Ift»jaPojan/ ja pyhän Hengen/ Hm,
Mene fijtle P. C«l«inaisudeu Ninmtyöhös/ ja «eisa j,cu Jumalinen A«»Psalmi/ eli Jumalan Käsky sanat/«!<i,

jocu muu Hengellinen Wlrsi/jestasIMUsen mielen/ja tulet siunatufi.
Ehtona.

Nljn myös lewötä menuesäs fiMsiuuas näin:
plilnen Isän / ja Pojan/ ja pyhin

Hengen, Amen.
Gytte lue Isä meidän/Vscou CapM

jatiisiy sanat/ ntzn myös tämä lyhy Nnc»»e,

Wlnä Mn sinua/mlnun T«im>
sinun rackan PoicsnS csula /etläsm!,
«un tänäpHiwcknä caitesta wsrastojo
wahingosta armollisest watiellul e!</.
Ia rucoilen sinua / ettäs mlnul an«>
Lj annaisit caicti minunSylldini / joll-
la minä tänäpän sinun mielesrickM
olen/ za ettäs tänä Pönä minua «r»
MV'.iftst'tvaljella/ja m«nufl muchen Pi<
ts lstzLolsit. SLä minä annon ««mi



Minla Sielun ja caicti cuiu wsnul»
i« en/ sinun husmas ja täfis. Sinun
Hill Engelis olcsn minun cansans/
<« «llkän cuhungan menust luopuco-
<«« se paha wihamies minusta mils-
l<lnwoitaifi, Amen.
fAAlws HERraracas Taiwalinelt
"'lsä meidän y!«em, ia »ariele
n»il«l sild<l cawalalda tiusajalda/joca
«inaymbäri tcky/ttzein t<ls hänsais
ylesaiellä/ anna meille armojas/elt<l
we wahwalta uscolla miehullistsii hän
l<l»allan seisofim/ ja tänä Yönssinun pyhän warieluxes alla murhe<«w lepäisimme. Sinunrackan Pol-
tti ITsuxen Christuxen mtidanHEr.r«n cautta/A«en.

Sytte welsa jocnEhtoPftlml/ «eue fit»
tnP.Colminaisnbtu Nimeen lewäts.
luinga nuoren Causan pil<l heilsns

<H»ftM»n Rnttlle mennes/ ,a W.
tämän Rualda pHäfiyaus.

Viunftys Ruftlle mennes.
Eoctein Silmät wareioitzwal sinun

HTRra / ja sins annat
beilt Rua» ojtislla ajalla.Sinä awat
Ms/ja rawitztl jscaitzenHengen mie-
len noutexi sinun siunauxellas. Eun<
M olco» Isän/ ja Poi«tU japyhän
Hengen Nyncuin alusta on ollm/i«
nyl ja aina ijsncMisest tzaneajckise
W/ Amen.

f
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sc, Lunk.
Sitte lue Is« meidän/ ,a?Zmä

Rncou<.
Jumala Taiwallinen Iszmeitä ia näitä sinun lahjus

joecas meille Ruumin Rawinmxi ai.
mollistn, suonut olee. Ia anna sinun
Pyhä Armss/ että me tohlullischi, j«
sinun Miells rickomaea nijlä «««!,<!.

sim ja lygom ottaifim / sinun Poim
lEsuxen «hrifiuxen meidän HE«W
«Ulla/ Amen.

RHtos Rntzn »Zirett.
HERm siöä hän on M<

«''aS ja hänen laupjudens ulollllW
caickiseft/ joca lXuan anda jocc,!<ln
Hengen/joca Eläinden rawindensm.
la ja corpin poiiilen/ joeca händ«l
xws huulawae. Cunnia olcon Ift'«/
j« Pomn, ja Pyhän Hengen/<lc.

Gitte lue Iss meidän/ jotZm«
Rucons.

«WE sinua racasTaiwaMn
lEsuxen Christuxen ml>

dän HElram cautta/ caictnn finlin
hywäin ttcois ja liaeengin sinun i«h>
Ms edestä/ jotta me sinun iauM<
MS naulinnetslem/ja rucsilem sinun
pyhä Armosi että niilicuiu Aunmli
on Rawindons sBMM/mahdaiStWi
Sielu sinun WHDö Ganaäas ch»
Wirwo«l«x< <«!!<»/ feman sinun ls<M
Poicas lEsurm Chlisivxm
HErrgm rsulla/ Amen.



HUONM T.MW.
SZZdvilli: »oists iyecnllakm

mahta oÄ« Neuwo ja Manaus/»tta»
reus fijtä warin/ cuin hänen

Wlrcans waati.
OpettaiUe.

tV)lju oltacal sift ltzestänne waarl/ja cal-Ollesta laumasta/ johon pyhä Hengl o»
«lliin Plspari pannut/ caitzeman Jumalan
iZenrocuuda / jongahän omaNa Werelläns
«»stlnnut on. Act. 20. v. 28.

Plspan plta oleman uuhlettoman/ yhden
Emnäu Mllhen/walpan/ raitin/ fiwiän/
Mrasten holhojau/opettawalsm/ ey juo-
marin/ey tappeljan/ey ilkiönWoitou pyy»
tilji»/ waan armchau/ en riitaisen/ en Äh»
»m: Joca oman Hnsnens yywiu hallllze/
jM culjalset lapset owat/ caiktlla cnnnla»
Wella/ etj ästön Christltyn. i.Tim.;, v.
2/z, Joca lyni pltä puhtasia ja opettawal»
selia Sanasta/ että hän olis wäkewä ter»
»elllstuOpln cantta neuwoman/jawastan»
selfoita wolttama». Tit. 1. v. 9.

Sanancuuljoillc.
Muistacat teidän bpettattnn/ s»tc« teille

Jumalan Sana puhunet owat/ ja seurat»
M heidän Uscoans. Heb. iz.v. 7.

Nljn on HERra säännyt/ että
jMEvangcllumlta llmotttawat/
nngeljumtsta Elaluxens saaman, i. Cer.

locc,Sanalla nenlvotan/st jacacancalc.
li» hywa stlle/ joca händä »enwo. Gal.
6, V. 6,

Ne Vchlt/ jetca hyisin haNtzewat/ pitc»
Ennnjsss Mttämäl,/ ern«.

W«t,
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62 juonenTMlt.
»ateain «/ »olea Sanas ja
kewst. Sillä Raamattu ft»o/e, ««««!"
da Rihlatappawa»Harjan S»«a k11n».,!
«man. Ia: Työmies on palcans «U.

Olcat teidän Ovetlaillen cunljalset i«s,»
rae»t heitä: Sillä he walwowat
lujan/ nyncuin ne jotca lngnn nystilel..w«n pitä : Että he sen ilolla tetifit/ ii.ilHnocanxllla. Heb. 13.v. 17.

'

Moilmsllisel «Hwallslle.
Ey ole Esiwalda muutoin culn Inm««I<»a /« mollat jotca o»at/ Inm«l«ll>»«säätpt owat. Sentähdeu joeainen enin <«««

Esiwalda wastau asetta/ se«,» 3nm«l«,
»aätya waftan. Nlntta ne jotca wofi»»«.wat/ saawae Duomio» päälleus/M»,
jotcaWalla» päälle ow«t/ «y «le lMinlt.tiöllle/ waan pahoiutellöllle pelwori. «>!<ltahdo Esiwalda peljätä/ »yu le hywi/«!.
les saat häneldä Kytoreu l Sillä hi» o»
Jumalan Palvella sinun hylvöres. M,»
jos sinä pah» teet/ ntjn pells: Silli «ftÄ,Mliecka hnckan «anna. Sillä hän on Iu»malan Valwelja jaCostaja/sille Ranglift.
xerl joca p«?a tele. Rom. ,3.^.2/3/4.

Alimmaisille.
locainen ilcon Esivallalle/ jolla W<!!«

en/ alammainuen: Sillä «lj ole «»«Mb
siwalda cuin lumalalda. Rem. i;.v. :>

Olcaat alammaiset cailille InhlmiNlsckSäädylle HERran tähden/elisco fe Cnxl»'
galle nyncuin ylimmäiselle/ taicka Pää«<«
htlle/ nyncuin nylle j«ca häneldä läheni
oV»t/paholntekiö<lle Rangalst«xer</j« h«<ftaille Kytoxexi. i.Pet. 2. v. 13/14.Andacnt Keisarille/ «inKeilM »««</

i»



>«z«malalle enin Jumala» o»at. Matth.
Nlju minä sijs neuwon/ että enne» caic»

ll»pldetäisi» Rncouret/Anomiset/ Tolwo»
M«t jaKyloret/ caickei» Ihmisten edestä/
<l«!Lgafien ja cailenEfiwallan edestä: Et«
«meRauhas jalewos eläisimme catkeslu.
mliftdes jaCunntalllsudes. i.Tim. 1.v.1/1.

Neuwo heitä / että he Päämtehilleus j«
tzfiwallallens alammaiset. ja <nnlja<l<t olt«
ft. 3't.z.v.i.

Awiomichille.
Vllehet racastaeat teidän Waimo/an/

myös Chrtstus Seuracnnda racafit/
j«»losannei itzens hänen edestäns/ että häns«n pyhitäls. Miesten pitä myös Watmo»
Ms xacastamau/ nyuculn omiaSlnnmltans/
j»caWaimo»ns r»casta/hän rocafia itzene:
Mi ehl yxttän ole oma lthans costan wl«
lMnut/waa» elättä ja holho sitä: Ntjncui»
l»,ös HERra Seuracnnda. Eph. 5. v. 25.

3e Miehet asncat Waimoin cantza tai«
»M/ja «ndacat «aimolllselle »Muinhel»
umolle Astialle hänen Cnunlans/ utzncni»«yis elämän Armon cantzapertlifille/ ettei
lMßncouxen estetyrt tulis. l.Pet.z.v.7.

Mhet racastacat Waimojan j» ällät 01.
«lXflyt heitä wasta». Col.z. v. 19.

Awiowaimpille.
Vaimot olean Miehelleus alamaiset,

»ftcnin Saara «li Ahrahamtlle cuuljalnel»
j» cntzni hänen Herraxt/ jongaTyttöriri te
lullet olelta/ joste hywiu teette/ ja palkamät
Ma. i.Pet.z.v.6,

Walmot olcan omille VliehillenS alam«
«oiftt/ uijncuin HERralle. Sillä Mies o-,
W»im«u Pää/uyuculn Christus on Seura.
«»»««Pia. Mutta nynmiu Oeur«lun>«

o»
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»n »namma.nen/nyn myös Wat.
n,ot MlchllleuL cailis alamaiset ole-
man. Epy. 5. v. 2!/IZ.

Stnuu ptta Miehen ala anneltu
oleman/ hänen ptta »allttzeman sin«».Ge». j. v. 16.

N)«nhenin«lle.
Te Isilt/ älkät yllyttäkö teidän l«psi«n

Ntyaax/ waan caswatlacathettäcurituM
ja HÄrran nuhteft/ Eph. 6: v. 4.

Muua joca pahcnda yhden uäisiä fl«,
»imtft/ M» «scowat minun
rembl hänen olts/ eltä Myllyn Kiwi lip».
stettaisin hänen Caulaans/ ja upotettaisi»
Meren Sywyteen/ Maith. 18. v. 6.

Jumala sääsi Todlstuxin lacobls/ j»
andot iain IsraeltS / jonga hiin lasti mii.
dän IMm »pctta heidän lspsillenS. Etlii

oppisit/ ja lnpsetjott« nm.
zä i,n»ywöt..Cmn he caswawat/
jlmoltoifil lapsillenV/ Psal.7B,v>s.

Lapfillc.
lapset olcat cunltaiset leldsn W«nhe»>

mlllen HERrasa: Sillä se on oikein. Cun,
»totta sinun Isääsja Hlttäs/locaönensim
mainen Kasty / »olla lupaus on/ ettäs me>
«estyisit l« canwain eläisit Maan pä«M
Eph. 6. V. 1/ 2/;.

lapset olcat kuuliaiset Wanhelnmillm
caiktsa: Sillä se on HErralle hywlll «M°
mn/ Eol. z. v.2a.

Nuortidel yhteistst.
3e nuoren olcat wanhollle alammälset/

olcatcoickt toinen toiselle» alammalset/j»
pitätät teitän kyndtäst nöyryteeu: SM
Jumala on ylpeitä wastan mutta nöyrille
anoa hän Armon. Nöyryttätät sij? tella»

3»'
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Husnen 65
Dmalau wäkewän Käden ala/ että hän
Mi «jallans corotals/ i. Pet. 5.V.5/ 6.

Isännille ja Nmannllle.
Isännät/ se cnln eitens ja cohtnns o»

H«stttacat Palwell»ille/tieten että teillä.,
linon HEria Taiwals/ Col, 4! vi.

Ia ie Isännät tehkäät myös ntzn hellä
»astan/ ja pangat pois nh°

«uxet/ tieten/ että teidän HErratl on myös
2a!«ai«/jong» edes el ole Ihmisen muodon
««musta/ Eph. 6. v.9.
El sinunPidä tekemän lähimmälstlles «äH«

lyttä/ell ryöwämän händä. Sinun Pai»
«HmieheS palcan el pidä oleman sinun ly«
Wshuomisen asti/ lev. 19.0.1;.

M pidätä Palca sildä käyhöldä ja tar.
lpltzwalda/ett. Waan maxa hänelle pal»
cons sinä päiwäuä / ennen Aurinzzn laske»
M», Deut. l4/14.

palcollisille. .

P«llweltat/olcatcunlj«<selte<dänruumil<
llsille Isännillen / pelwslla jawapifiMlla/
M» Sydämen yrimiellsydes / nijncuin
Lhrlsiurelie. Elj Silmäin edes palwellen/
nftmin Ihmisten Meloa noutaln: waan
nhuinln ChristuxenPalwellat/ tehden Sydii»
nicst miti Jumalatahto/ hywällä Mielellä
palwellen HERra / ja ey Ihmisia Tieten mj»
«ähylväculin tcke/ sen hän on jallensHEr.
nlda saapa/ olcon Orjaeli wopa. Eph.6:
l>s. 7.8.

Te Palweljat/ olcat alammaiset teidän
IsMllen caikella Pelwosa / eg ainoastansWille ja siwiöille/ waan myös tuimille/l>P«t.2.V. 18.

Lestille.
Ee on ollla lesti/ joca «nyxlnäns/ jaaset».

t« Kolwons Jumalan piialle/ pysyin- aina
Vlu»



66 juonen Taulu
Vlnconxis ja Anxihuntamiles Potä ja
»ä. Mutta joca htcumas elä/'st oneläwäl.dä c»dllul. 1. Tim. 5: v. 5/ 6.

Minä sanon naimattomille ja lestille /s,«n heille hy»ä jos he omat nijncnin »l»,.
lln. Waan ellei he wöi Heilänspiditta/NP
»aiean: Sillä pa»embiou naida/cuin pala/
i. Cor.7:v. 8/ 9.

Wonhnli, Walmoln tayltil.
<nän nijncni» pyhäin sopivia et oleman p».
netlelisst eikä juomarit/mutta hywlnopet.
tawatsel. lotlda nuoret Waimot hy»l«
Xapoia oppisit/ että he Mlehiäns racastal.
sit/ iapsens räckana pldäifit/olisit si«<ilj»
puhtat/ Tit. 2. v. Z. 4.

- Rdteistlle Canstllo.
Caicki mitä tahdotte ett» Ihmiset p«i

teille tekemän/ uiln te myös heille lehläl.
Sillä tämä on iäti ja Prophetat/ Mmtz.
7:v.i,.

Sinun pitä racastamau lähimmälstöi
ntzucuin ltztäs / sill» Rackaus on lain tiyt.
tämyS. v. 9. ic>.

Olcon Rackaus wilpttsln Wih«tca< p»>
ha j» tynnirtppucat hywäsä. Veljelllne,,
Rackaus olcon SydämMellineu teldintb
ftenän. Enuitläiän toinen totsens Cnn«l»<
t« lelemäs. Rom. li. v. 9. »o.

Minä neuwou teitä/ ettäennen eaickia p!<
pettäisin Rucouxel/Anomiset/Toilvotnret <»

Mopel/calclein Ihmisten edestä/1. A».
i: v. l. i.

P. Athanasinxen Tunnustss.
lkänäns tahto antuori tull»> O

Hennen calckia tarwitan/ että hänellä«»se otklayhtetney Ehrjstellinen Usto.



p,Achs««si»xe» T»«nusK»s. s?
Dc» «t ftä täydelllsnä ja puhdasna pi*

se ilman epällemötä caboteturt tuleKau<
«Bstsla.
M, on nyt täma st olkia yhteinen Chri»

Mluen Usto/ että me yhtä Jumalala Col.
Mlsubeft/ ja Colmma, sutia yhdesä lu<

cunnioitam,
O culteugau Personalta secottaiu/ eikä

<M»lista olemista erotttain.
Oissa toinen on Isän Persona/ TolueK

«l»j»»/ ja toinen pyhän Hengen.
Mtt» Isä ja Poica m pyhä Hengi on

,xi Jumala/ yhdencaldaiuen Cunntasai yh.
M«aldain« ijancaicklsts Ma^estetlsä.

Wiugäcaldajnen o» Isä/ stncaldalnm
»n Psics / sencaldainen ou myös Pyhä
Hengi. ,

, ,

luomatoin on Isä/ luomatoin on Polca/
liMOtol» o» pyhä Hengi.

Mittamatoin on Isä/ mittamatoin ou
PM/mittamatoin on pyhä Hengi.

Ij«ncalckine» ou Isä / ijancaickluen on
PM/ Mncaickinen on pyhä Hengi.

Ia el cultenga» «le colme yancaicklsia/
««»»yxl tjancaickluev.

Hucniy myss et Colme lnomatolnda/
««»« yrl luomatoin jayxi Mittamatoin.

Nyn myös caickiwaldtas on Isä/caicki»
waldias ou Polca > caickiwaldlas ou pyhä
Hengi.

I« ei cultenga» ole colme caiwaldlasta/»«»n yxi cäicktwaldias.
Ntz» »n myös Isä Jumala / Polca ou

Humala pyhä Hengi o» Jumala.
Ia el calcengan ole colme Jumalala/

W»<m yxi Jumala.
Nij» myös Isa ou HERrra/ Polca o»

HNr« / pyhä Hengi on HMra.



68 p. 2lthanasiuxen
Ia et cultengan ol«

yxt HERra. ,
""

Sillä nijnculn se Lhrtstllltnen Totuuswaatt mettä erinomaisesta cungln Perso,
nan Jumalari ja HErraxi tunnustaman:

Ntzn myös se yhteinen Christtlltnen Uscolieloä meidän colme Jumalala eli HEnr,
»tmttlämast.
. Isä el ole yhoestätan tehty/että lum
eli fyndynyt.

Poica on ainoasta Isiifiii / ei tehty M
luotu waan soudynyr.

Pyhä Hengi on Isasta jaPojast«/el teh.
ty eitä luotu eitä syudynyt/waan ulosläyp,'.

Nijn on nyt yrllsä/et colme Isä: WPotea/ el colme Poica: Yri pyhäHenz,/
et colme pyhä Heuge.

Ia täsii Colminaifudtft/ «i ole yM
Persona toistane edelllsimbt /eli jälttmätseoi.
bl eitä yritän suurembt eli «ähembt totstoos.

Waan calcti colme Persona owat «hl«
ja juuri yhdencaldalfet.

Nijn että yltyen caickta culn ennen st<
uottu on/' vita colme Persona yhees Inm»>
luoee jayxl Jumala colmesa Personasa pll!>
weldclman.

loca sijs tahto outuaxt lulla/h«nen p!<
tä tällä muoto tolmtnalsudest» ajattelem»».

Mutta st en myös torpelltnen/ yancalcll.
sten Autuuteen / että me wahwast ustom
meidän HErran Iksnxen Chrtstureu D
mlstrt tullen.

Nyn on nyt.tämä st «M Usco/eltä me
ustomme jatunnustamme/ «ttä meidänHtl<
ra lEfus Ehrtstus Jumalan Poica/ on
Jumala ja Ihmlnen.

Jumalaon hän Isäns olemisest» ennen
csslM alcoja yancatcktststg spndynyt:M«.



x

>M» syndynyt.
Uysi Jumala/ tävsi Ihminen ymmär.

..'«Zisen Sielun ja Ihmljen lihan cantza/
,sz«s «««ainen lumaludeu puolesta / ja

I« wolcka hän «n lumala ia Ihminen/el
MnM ole cax</ »aan yxi on Chrlfins.

Mi onhan/et ntjn ettälumoluS on
»Mettnlihaxl/ivaan lumalus on tygöns
limout Ihmtstden. Yxicalletton hän ei
«hden luonnon secoituxella waan Personan

Sillä Mä n ijucnii»ymmärtawäineu Sie<
I» j, ilha on yxi Ihminen: Ntzn lumal«
j« Ihminen on vxl Ehlistns.

Ioc« meidän Autnudem tähden ptjnattin/
«losofiut Helwettin / Colmandeu Pätwän
Den»usi luollutfta.

Ylis«stut Taiwaseen/istu Isän Jumalan
eoicklwaldlau otkiall, Kädells.

Sieldil «n tulewa Duomitzeman
lawltä ja Cuolluita.

longa tulemiseen / ealcki Ihmiset plt»
«uumlllans ylösn«ufemam/j<» luguu tel««
min omista Tölstans.

I,tcahywä tehntt owat iMcaickiseen E<
lmin läymän: Nutia jotca paha owat
lehnet/ ljancaiciiseen Tulien.

Tima on oilia »htetuenChristellinen Usco/
<°l» el sitä totisesi ja wahwast Usco/ ei hän
«li» aut»»fl tulla.

V
Chri-
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UhnstmmNärfinlp
sen Historia / caikist C«

wangeiiftaist coouu.
EnstmmämettActt.

Mitä Christus (hänen Hen.gens perän ftisottais) «ke ja tätfi ö>
lä Vxtilarhaan««unesäns/ ennen werllll,

fia cnolemans kilwoilnsta.

DWMlähestyi/ sanoi lEsus hänen
Te tiedätte/«ti

päiwiin perästä tule M
/ ja IhmisenPoico,!i!>.

ristin naulilt». OM»
coconvuit ylimmäiset Wp<l/ft

Kirjan «pp«net/ ja Cansan Wnnht>n««l/yllmmäistn Papin Salijn/joc» cutzioll»Caiphas/ ja neuwo pidit/ culnga he MWen calvaludell» syniottaisit j« <«ppch<!
mutta he pelkäifie «ansa., Ntjn he ft«l<!Ei luhlapättvHnä/eltti capina uoasisk»»,
sast. Costa lEfts oli Bechauios/ SplK'
Wn Gimoviu Hnones/ ja atr!o<tzl/l»!l
vxt Watmo hänen tygönsajolla »liM
lur««!«matoinda ja calltsta Narduren »»!>

detta/js hän särki Clasin/ ja caafi bi»<»
Pääus päälle. Nijn muutamat »erlHlitltzelläus jasanoit: Mihingäkelpa lömänei.
le« haascantz: Sillä tämci o!i< tailtu «M
tä/eusmbän culn colmee» sataan Pe»»!"'
gin/ja «unetta waiwaiste»/j« henoß
hsnds. Nijn lEsns sanoi: sa«l«l h»""
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Historl"'. ?«

te handii «aiwa«e?Hän
lyön«l»nn cohtani: Sillä tell.

sj lwot aina «atwalsel/ ja costa ikänäns
«nhdotte/nijn te saatte heille hywä tehdä/
M« «n minä aina teillä ole. Töma' teki
„l!ähin«oi/ j«ennätti »otteleman minun
Wwistanl hantamisexi. Totisesi sanon ml»
»«ttllle: C»s« tämä twangelium saarna»'
<«» colks mailmas / nhn myös tämä cuin
hi» teli / pits saarnattaman hänen mnisis.
M Ia meni Gatan ludan sisälle/ jon«
g, lijcantmt oli Ischarioth / joca oli cah»
wloistalymmenen lugnsta. Hän meni pois/
>'« puhutteli vNmmäisiä Pappeja ja Pää.
Mla/ cuinga hän oli hänen heille saatta.»ä/j» stnoi heille: mitä te tahdotte minul.
Ie «nd«/ niju minä teille hänen saatan? Co.
s<« he sen luulit/ ihastuit he /. ja määröik,-
fi! hänelle colmekymmendä hopia Peyuingt.
ti. Ia hänlupais se» heille. I« sijtä aja.
jioetzelhän tila ftattaxeus händä heille
«M c«pinata. Ia ensimäisuä wakla» lei.
«in Päiwänä/cosca Pääsiäis lammas le»F
'«stetlt» „ tulit opet«slapstflEsuren ty,
zi/ftnoden hänelle: CnsasMdot ettämei.
UnM sinulle walmlstamau Pääsiäis lon.
l»« s°«lä? Ia hän lähetti caxl hönen 0p««
mlopsistaus/ Petarin ja löhannexen/st.>
«»!>«: Mengät C«npnl?gln/cayo/ costa te
Mn Me tuletta/tshtaa teitä yzi Ih.«l»en landain wefiasti«ta / »onoattacKt
Mi sijhen Hnonesen johonga hän me»
«> 3a sauocat Perhen Isännälle: Me. >Mi. ftno fiuulle: Miuu» alea» on jnu,
«lasnä/cnsaon wierasten Huone josa minäMuMsteni «antza söisin Pääsiäis l««<
""! Ia hän osoita teille suuren Oalin/«'<«nn ja tvalmisietun / walmistacat siellä»e>>lt. Ia hänen. Kpemslapsens m«u<t/j»

txllt



tutit Caopnngyn/ja löysit/ ntjnculn hiluheille o!t sanonut: ja valmistit PcWlslamban.
Mutta ennen Pääsiäis Juhla/ että A.

fus tiesi hänen «lcanS tnllerl / etti lMn
tästä matlmasta plti Isäns tygä menmiu/
nynlnin hän oli racastanut omians/ j«tc»
mailma» olit/ nijn hän heitä aina loppu»
asti racafii. tosca ehto oli/ tuli hän joW
Pöydän tygö/ ja caritoistakymmendäH,,
siollta hänen canstans. Ia sanot heille: »,!>

na ole» halulla halaluut syödä M M
siäis lammasta teidän caustan / ennen cm
minäkärsin: sillö minä ftnon teille/ en mim
suingan sijtä sille» syö/sijhenasttcnin se ti,
tetän Jumalan Walbacnnuas. Jo hi»
otti Calktn /ktjttt ja sanoi: Ottacat timij,
jaeacot kesieniin: Sillä minä ftnon lellit!
«n minä suingan juo sitä cul»Nynapu«st°»
tullut/sijhen päiwän asti culn mlnii Dole»
juopa teidän canhan uutta / minun M

.Waloacuunss.
Mutta costa he söit/ sinä yönä jona Hb,

ra lEsus petettln/ otti hänletwäu/ W
mursi/ ja annot Opelnslastens/jas«»»il
Kttacat/söMt/ tämä on minun Ruumin/
joca teidän edestä» aunetan/ fetchkät mlm
muistslent. Ny» myös otti hän Lallin ch
tollistn jällen/ ttjtti/annot heille/j« sM
juocat tästä calckl / tämä Calckt on st H
Testamentt / minun Weresänt/ jocateiiii»
jamonen tähden wuodatetan / fyndeiil o»<
dert andamisexi/ se tehlät nijn usein cn!» <t
juotta / minun mulstorem. ja he joit M
«aicki.

~,

Costa Ehtollinen pldettyM jaPeMm
jo ludan Simonln Isch«r!othln sydow'
heu lykännyt/ että hänen piti pettämän««°
nen,Aefi lEsus Isän «W hänen lHli!«'
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«B»m/ ja että hän oli Jumalasi lähtenyt/
<«ell Jumalan t!)Zö Nousi hän
j,!,M ltzens. sijtte wettä Mal«
m/ja rupcis pesemän opttuelostensjalea.
~/ j« culwa s ne sillä lynalla / >oll« hän
n,My oli. N«n hi» tul! Simon Peea.
ch logi/ j« Pctarl ftnoi hänelle: HErra/

mwun j«lcani pesct? lEsus «astais/
stnoi hänelle: Mtä minä teen/ et sin»

Alilla/ mutta tästedes sinä saat sen tiels.
slttn sa»st hänelle: Ei suingan Mun pidä
Wäns minun jalcojgni pcsemäl!: Wastais
hj«dä lEsus: Ellen minä sinua pese/ ntzn
ll slnnn oleoft mlnu» canstwi. Nyu sanot
Elmon Petari hänelle: HErra/ ei ainoa.
M minun jaliejani/mutta myösKädet j«
<p»ä. Sanoi lEsus hänelle: joca pestyo«/.
il se Muta tartvltze/tvaan että jalatpestä»,/
j«nP hän on cöcona«S la te
lMpuhtat/et te euitengan caickl: sillähän
>!<si pettä/äns; sentähden hän sanoi/ «t lG«>cli ole puhlat. '

Liitle enin hän oli peskvt helo»'» jalcans
«tilhin Waatens/ lstni/ jasanoi taas heil«le: Tiedättekö/mitä minä teille tehnyt olenZ
K ««ulia minun Mesiarixi ja Herraxt/jote stnolte oilein/sillä minä myös olen.
I°« minä joca olen teidän HElran ja Nle>
<i«ill>/ olen teidänjalcanne vekot / ntzn pits
«itängin testmiln loinen Msenne Jalatftseniäll: Sillä mini annoin teille esi<m<>m»/että te ntzn tetcsitte/ tuin mliMn.ttil»lnehnyl olen. Tstlftst/ Totisesi sanon ml.
noelle/ei ole palwelia su«s«nl>i hänenURrsns/ eilä ftnan saattaja fuurembi/«'»s« jocahäne» lähetti. te niimiit tte»
Mte/te olttta aumat/ fos te nHtä teette,
««.nä laillsta ttistä puhn;Min«i tiedän
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ne Ma minä walltzin/ mutta että
tn täyteläisin: loca fyö leipä minun c»n«,!
ni/hän tallats minun jalallaus. Nyt minisanon teille «nnencuinse tapahtu/ «<« si,,,
eutn se tapahtunut on/ le minun sir! nsccMi.Totlsest/totisesi sanon minä teille: joc«st,
«orja cuin minä lähetän/ hän corja minun,
uiutta joca minun corja/ hän coria fe»!«,
minun lähetti. Costa lEsuS nämät stM««»li/ tuli hän mnrhellisextHengesä/. todisti j«
sanoi:Totisist/ totisesi sanon mlui M,
Pxl teistä on minun pettäwä.

Mutta Opetuslapset tulit sangen»»M.lifext/catzellt loinen tolsens päälle/ja epililii
kenestä hän sanoi/ jarupeisit lyseleminlch.
näns/ cuca se heistä vlis joca sen tel!«?I«,e«
cainen heistä rupels ianoman hänelle: HE»,
lienengö minä se? Mutta hän »«stais j«
sanoi: ylt cahdestatoistafy»menest/i«<>«!.
nnneantzanlFatijn casia/ se peltämim,
Jalosin Ihmisen Voicamene/ ntjmuin!ir>

ajoitettu »n hänestä/ mutta «oi sitälhmiM
jongacautta Ihmisen Polca petetin/stll!»
sille Ihmiselle parembi/ettei hän oliisych'

Nyn wastals ludas joca hänen peti!/
ja sanoi: Mestari/ »leugo miuä se?Hiln
sanoi hänelle: sinäpä sen sanoit. Ia yfl
lEsuxen Opetuslapfist istui Pöydän tylioil
hänenrtunallans/ jotalEsus racasti, lele
Simon Pelart wijttais sille kysämin M
st olis/josta hän puhut. Cesca hin »»«
nojaielEsuxen rinda wastan / sanoi hän hi<
nelle. HErra cuca se on? lEsus tv«st«<«
Se on se/jolle winäcafietuu palan ««M
Ia enin hän »li leiwän cafianul/ «nuolhinsen Juvalle Simon Ischariothllle. Jos».palan jällen meni hänehen Perlele. M
sanoi lEsus hänelle/ mitäs tehdä t«!M
«tzn t« f<?emm!m m«tH «< «trloHttH «l<



?,

fAsrmlmärtänyl/ mchingä tähden hän
«IllbäneNe stnoi. Sillä mxulamal luulit/
„z Juvalla oli Cnckaro / lEsnxen läste.

»«handä ostaman/ mitä luhlapäiwiinwa.
m! piti tarwittaman; eli jos hänen piti
Dli» waiwaistlle audaman. Cosco hän
suPnlan ottanut oli/meni hsn lohta ulos/
«yö oli. Cosca ludas oli «losmennyt/sa«
«oilEsus: nyt on IhmisenPoica t»rcastet«
»u/ja Jumala on kircastett» hönesö/ jos
Imola on klrcostetlu hänesä / nhn o»
»,°s Jumala kircastawa hänen <tz«säns/j«

hänen pian.
Costa he olit kytoswirren »etsannet/ «ent

!ILs,!sOpetuslastens cansa/Kedron ojany«
!!tz</Kllywä<lle. Ia heidän «välillens tuli rtz«
Wuca heisiä suurin piti oleman.Nijn hän st»
n»ll,!lle:Mallmalis<t Cuuingat walllyewat
HM ja joilla walda on heidän ylltzens tn»
MO» «lmollisiri Herioiri: »ulta et te nyn/
»»«n jocateista suurin on/se olcon ntjncutn
mr!u/j» joca ylimilnen on/se olcon nijncnin
polwella: Sillä cumbl sunremhl
«!ck!tze/taicka se joca palweje?, Eilö se joca
«ttioitze imutta minä olen teidän keskellä»
«M!» psslwelia. Mnttq te oltttla ne /

jm minun minun canhani
ftsyitte. Ia minä säädän teille Walea»
lumn/nhncnin minun Isäni sääsi Minulle/
ttl» tMn pltä syömän ja juoman minun
Idälläni minun Waldacunnaftni ja istu»
««»istuimilla/ ja duomitzeman caxitoista»
lWmendä Israelin Sncucuuda. Ia sil»
»'< Ksns heille: Tänä Yönä t« coicti pa«
Wtte mlnnsa? Stllä kirjoitettu on: Ml.
»ii lyön Paimenda / ja iambat laumasta

Mutta fijtle culn minä olen »lös>
«ftnt/käyn minä teidän edellänGalilean.

HERra sanoi: Simon/ catzo Satha»
d, on
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on teitä pyytänyt seoloxene/
suja. W.an minä rucoilin sinu» <h
ettei sinun nscos puuttuman pidä.
lnins jällens palajat nijn wah!,isi« ««,,,.
jäs. Nijn sanoi Petari / hörelle: jos »i,.
lä ealckimuut pahenisit/en minä
pahene. lEsus sanot hielle:Totisesi s»,
minäsinulle: länäpän/tänä rönä/ ennen «i,
Cuckoi cahdest laula/ sinä «lmasii n!!Wkiellät / mutta hän wiela euäwmin
jos minun pidäis sinun cansisss cuol<n,«n/ln
Minä siittekän lielläis sinua, Ny» sMtw!,'ös caicki wuul Opetuslapset. Ia hi»
sanoi heille: iestä lähetin tiidai, ,l<
mau SZkitZ/ jaCuckarota/ jakengitä/ p»«.
tulco telldä mltän? He sanoit: el «G.
Vl iin hän sanot heille: wa«n nyt jollaM
on / ottttlan sen/nijnmyös Cuck»ion/>M>ia el ole / se myykäu hamens / ja osw»
miecan: Sillä minä sanon teille: Mis!.pn cuin lirjoitetlw on pltä minne töM.
tämän: hän on secaon l°!l<
lu: Sillä mitä minusta kirjoiteltu on'»
p»tä loppuman. Niin he sanoit: HEm/
«atzo/täsä on Hlu DeihM
kyllä siinä on.

Toinen Acli.
Mit«<shr<st»s teke ja k«rsi hänen w

wollstn Isäns tdes/Yrttlorhas/ ennll!
cuiu hän lyniotetan.

tuli lEsns heidän
)vca cutzutorsa oli Pttttaiha johon hän menl/ jah««?

bpetnslapstue. Multa
«en petti /' liesi wrös sen pntto»! k>l<
lEsue meni sinne «sem Opecus,'<>sicne««"
Ha lEsue s«lW>» Hp«l««l«fs!l!«t!
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,HA> canwan cnin minä menen tuonne/
,« °»en. Ha hän otti Petann cantzaus/

/ ne caxiZebebeu'
n»polca/ja rup«« couh stumal, / ja ah»
Mest sur:m,».!. Ia sanot helle: minun
Wm> on sangen m> rheifans haman cu°>
Mn asti/ olcat tasoja wal«,ocat mmun

<«H m/ ja rucolleal ettet le joudute tu.
DM. Ia häne««ni heistä/ lahcstlÄellä
Mli/ lofit / ja langcis caswotl»
lins maaha»/ja rmötll/ jos matdMuen
M että se hetki hänen ohltzens käivls/ ja
s,»«l: 2bb» Isa / catckt owat sinulle m<ch«
Ms«/ josmatzdolllnei, on Uljn meng«n p»ls
n>l»ulda tämä Calcti/ et cuitengan ni)Hc«ln
n,lni tahdon/ multa nyncuin sinä. Ia hä»
<»Il Hpetuslastens tygö / ja löysi heidän
»»»most/ ja sanot Pei«r ll«: Simon ma»
<«t«« ? Nlln ec te «voinet yhtä hetke wal»
w» mlnnn lanZant? walpocat jarucollcat/
«M te jouduis ltusauxen/hengi tosin on
nolmis/ mutta liha on helcko.

3»a« ment hän pois totsen kerran/ j<»
moill/ janoden: Minun Isän / ellet tämä
CM taida mennä pois minulla/ muutot»
jos m mluä sitä juo/ ntjn tapahtucon sinun
lahlol. Ia hän tuli / ja löysi taas Heidiin
mmmost/ silla Heidän Sllmims olit ra»
IM/M tlcneet Mllä hettzän pita hiindil
mst«m«n. Ia hän jätti heidän/ meni taas
M/rucollt colm«nn«u terran/ ftnoden:
W j«s siitä tahdot / uiju ota pois mlnul«

Calckl/ cuitengin ei mwuu tahton/
mll, sinun olco». Ntjn Engell taiwast tl«
«estyt hänelle/j» «ahwisti händii. Ia co.
st» hän cowtn (Euoleman cantza) fodet/ ru«
«<ll hän harttaman / ja hänen hikens oli
«ylicull, Wercn pisarat/ jolca maahan «vuo»,
ft. Ia cutn.hän nousi encollemst/ jotull

bz Hpt°
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bpetuslastens tygö töysi hä>, ne
tähden macamast/,» sanot heille-. mocait,.
«o te wielä jalewätce /jo nyt tylla on/e< on tullut / catzo, Ihmisen po!c« ylöna»'
n««n syndtfim käfijn/ nostat/«
«ayo/se lähestyi joca minun petlä.

Colmas Acei.
Mits Christus tekejch kärsi Hengeliste»

Isäin/ Hannaxen,j« Catphaxen edl«/setsotsans Hengellises Oikeudes.
KA Vielä hänen puhnisans/ c«tzo/lu,H oas yxt Eahdestatolstakymmenlst ul!/
ja paljon wäke hänen
mätsten pappeln Phartseusten/ Kitjo»,
«ppenitten jaLansan Wanhinden poliyM
lyhdyillä j» Soitoilla Miekoilla ja tze,.
pälllä. Mutta joc» häne» petti/ »li«M<
nut heille merkin/ sauoden: lenengä «loi
suuta annan/ seon< kijniottacat hindi >»

«visuft pois tvletöt. Ia «ta lEsus tlesicolc.
k« mltä hinen -tapahtuman pitt/ ntju
lifi ulo,/ ja sanoi heille: Ketä te «M!
He wastalsit: lEsust» Nazarenusta. S«l
lEsus heille: minä olen. Mutta lum
joca hänen petti/seisoi myös heidän cauM
Cuin sijs lEsus sonoi heille: Minä °ll»/
astuit he tacaperln / ja langetsit maaho».
Nzn hau taas lysyi heilda: telä te etzlltii l
He sanoit: lEsusta Nazaienusta. Isfti
wastols: Mtnä sanoin teille/ Mtnii °l«!
jos te sijs minua etzittä/ ntjn sallicat näitm
»ennä. Että se puhe täytetäistu/cuinhin
eli sanonut: enminänystä yhtän c«»M>
uut/ cuins minulle annoit.

Mutta Indas astui ätlst ILsurent«i/
ja sanoi häneN»; Terwe 3l»hbi. I»s"«"



H hz»«. Nyn sanot lEsus hänelle:
V,l»wän/ «!t» »»«es tulet? Inda/ suu,
,M«lsell»co sini, Ihmisen PoMpelätf
silloln ne astuit edes/ j« lastit iäteus IE»
mx päälle/ ,a ltjntollt hänen. Costa n«
«« hänen ymbärlllans olit/ näit «ttä l»«
«oli/ sanolt he hänelle: HErra/ emme.
>o «e lyö mtecalla? Nyn Stmon Petanll»
«<l Uteck»/ jonza hän wett ulos / ja löi
Mmätsm Papin palweljata/ ia chackats
M hänen ottian corwaus/ jonga palwe»
«m Nimt olt Malcus. Ntjn waftats It<
Mj» sanot: sallicat tähän asti tulla. I«
Ml petanlle: pistä Mieckas tuppeen.:
M calckt jotca »teckau rupewat / ne mie.
«110 hucatan. Talcka luuletcos/etten mi»
«i toldatfi wlelä rucoilla minun Isänl/
lHellimän mlnulle «nämmän culn cafltot,
fichmmendä legiot E«gel«tt? Hitö mtnu»
pivli juomansijtä Calltsta / ml» Isä minulle
«»«N Culnga sijs Raamatut täy«tän/et.
<z uin pitä tapahtuman? Ia culn hän ru.
MPaweltan Lolioa»/ paransi hän sen.

tzllli Hetkellä sanot lEsus ylimmäisille
P»pc!ll/ jaTemplin Wanhlm.
mlle/j» loucolle/ «!u hänen tygöns tullet
«!!t: Nyiucutn RBwärin tygö te lärtcte/
Mcellla ja Seipäillä miuna tljnlottaman.
Vllnä olin jocapiilwätetoän eantzan T«m«
fl«j« opelin/j» «t te «jenoanttKättä minun
f«l«n!/ mutta tämä on teidän Hetken j» pi«
«e«°« walda/ «lti? Raamattu täyteläisin.
Silloin caicli Opetuslapset/ ylönannoll ha»
l»n ja pakenit.

Mutta loucko jaylimmäinen Päämies/
j»3udalatft«nPalweljat/ kyniotll lEfnxeu/j«ftolt hänen/ jataluttt hänoä/polsviede»
«I!nH»nuaxeu tygs/j«c« oltEaiphaxenAp«
l!/j».oli sinä Nuolena ylimmäinen Pappt.

d.4 I«
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Ia Caiphas ol» st/ ,oca
wo andssnlit/tttä yhtä Ihmistä M
«en cuoletta Canftn edestä. Mutta yx>Nu»,
rucalnen sturais hänbä/ jolla oli
Waate paljas choa päo,llä. Ia nuoret Mj,.
hei kijnlont hänen/mutNsen WKatten/j« pakeni ala>ft. lMoä.

Ntjn be wete IKsuxcn ylimmäisen <P«.pin Ca-pharen l>.'gö/ cula K rMoppemi j,WaAhtzVmat ollt heitZns coonmt. I, O.
mon Petari sturais lEsusta/ ja tolne»«,
petuslapsi/ joca oli ylimmäisen Papin <„.

tawa/ j»hän meni lEsuxeu contz.,/yltmM,sen Papin Saltjn. Mntt« Petän jiil „»z
Owen eleen. Nyn st toinen
ca ylimmäisen Papin tuttawa ««/ menl ftPnhut Owenwartlalle/ja toi Petarln M,
Mutta Palweljnl/ jotca Hyllstä olit Ml.
lian sestclle Cortanota wiriccänel/ sillä h!>wä oli/ s istlt ja lämmittelit. Ia Pet>'lls!l>
sol myös hc'bäu canffausja lämmitteli/<«i
hän olis nähnyt lopun. Costa yrt Pije«ni>
li hänen W.Mau tykönä istuman/catzolhll,
hänen päällens/ja sanoi: SlnsmyiiM
IGsuxen Galileasta. Ia et yi, t»<
wän Miehen opetuslapsista. 3.iult« hi»
kielsi caickei» edes/ ja sanot: En ml»ö >»

ye händä/ enZZ tiedä mitäs sanot. lahß
ln«Ll ulos Horstnaan: Ia Cnckoi loul»!,
Nrjn ylimmäinen PZppi kysyi lEsnreld«h»>
«en bpetu3<>'psist«ns jahänen
ICsus wajtais häM; Mlilä oien
Moilmaueoes puhMnt/mlnä
naaogas ja Templis opettanut/johon calck!
lutalaisttcoconduwgt/js en ole mitänft!»
puhunut. Mitäs mlnnlba kysyt? Kyft B
dä jotta cuulit/ mitä minä heille puhunut
Kn. Eotzo/ ne tietämät mitä Minä sM»»l
»lcil. Ia c«in hän »»tt» ouhul/' aMilti»O
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>.'lweljo!sta culn lämästlsott/ lEsu»

«11l Crrwapuustin/ ftlodeu: sinun
i,l>mll.a!siäPoppia w«s,s» ui lEsus

«»stals ha, ea: Jos um>« pahasi, puhuln/
H, j.' pahasi: A.klta >u« mcuH
ei!»»! puhulll/ uuflö mluua il>öc? Ic. H«n»
mo<> läyctcä»vc hänen stdotluua vl!U»wät«
se» «papin Calphnftt, tygo.

Mtta Slmo« Pelan stlsoi ja lammil»
teli: I« cohta nät» hauen caas teinen Py»
«/joca san»lnljlle jolca siellä ollc: Ia lä,
millin oli IE uxeu Nazarcnuxen cantz«. Ny»
he saooit hänelle: Ellos ok myös hänen O»
feluslopsiftans? Taas ttelsl hän/ ja wau»
«l. En luina »le. Ia lähes yhden Helke»
peräsi/tuli wtellä toinen ja todisti/ sanoden:
3«l!sest olet sinä yxt heistä/ sillä sinä ole: Ga»
lileus j» sinun Puhes ilmoitta sinun. Sa<
ne! myös hänelle yxi ylimmäisen PapinPal«
«choist/ sen tango/ jongaPetart Corwa»
f°is hackaie: Eugö minä sinua nähnyt Yr«
lllOllM hänen causiaus? Nyn hän lupelS
<M s«Katteleman la wanneman: Cu tnu»
«minä sitä Ihmisia/josta te puhutte. Ia
»M hänen puhuisans lauloi taas Cuct«t.
IoHERra käänsi itzeus/ ja cotzot Petart»-
päälle. Ia Petart muistiHERran P«hen/
cnl» hän hänelle oli sanonut: En»«n cut,
tuck,l cahbefti laula/ sinä colmasti mlnu»
llelläc. Ia Petart meniul-s/ jaitkt calkeraft.Mutta ylimmäiset.Papit/ Vanhimmatjocaickl Naadi/etzttt wäärä Toditnsta IE.susia wastan/ händä cuolettaxene/ja «l hellynnet: Sillä w«,icka monda wäira T°dl«
stoja luli/«i tuitengin heidän Tcd-stcc ns
»l>>l sowel/at Wtzmein tu!t <.ax< >räälä T«.
blstaja/ja todistit määrin hä lc,.,stun/
M°den: Me cuuilmma sa«,«.n:
Minä tahdon maahan jaoltalumMn

d z pll»



plm/joca käsillä rakettu on/i»
wäua lotstn jallens raketa/ j,c» «KäMH
tehty ole. I» et
soweljas.

I» yilmmäinenPappi nousi/ja lyftllE.
suxelda/ sanoden: Htlösmltän A„z
nämät sinua »ast«utootsta»at? Mm» Hz,
«li äänet»/«itä mtlä» wastan«.ut.
ltmmoinen Pappi tysyi/ ja sanoi hänelle:
bletcosChrlstus sen siunatun Poicai M,«z
»vannotan sinua elämän Jumalan cnntl»/«ttäs sanot meille/jos sinä olet Chrtstuz I»,
malan Polca? Sanot lEsus hänelle: O.
näpä se» sanoll: Minäoien. Emtengin st>non minä teille: Tästedes pila tttdän
»än Ihmisen Pojan istuman «voiman M<
alla puolella/ /a tuleman Taiwan Pilwlsll,
Vlyn ylimmäinen Pappi rewäis Waaltent/
ja sanoi: Hän on ptlcannut Jumalala/nil>
tä me sillen Todlstuxia tarwitzem? Cotzo/ W
te cuulltta hänen ptlckanS/mitä le luulell»?
Nljn he calckt ouomitzlt hänen ole«»nw!l»<
pään cuolemaan. I» ne Miehet jotcs IL'
susia tynlpldit/ ptlckaisit hända/ Msielil
hänen Caswoiliens / j»loit häniä 3iu<lc«!l>
lans / muutamatpellit hänen Silmläns/i»
löit handä Pofielle/ ja tysylt hänelle/ ftll«>
den: Arwa meille Ehriste/ cuca sixualölZ
Ia pal,o muula/cnlu he pllckaisit händi.

Mutta hnomeueldaln pälwäu»lttals c«<
««onnuit calcki ylimmäiset Papit/Ktlj«u«j!<
penet/ Wanhlmmat Eansan seas»a <»!«

Maol/ lEsusta wastan/ cuolettaxens h«l><
dii. Ia he welt Hänenßaadtns «teen/stno»
den: Olelcos Christus Z Sano meille. H»«
»astais ja sanot heille: Jos minä teille st»
»on/ni/n et te minua usco; Jos m<n«l»»<
kysyu/nljn ette wasta/eciämyös päästäm,<
n»«. Läsiedle pllä Ihmisen Pojan lsinnm
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Vsisris. 8z
Mialan wolman olklälla puolella. Nijn,

sanoit:Nyn sinä olet JumalanPot.
',; Hau wastals: Te sanetta että minä o,

l<». He sanoit: Mitä me fillen Todistusta
Miyem? Me olemma sen cunlet hänen «-

Wsi« Enustane.
Neljäs Acli.

MZ christus teke m karsi Mmlmali»
stm Duomareln/ Ptlaluxen ja Hero»

deren «des/ ja seiso Raastuanbikeudts.
/2llolu calckt loucko ylösnousi/ja tvell

sidottuna Raastuan eteen/ j«
yl°n<>lm»tt hänen MaanherrallePonttus Pl«
<»<ucell<. Costa Indas joca hänenpetti/ nätl
eilihin duomltt» olt/catuthän/ja toi jällens
neColmefymmendä hopla Pennlngitä P«p<
feln Päämiehille jaVanhemmille/ ja sanot:
Minä pahasti tein että minä petin wlatt»»
Mn Nereu. Nijn he sanoit: Mitä meidän
Mm tule ? Catzo itzes. Ia hän heitti hopin
PmningltTemplyn/läfi sieldä/ meni pois/
ja hirtti lyens.

Mutta Pappiin Päämiehet olit Hopi»
Pmnlngtt/ ja sanoit: Li näitä sowi panna
W«rckun: Sillä st on Meren hinda. Nijl»
hepidit nenwo/ ja ostit »tzllä Sawenw«l«<
MPellon wierafien Haueamistxt. Oentäh»
dm se Peldo cntzntan «vielä tähän Päiwän
«lii Werlpelloxl. Silloin täytettin se enin
stnottu oli Jeremlalda Prophetalda / jocn
ftnol: Ia he otit Colmefymmendä Hopi»
Pmningltä/jolla se myyty maretttn/jonga
t« ostit Israelin lapsilda/ ja annoit Oa«
««nwolajan Pellosta/ nyncnin HERra o»
minun käfienyt.

Costa he ollc lEsuxe» cnntza Raastuan e»
l«n lnllet/nyn ctlndalaifet sinne sisälle men<

e e n«l/



«et/ ettet he olls itzers saMuttautt/ «>«,

söisit Pääsiäis iamban. Nijn Pilatus me»!
ulos heidän tygöns ja sanoi: Mitä «!,»«,
«a te tuotte täts Miestä wastan? He n-iM.
sii la sanoit hänelle: Ellei hän pnhcmcki,,
l>s/emme olis HZnoa sinun haldus «»d<!,l,.Nijn Pilatus sanoi heille: Nyn oliacaliehändä ja duomttcat teidän lalin jällen, I».
valaisee sanoit hänelle: Et meidän tule lM
tappa: Että lEsnren P»he täyteläisin/cm»
hälrsanol: Ilmoittaden millä cnolemnllo hi,
nen piti lnoleman. Ia he rupeisit candam»
hören pscillens/ sänooen: Tämän me liy,
simmeCans« wlcttelemaft/jalleldämöstKel.
sarille Nero andaman/ ja sanomasi hän«,<
olewan Cumngan Chr'stux<n. Nyn P<l<l»«
»eni la s Raastuvan/ cuhul lEsuren j«st.
nol hänelle: Olelcos ludalaisteu Cxnlngo».
lEsus waftais: Sanotcos sen ltzeftiie/11l
»wa«o muut sen minusta sinulle stnoliel?
Pilatus waftais: En minä ole Indalolm!
Sinun C»nsas jaylimmäiset Papit ?!!„»»'
noit sinuu «innlle, Mitäs tthnyt.elel<K>sne wastais: Ei minun Waldacundan ck
tästä Mallnnfiai Joe mlnn» Waldacnulm
»l<S tästä M»tlmasta/«ijn tosin minun Pnl>
wtljani sen edest sotisit/ etten minä Iud«!«l>
sille plönanuetuxi tulis / mutta eij mlnm
Waldacundan ole töälbä. Ny»Pilatus st>
uot hänelle: Niins «let Cuningas? lED
»astais: Sinä sen sanot/että minä olen LK
uingas l Sitä warteu olen minä syt?dynytj«
mailman tullut/että minä lotnden tunnufion/
jvcattlei, sijs joca totudest on/st cuule minun»»
«eni. Pilatus sanoi hänelle-Mikäon totuus?

Ia culn hän sen sanonut oli/ meni hi»
t»o.Z Juvalaisien tygö/ ja sanoi r>ille! E»
niinä löydä yhlän syytä hänen sanone, I«
sosts hänen pääö«ns ylimmäjsileä PopeM
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jsWanhemmilda lannettin/ ei hän mitä»
B<">nut. Nyn sanoi Pilatus lMell«:

oowafit he sinun päälles
<»l!!!w«l? Ia ethän wsstssknut händäyh.

että MaaLherrali»: suuresi
>hnietttlt. Mutta he wlelö sanoic: Hän K»
M« Lansan/epelein cocoludeas/ja on
Mlnnnt Galileasi hamw töhänastl.

Cesta Pilatus ruull G-lileata mainitta»
M/kosti HZn/jes hiin Galileesi oli. I«
l«!u hln ymmärsi/ että hän Herooexcu lää'
»istiolt/lähetti hän hänen Heroderen trgö:
tzilli hm, oli mvös silloin lerusalemts.
C°lc» Herodes näki lEftren/ ihastut hän
ftng.n stiurest: Sillä hän oli lauwnn aic»
hindä halainnnt »ahdäreus/ että hän oli
M<n hänestä häneldäjon»
znn chmen nölewsns. Ia hän lysti hänelle
moninaisista/ mutta ei hän mitän himoa wa»
st«l>ut. Ylimmäiset Papit ja Kirjanoppe,
n«l myös seisoit ja cannoit cowin hänen pääl»
llos. Mutta Herodes hnowlnens yliwcntzoi
hinen/ japilckaisihäros/puettiHZ, en tvalc»
ll»»»Naattella/ja lähetti jälleusPtlatnren

Sinä pälwäuä lult Pilatus
leskeuäne/ joiden «ällllä en»

«e» «li RrM ollut.
Mn Pilatus euyntcoceou ylimmäiset Pa<

p!l,« Waldimiehet j«Cansan/ja sanoi he tl.
le: Te oletta tiimin Ihmisen minulle tuonet/
ntMin Cousan hälritzton/ja c«tz«/mtnä o«
l« hä«dä tnlklnut teidän edefän/ ja en löy»
»i «htän wica eli pahanteco bänesä/ josta«

Wnatte hänen päällens/ elta Herotescan:
LM minä lähetin teidän hänen lygöns /

<°Mo/ ti hänestä rhtän hengen rlcost»löstty/ stntähden tähden minä hänen ran»
zoistnna päästä.

M»tl« pääsiäis Juhlana ett «taauherra
tott^
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tottunut päästämän Cansalle j,«gnn
gin lrralle/ jonga he tahdoit. Ia silloin »il
hänellä yxi culuisa Fangt (nimittäin) «Xyj.
wäri/ joca cutzuttlnßarrabas/ tämä «>,«,
plnan uostaltten cantza lijnniotettu/j» ftn.
ginten heitetty/joca capluas oli murhan leh<
nyt. Ia Consa meni ja rupeis hänl>» m.
«otleman/ tekemän heille nijncuinhin M
tottunut oli. Wastais Pilatus st«o»!»l
Teille on tapa/ että minun pitä teille pil«.
fiämän yhden PäiisicWi irralle/ cummo»
te tahdotta/ että minä päästän teille/ B«<
radan taicka Iksuxen/ ludalaisien CM.
gan joca cutzutan Chrlstusl Sillä hi», <l«.
si/ että ylimmäiset Papit olit hänen 3««u>
dest ylönandanet. Mutta Pappein Piin»«.
het ja Vanhimmat yllytit Cansa «nm»,
Barrabast/muttalElnsta huckuman. H»Maanherra sanoi heille: Cumman nW
lahdesta te tahdotte/että minä päästin tli>>
le?,la he h»usit caicki/sanoden: Ei M/
mutta Barrabas. Mutta Pilatus ?nh»!
taas heille/ ia tahdo» Iksuxen päästi/f«n«>
den: Mlläst sijs minun pitä teteman lEst»
xele joca cutzutan Christus? Ntjn he «M
hnusit: Vtistinnaulltze /rlstinnaulitze hludi.
Mutta hän sanot colmannln ierran hell!<!
Mitasta hän paha teli? En minä lhdi
yhtän hengen ricosta hänes/ sentähden tch
bou minä hänen rangaistun» päästä. M<
la he hoglt suurella änellä/ yyytäin hinii
risttnnäulitta; Ia heidän ja ylimmiW
Pappein ääni sai mallan.

Nyn Pilatus otti Iksuxen/ ,'a rnosiltzi
hänen. I» Maanherran Huowit otit IL>suxen Raastupaan/ ja cuynll cailen Iou«»
«coon hänen tygöns/ rijsnit hänen ja ?ue>
«lt VurpuralsenCapuun/ ja «väänsit brio"
sappuroistg Ernun»»/ M »nnit stn
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KMns/ >a annolt iXu«V«n hänen oilia»
Mens/ ja cnmarsit Polwtans hänen e.

z<s»»s/ pllckalsit händä/ »a rupeisit telwtl»
liniHn/ simoden: Terwe ludalalsten Cunin»
Ms. 2» stljestllic hänen päallens/ ja an»
D hänelle Corwapuusteja/ otitRuolvon ja
M sillä hänen Päähäus.

SilloinPilatus meni ulos/ja sauol Hell»
, l<! Lotzocat/ minä tuon hänen teille ulos/
! M le ltedälsitte/ etten mlnä löydä yhtä»

ftylä hanesä. Ntjn lEsus ulssmeni/ can»
! loi»Orj«ntappuraista kruunu» ja Purp»'
! «ist«Caapua. Ia hän sanoi heille: Catzo
Ihinlstä: Losca ylimmäiset Papit ja pal.

j »lljat hänen nält/ hnustt he ja sanot: Rl«
Duoulltze/ rlftinnaulltze händä. Pilatus

' stnol heille; Ottacat te händä ja risttnnan»
lllinl: Sillä en mlnä löydä yhtän syytä h«»
nefä: ludalaiset »astatsit händä: Meille
on l«k,/ja meidän laklm jällenpitä häue»
cuol«m»n. Että hän tck itzenS Jumala»
P«jart.

C»sca Pilatus tämän pnhen cnuli, pel.
M hiin wielä enämmm/ >a meni taas Ra«»
siuplian/ja sanot lEsuxelle: custa sins o-
lei? Mutta el lEsus wo stannut händä.Nlju
Pllmus sanoi hänelle: «lkös «ltän minulle
l»«st«? Tieoältös että minulla on walda st»
»m rlstlnnaulita/ja minulla, on «alda si«
nu« päästä ? lEsus wastais: Ei sinulla olis
yhtän walba minun ylltzeu/ jos et se sinulle
e!ls annettu ylhäldä: senlähden on hänen
smrembi sondi / joca minun sinulle ylönan»
l°l. Ia Dä ajasta Pilatus händä
Mä. Mutta ludalaisethuusic/ ja sanoit:
j»s sinä hänen päästät/ nljn et sinä ole Ket«
stclnystäwä: sillä joca ltzens lete Euulngajci
hän on Ketftrita «asian.Cesta Pilatus tämän puhen cnnlt/ wei

hän



hän lEsuxen nlos/ia
le/ sijhen patctan joca
mutta Hebreaxi G'b«ha. Ia se «i, H)z/
siälsen tvatmistue paiwä/ lähes cnud'n,,eil« hetkellä. Nntt» culn hän Du«ml°M.mella istui/lähetti hänen Emänbäne
mn tygsnS/jä läski, hänelle sanoa: M s,!«ä mlcän tee tälle wanhurscalle Ml-hell,/
sillä «luä olen pall» kärsinyt uneftn»/ U.nen tähteus.

Ia Pilatus ftnoi Intoisille: cM«,teidän Cunlngastan: Nyn he hunsit: »l»pois / ota pois / rlftinnaulitze häu»z. A,
sanoi heille: pitäls minun listmnaulltzm,»
teidän Euningan? Pltmmäiset p«p t w«,
stalsic:Et meillä ole Cunlngast/waanKeiftl!,
Eosca Ptlstus nält «'tel mitan auttom/mutta euä huhu tule/ tahdot hän Eoch»lnietdä nouta/ja duomitzt heidän «nomlftzjällen. Ia hän otti mettä ja pesi Muj
Eansau edes/ ja sanoi: Wiatotn olen»,!,
n« tämän WZuhurscan Miehen Wemn,
«tzocat tettän. Nijz täicki Cansa »«M,
ja sanoi: hänen Werens wlcan weldi»
päällem/ja meidän listem päälle. SM»
päästi hau Barraban/ joca capman j»
murhan tähden heitetty ol!/M
he ononetNn ollt: Mntca lEsuxen ylin.
andoi hän/ heidän tahtons perän/ rlst!N>uauiitta.

Wijdes Acti.
paicos/ cattllda yhteisest!ja mitä hänen

cnelemahttkelläns t»pahtn.
Sotamiehet otlt lEsuxen/ j« ch
hiineldä Caapun/ ja puetit h»«»

omtjn waatteisius/ ja weie yänen njiln>
n«ulitt«. I«hä» l«nd«t ristläns. I««')»
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ulos melt/ kasicic he yhden mtlhen/
isiltä ohitzeläwt ja pcllolda tuli/ nnnel.
Mimon Kvlenius/ Alecandnn
«st/stn he waadeit hänen rlstläns c<!Nds«

Hänen päällenS panit he risttn / ett»
hänen pitt lEsnren jöliscandaman.

Mtt» händä seurals sturiMcko C«y<
s, /<z Waimos»/ jotc<l Kktt ja p rutt.
Zlljl! lEsus tääusi itzene heidän puolee s/
j»ftnol: lerusalemm tyttäiet/ ällät mi«
M itkeko/Wnon itkekätitze teltan/ ja tei>
lin lapsian. Sillä ca«zo/ päiwät tnlewat
jono he sanomat: «ntuat omat ne hedelmät,
timit / jane 'cohdut jolca el synnyttänet /
jo ne ulsät jotc, «t imettänet. Silloin he
inpewat sanoman Wuorille: langelcat met»
län väöllem. j< cnckulollle: petttakätmet»
ia, sillä jo< namit tapahtumat tnores»
fuuso/ mitä sijtle cnlwetufa tapahtu?

Ntjn mietin myös hauen canhans
muuta palMteklätä surmatta, Ia he welt
hönen sijhen siaan/ joca pääcalloin palca»
ii culMan/ mutta Hebreaxt Golgatha. Ia
«nnoit hänelleEtickata eli Myrrhama WtZ»
««Sovella stcoltettua / ja cutn hä» waistt/
«hn et hän tahtonut jn»i>3.

Ia he rlsttnnaulttzit hänen Golgathas/
jo ne caxi pahantMtä hänen cantz,ms/yh<
den olkialleja totftu »asemalle puolelle/ mut»
la lEsuren keskelle. Ia nijn kirjoitus täy.
ltttin/ joca sano: pahan tekiän secan on hän
luettu. Ia se oli llk< colmannella hetkellä päl«
näsiä/ cutn be häoeu risiinnaulitzit. Sil«
l°ln sanoi lEsus: Isa/ anna heille stndexl;
M el he tiedä mitä he tekemät. Nljn Pl«
l«m« kirjoitti päälle ktrjoituxen/ ja pani
Llistm päälle, ja oli näin kirjollettu: lE.
M N«zire,,us Juvalaisten Cnningas. Tä«
M» päälktirjottuftu luit mouda I»ba>

lal»
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yo Christuren pffnan
laisistal Mse patcta olt
g»»/ josa Lhristus rlsttnnaulltttn. I» ,„
tlr,ott«tn Hebrearl/ Grecari ja wmor!.Nch> janotl ludalalsten ylimmäiset p»nj,'
V«latnre«e: älä kirjotta/ ludalalsten C».
nlngas/ waan «tl» hän on sanonut z «inj
«len ludalatsten Euutngae. Pll»ln« „,.

stals: mitä minä kirjoitin/ sen minä l<«>
zotttn.

Eosca Sotamiehet olit lEsnxen Rlfiln.
naulinnet/«ttt he hänen »aattens / jc,
neljä osa/ cullengtn Sotamtehele ,s«»/
sijhen myis hsmen / joc» olt umbmalim/
««ickl cudoltu/ylhäldä hamau alas. lohc
sanoit leftenäns: ältäm tätä rick°«/w»«»
hetttäläm arpa/ teuengä se plcäolem»/
«tt» Raamattu täyteläisin/ joea stn», he
owat minun waatlent iyelläns jacanct/ j»
o»«t arpa heittänet minun Homestani, I«
Sotamiehet tosin näin teit. Silloin seist!
lEsnxen Ristin tykönä/ hänen Hltins/j«
hänen Äittus sisar Maria Cleophan Emi»<
dä/ ja Maria Magdalena. Costa sijsKsns äilins näki/ja opetuslapseus/j«t« hi»
racaftt/ sanot hän Hitilleni: Waim» l«tz»
pokas. Stjtte sanoi hän Opetnslapsck:
«atz, sinun Hlltäs, Ia sijcä, hetlesti «ll!
Opetuslapsi hänen tygöns.

Mutta Eansa seiso, ja* catzeli/j» ohltz«<
täywäistt pllckaisit händä/ wääntelll pii>
läns/j» sanoit: Wot finuas/ jalost sml
Jumalan Templin maahan jaotat/ j« cel»
mena pätuäuä sen jälleusralenuat/ M
<tzes: jos sinä olet Humalan Potca/ ntjn «>

lasastu rististä. Nyn myös pappetn Pi»>
miehet/ Kirjauoppenet ja Vanhimmat pilc»
Wsit händä/ ja sanoit: multa on hiin »«<'

tanut/ «ntt» et hän wol itzens aulta/ <«s
hän on Israelin tuniMs/ nijn wapoh"'
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miuMens ,«, «stuca» alas rististä/ j«
M»st»>« hänen: Hän luwais Jumalaa»/
.j«jlaläu nyl händä/ jos hän hänestä huo.
j,/M hän on sanonut: Jumalan Polc«
ssi,i «l«n. Ptlckatsit myös händä Sota.
M«/ astuit hänen tygöns/ja cocotll hänel»
l,Ltlckita / sanoden: jos sinä olet Iud«»
Wen Luntngas / ntjn wapahda sinus.

Ilyn Vfl pahantetnst/ jott» myös ripu.
stllut olit / pllckats händä j« sanoi: jos sinä
el«t Chrlftus nljn auta sinuas j» mettä.
Wtt» toinen wastais/ za nuhtek händä/
sanolen: ja «lt tosin sinälän Jumalat» pel.
li ettäs olet yho«< cadotuxcs? j» tosin
n» olemina oikein sijuä: sillä me saamme
M«u tiidemme «usion jällen / mutta «t
timi milän paha tehnyt. Ia sanot lEsu»
M: Htrrs/ muista minua coscas tulel
Moacundas. Nl/n Iksns sanot hänelle:
3«ciseft sl»n,n minä finn<e, Tänäpä» pltö si«
nun oleman minun canhant Paradtjsis.

Ia se oli lähes tuudennelln hetkellä/ j«
flmeys «li calleu Maan päälle/ haman
Meuden helle» asti/ ja Uurlngo plme»
»l, I« yhdexennells hetlellä huusi lElns
<«!,«!!« änellä/ san»»«n: Eli/ Eli lamma
Wtont/ se o»/ minun Jumalan/ minun
lumlan/ miM minun ylöuauuolt? Mut.
<« muutamat jotca si,nä seisoit/ cosca he sen
cuM/ sanolt he: Hellasta hän huula. I»
«l» lEsus tiesi jo cailti läytetyxi: ja että
LiAmottu täytetäifin/ sanoi hän: Minä ja.
m. Oli sijs yxi astia pandu Etlckai» läy«
t«. lacoht« jnoft yrl heistä/otti sienen/li«ttl sen Ettcalla / ja pani Istppla ym.
Wille/ asetti ruotvon päähäu/pltt sen hänenSums «des ja tästi juoda. Mutta muut
!«»°lt: pldäs/ catzocam/ jos Hellas tule
wds päästämän. Eofts lEsus oltElicka-



92

ta juoaut/ sano» yäu: se on
huusi taas corlialla äuellä/sanoienl °lsz,minä annan mumi, Hengeni si<m» ID,/
Ia cum hän se., sanonut oli/ callistiPääus jaylönaunoi Hengens.

Ia catzo/ Templtn Essr-ppn repels coh.tia/ ylhäldä haman alas/ m M««
calliot halteisic. Ia hal»bat aukenit/j« nm.
da pohäu, Ruumlft / jotca maannet M/noustc ja läxtt haudoistans/ hänen,lö«n°!l>
ftnu,en« jalken/ ja tuiit sijhen pyhä» z„„.
pungtn/ ja tlmejivit monelle.

Costa Päämies / joca sijnä hine» ceh.ballans seisoi / ja ne jetca hänen canl) p«
lEsusta warcioltzemas olit/ näll etti h«senkaltaisella huudolla Hwgtns audol/j,
näit Magn lännän/ja ne cu,n siellä ta,chpeljästyit he suuresti/ cunmoltlt>»alat»/ ja sanoit: Totisesi tämä oli h«<scas Ihminen ja Jumalan Poica. Ia c„l.
li Causa culn sinne catzeleman meni/ «s<«
he näit mitä siellä tapahdut / löit he ilmi.
hius/ ja palaisit totians.

Mutta «lckt hänen tuttaivanS/ja N»!.
mot/ jotca händä Galileasta seurannet »>

ltt/ seisoit taambana/ )« näit nämät c«!«ll,
Joiden seas oli Maria Magdalena/jo N>
flawähemmän Jacobinpa Josen Äiti/ <«
Salome Zebedeuxel, poicain Htti. JM
myös händä Gallleas seurannet ja palwelllt
elit, <a monda muut» jotca hänen caniMi
Jerusalemin mennet olit.

Mutta että »valmistus Pätwä «li/ j»<i
Lluumit pitänyt Rijttsä Sabbathlna «!<'

mau: Sillä se Sabbachtn pä,wä ol! stlir!/
rucoillt ludalalftt Pilatusta / etti he«W
iuuns piti rlcottaman ja pois «etlom«"'
Ntjn tultt Solamilhet j» rlcolt cnsiinäift»
juut ja toisen/ jstca hänen «Hans ristii'

M
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Mmta cosca he tNlli lEsn»

B!y«ö/ja hänen jo cnollexi/ntzn ei he
,Miet hänen luitans: Wann yxl Sota»
Mst awais hänen Kylkens Kezhällä, jo<
su wuott Wcr! ja W^si.

Ia joca tämän näki/ hän on sen todista»
»ut/ ja hänen Tooltuxens on tosi / ja hän
llclä hänens totca sanovan/ että te myös n»
si»Ma: Stllä nciwät owat tapahtunet /
<!<ö Raamattu töytetäisiu: Ei teidän plos
iuuta lickowW hänes: Ia taas/toinen Klr»
jeiius sano: He saawal nähdä cuhnnga h«
«wat pistäm.

C»lud,s Am.
cuinga Christus h<«,datan JosiphildS

jaModemuxelda / Krydimaahan/ za
mitä fijnä lapahin.

Ehto tuli/että wolmistus Pai«m
zi«ll/joea onS«bba,h«n edellä/tuli Is.
slph/ luialaisten «ianpungie Arimachia<
ftndyuyt/ ricas Mies ja lunnlaline» Raa>
tlherro/joca oli hywä ja hurscas/elkö ollut
»icldynyt heidän nenwons >a tecoens: S<l<
lä hän odotti myös Jumalan Waldacunda/
j» oli lEluren Vpetnslapsi/ cuitengin sal«
Jumalaisten pelwon tähden. Hän rohleis
neulläPilatuxen tygö/ ja rucolll händä ett<l
hönolis saanut ottalEsuxenRuumin, Nyn
Mtu» ihmetteli/etc« hiin jo cuolwt oli/iä

tygönl! Päämiehen/ ja lysyl haneldä/
>«s hän joaica cnollut oli. Ia culnchäu a»
<i»» Päamleheldä ymmärsi/andol hän I«>
stphille Ruumin. Ia hän osti lyna Naal»
t«n Tuli myös Nicooemus/ joca cnnengin
»li YM?EsuM lygö tullut/ja tol Mtrr<
h«mta jaÄloeta/ secottettna/ lähes sata nau.
l». Ntjnhe otit lEsuxen Ruumin/j« kää.
«ll ft» snlMlsin Wawaatttisin/ hymin

hajul»



94 Christnxen pffnat,
ha»ulllsilla yttelllä/ ntzncnin
p« oli haudota. Vlntta fijns cn!n hi,,.«,jimnanllttin/ oliKrydimaa/ja Klydlnws
oli uusi ha»t«/ jougahe oli hacoom colll».b«n/ johonga elwlelä kengän p«nlm olli»/sijhen he panit Juvalaisten ivalmistus M.wän tähden/ että se Hauta o» läfti/ »

wierlttt suuren Nwen Haudan »«elle/i,
pois menit. Silloin oli siellä lnuu<an,i,Nalmoja/ ietca hänen «autzaus Gal!i««.fia tullet olit/ Maria Magdalena/ja 1,.jeu Marla/ ja istuit haudan «HM,
«ayellen hanla/ja ininga hänen.Liuuln<nj
pandu oli. Stztte palaisit he ja walnWhywän hajuisia Mttji ja voiteita : M.
ta S«bbathin« lewäisit he lain lösty»jälken.

Mutta toisna palwäns «almlfiuren p»!<
WZstH/ cocoonnuit pappejn Päämiehet j,
Phariseuxet Pllatnxen tygö/ stnodeu: Hk,<
ra/me muistamme sen wietteliän stnene»eläisans / loimen päiwän persst minä yli«,
nousen. Kasie sijs worjelba hauta c«l««n.
den palwan «sii / ettei hänen Hpeluslop.sens lulis yöllä/ ja»arafiais hsndö/ j»ft.
noisCansalle: Hän nousi enollnlsta/l» O
jälkimmäinen willllys tule pahemmarj cul»
««simainen. Pilatus sanoi heille: sijni ,»

wartiat/ mengit ja »artioitcat ntzn<
luin te teidatte. Mutta he meult
pols/ j««artioitzit

«<»canka/jaluftyttKi«en
SinetilläuS.-
<«(Q)W»
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Mstuxen
luolluista ija mitZ HZN pyhu ja teke O«
f«tll«!afteus tylöuä/ nljnä 40.

joina hän itzens nfi«st heille hiinen
Ylösnousemisens jällen

ilmoitti.

WWvsca S«bbathi eulnunt 011/ ostl
MZiawalmlstl Maria Magdalena/
«MO ja toinen Malla / joca eutzntan

ja Salome/j« Johan»
,«/j« munt jotta heidän contzanS ollt/j»
«llt lEsusta Galileasta seurannet / hywän
h«julltst« yrtejä/ wotdellareus lEsusta.
Mtt« Sabbathiml he olit «lalans lai»
Sstyn jällen Ia Sobbathin ehtona htl<
j«n/slnäSabbachina/cuin wielä pimiä o<
l!/«simäisuä Scbbalhina sangen «arahin
Auringon coittais tulit he haudalle/candai»
jywin hajuisio prtejä/cui» hewalmistsnet
M. Ia catzo/ sijnä tapahdut suuri maan
jillstös; sillä HERran Engeli astui alas
2»l»ahast/tult ja Kiwen owelda/
>« istui sen päälle. Ia hän oli nähdä nijn>
t»!n Pitläisen tuli/ ja hänen Wsaltens
elit ««lltal nyncuin lumi. Mutta wartlat
hämulistyit peljäten händä/ ja tulit ntzn,
ui» he olisit ollet cnollel.

Mutta Waimot sanoit Ksienäns: Cuc»
«t!ll« wlerittäKiwen haudan Owelda ? Sil»
llhsn oli sangen stmrt. Ia cninhe catzott/»i« be Kiwen wtcriletpxi. I« c«in he olit
Houman mennet/ uijn et he löynnet HER»
n» lEsure» Ruumista. Nijn suoliMari»
Magdalena sitä ilmoittama». Ia t«vah«
l«t cosca Waimot siitä epäilit (ettet he lE-s»fenRuumista löytäney cayo/ jilloin seisoll
«f! Miestä heiböy tykönäns klZldiwie»0. Nlj« h« peljästyll/ ja lslt Caswons

m<m«



y 6 ffhnftuxen YZosttoustmi/ess.
maata pai!?. Nyii he sanoit
«lämätä ciMultmz stas etzitte? Ettäällä/ mutta ylösnousi. Muistacal cuw»lMn teille sanoi/costa hän wielä Galileaa,
lt/ftnodeu: Ihmisen Pojan ptlä olonani
laman syndisten Ihmisten Käsij»/ j„
naulittama» / ja colmandena Päiwiinz,.
lösnouseman. Ia nijn he muistit hzntns,.
uans/ja palaisit jällens Haudnlda/ ilmi,,
taln calckt nämät yhdelle toistafymmen,»!
ja tallille mmlle jaApostoleille. Ia heidz»s,uans näyt Houranxeri/eikä nsconet HMCosta Maria Magdalena juort(nijncui!, st.
nottu on) tnll hän S.'mon Petarln tygl/j«
stn toisen Opetuelapsen/ jota lEfne M,
sti/ ja sanot heille: He ow<tt HERt«n feiihssndaft.i ottanet/ ja en me tietä/ clihllngi,
h.° hä!'«n panit.

NijnPetart nousi ja meni ulo«/j«stl»!<
nen bpelnslapsi/ja he tulit Haudalleko i°°.
fit molemmat ynnä/mutta se toinen bp»
lapsi juexl nopemmln cuin Petarl/ j» M
enfist Haudalle. Ia cuin hän siihen cur?W
nätl hän siellä Käärllijnat / mutta «l hi»
lmtengan sisälle mennyt. Nyn Simon Pe.
tarl tuli hänen jälisäns/ ja meni H«utm/
ja nätt Käärilynat pandnna/ja se» HM>
yan cuin hänen Pääus päällä oli ellut/e!
Käänlhnan canfia/ waan erinäns läHli<l?<
nä yhten paickan. Nijn meni myös st <«!««

Opctxslapsi sisälle/joca ensist HaudolleZ!'lut oli/ ja näki sen ja uscoi. Sillä ei he !°<e<
la Raamattua ymmärtänet/ että lM llii
ylöeneusewa cuolluista. Nljn ne opet»il»!>'
set menit taas cocoon. Mutta Petar! lhml'
teli sitä cuin tapahtunut oli.

Mutta Maria ftisoi ulcona Honda» el<l
ja itki/ Ia tosta hän nijn illl / curlistl h«»
Ha«M»/ j« nälj «stft Euselitä n>«A»
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christufen I?los«ottst»«istsi. 9?
yr! Paan,a toinen 1,11.

johon he lEsurenRuumin pan»
«M: Ne sanoit hänelle: Wum?/ mitäs
M? Hän sanoi: He owat minun HER«
«,lpols ottanet/engä tiedä cuhunga he hä<
z«p»nnet owat. Costa hän tämän sano»
Bo!l/ käänsi hänitzens/ ja näkl IE.
DN stlsowan/eitä tlmyt että se oli lEsus.
tzono! lEsus hänelle:
M? ketäs etzit? multa hän luuli seuKry«
Mxu halolaxi/ja sano! hänelle: Herr»/
»« sinä hänen poiscannoil, utzn san» mi«
Bt/ cuhungas hänen panlc/ j» min»
mm hänen ottaman. lEsus sanoi hä.
»«>le: Maria/nt)n hänkäansi/ja sanot ha»
M: Rabbonl/ se on/ Mestari. lEsus s»«
n«l hänelle: Hlä mlnnn rupe: sillä en mi«
«äole wlelä mennyt mlnun Isäin tygö.,
Woou mene minun «veljeni tygö / j» san»
HM: Minä menen yli» «liuun Isäni ty.
zi/ ja lellänIsänne tvgs/ja minun In>n««
!«!,! tygö/ ja «idän Jumalanne tog». Ta« ,
«°n se Maria Magdalena/ josta lEsus
soMän Pertelettii nlosajanut oli/jolle/
sille culn hi» ensimälsen <2abbath!n' huo-
woeldaln ylösnvsnut oli / hän ensin näyt.
Hän tueni ja ilmoitti opetuslapsille (jot>
l» hänen c«nh»us ollet olit/joten muchettt
j«M/että hau oli nähnyt HERran / j«
«l« hän näitä hänelle puhunut oli.
m!n hecuulit hänen elämän/ja
lä nähty/ el he usconet.

3« culn he olit hautan mennet / nält he
O<n nnorucaisen lstuwan villalla puolella
>»» oli vaatetettu pilklLä maltalla wa«t<
l«ll«/laht hämmästyn. Mutta se cli
I>i»alan,El!geit/. ja'hän sanot heille: Äl-
lät h'mmäsiyfo/ mi a tiedän että te ctz tte
2Esust« Nazarinusto /''joca listtnnamittu

«' 01l



! oli. Ei dän ole lä«lla/ hän
i «uin hän ftnonuc oli. Tnlcat/ c«tzo,«i^
> rn«ung. pa««du «l< / ja menH.
, pian/ ja sanocat hänen bpetuelapsillene,,

Petanlle/ että hän on «uollulsta yii«„ls.
nul. Ia catzo / hm mene leldän ed,lä,? GaXlean/siellä le saatte hänennähdä/ M.
culn hän teille sanoi. I« cayo/ «mi ol«,

! sen teille sanonut. Ia he meult u°fi«<!ulos/ ja patenit handalda/ suurella pelwel!,
, ja iloÄa/ ja jnortt ilmoittaman hänen b,
l petuslipsilleus. Mutta wapistus j, h«M
' mästos oli heidän päällens tullut/ «lh<«yös tellengän «itän sanonet: sillä he pti.
, lä«sit. Ii heidän mennesäns hänen b»l<
> «uslapsilleus ilmoittaman/ Catzo/nyn«h>
! «ais lEfus heidän!/ j« sanoi: Terve leil».

Nyu he tulit ja rupeisit hänen jal«l«/
! ja cnmarsit händä. Silloin sanot IW
' heille: Hlfäe peljätkö/mengät ja <l»°!!t«.
> «,t minun »eljtlleni/ että he menisit M>
- lean/siellä he ftawat minun nähdä.

Eosca he pois menit/Catzo/nyn tulit nm.
lamat wartioista Canpungtzu / ja ilimi!
ylimmäisille Papeille calckt mitä tapoht».
nm oli. Nyn he cocounnnit Wailhlncki»

!> cansia/ ja neuwo pidit/j« annoit S«l«<
!» miehille paljon raha/ ja sanoit: S«>
l «at/ etti hänen bpetuslapseus tulit yil>

!!f lä/ sa «arastit hänen meidän ««nteft»»
i Ia l»s se tuli Maanherran corwille/G

!> m? tahdomme hänen lepyttä/jasaal«m«!>
« dnn ftrMomari. Ia he otit rahan /,j»
« teit ntjncnin he olit opetelut. Ia täm« pn»
? he o» änlxi otettu Juvalaisten seas lähi»'
ss päivän »stl.

I« catzo/ caxi heistä menit sinäpäiwini
5 yhten Kylä» / joca oli lerus lemifi «»'

Z denlzmmenen w<uomit«n pääfä / Eumi
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chrisittfen V'osn<msimiscst. yy!

ej culn tapahtunut oli. Ia tapahdu! hei»
M puhuisans ja tulfisteUtsans kesienöns/
<ll«lEsus ltze heitä lähestyt/ ja matcusti
D»n eansianS. Mutta heidän StlmanS,
«idettln/ettet he händä «undeuet. Nljn hä»
st«ol hcitte: Mitkä pnhet ne owat min tN
«Me sesienön löydesän/ j« oletta murhel»
M, 3ltjn Cleophos nimeldä wastais / j«
Mi hänelle: olercos aino« muucalainen
lerllsalemis/ joca et tiedä/ mitä siellä nam»
liiwinä tapahdu,? Hän sanoi heille:
Mäl He saloit hänelle: Sijtä lEsnxe»
st, Nazarenuresta / »oca oli Propheta wä«
lm» töisä ja sanoisa/ Jumalan ja ca«ken
lanstn edcs. Culnga meidän ylimmälsel
»opit ja Päämiehet ylinailnolt hänen cuo»
lman cacoeuxen /ja ristinnaulitzlt hänen.
V!nttÄ me luullmma hänen sir!/ jocallla<
ellnpitl lnnasiaman. Ia sijtte on jo col«
me pätwä culn «ämät tapahduit. Hwat
»<V«s muutamat Waimot meistä meitä
«elMönet / jotta warhain amull» tulit
Halolle/ ja culn et he löytänethänen luu»
wistaue/ tulit he / <« sanoit: että he Enge<
IKgln näyn nähnet olit/jotca sanoit hänen
Män. Ia muutamat meistä menit hau.
lalle/ ja lö,sit nynculn Waimot olit sane»
«et/ muita et he händä löynnet.

Iahan sanot heille: b le tompellt ja ht«
t«l sydäwmeff »schman nM caickia / cuin

puhunet owat. Elkö Chnstuxe»
Mnyt näitäkärsimän/ ja hänen Cunniaans
jisillckäymän. Ia hän rupels Mosexest/ j«
l»!l!stPr°phetaifi/ja selitti heille caickiKlr.
lolturet / cuin hänestä sanotut M. Jo hel«hest?itKylä/ jobonga he menit/ja hän teet»'
te!- bänens eoemmä käymän. Ia he waadelt
t<in>ä/j« s<,Ml: Vl< meidän «nhgm: Vil.

e, la



i<?« Christuxen I^losnoustmisist.
läEhio joutu/jaPäiwä °n
went oleman heidän canstans.

Ia se tapahdut/cosca hän atrloltzl HM»cansians/ ottl hän lelwäivkytt!/ mursi ja«».
dot hellle. Nhn heidän Silmäns aukenit/ >',
he tunsit hänen. Ia hä» cat°!S heidän <de,
siöns. Ia h« sanoit kestenäne: Eikö meidi»Sydämem metsä palanut/ «sca hän Tlellii
weitä puhutteli/ja selittimeille Klrjoltull»?
Ia he nousit sillä Helkalla /ja palaisit Itl».
salemln/ <a löysit ne Wlelstalymmeudii c°»>
sta/ ja ne jotca nyden cantza elit. lotca st,
uolt: HERra on eotisttz ylösnosnut/jall>
mannut Simonllle. Ia he juttelit hellle ml,

'tä Tiellä tapahtunut oli/ja culi?ga him lell>
dä «li tuttu ielwän murtamisesta. laeih,
näitäkän uftone,t. ,

Mutta sen Sabbathlu Ehtona/ coscob.
wet olit jo suljetut/ jesa bpetuslapstl <m
ollt/ ludalatsten pelwon tähden i sosca h«
näistä puhuit/ tuli lEsus ltze/Heidän «lm!>
deftns/ seisoi heidän fefkelläns/ ja sano! Hell,
le: Rauha olion teille; Ia ftimais h«,d«»
kpauscoans/ja heidän sydämens congiimo/
ettei he ntjtä ustonet/jotta hänen nähntte»
lit yloenosnexi.Nljn he hämmästyit ja fM>
sit/ ja luulit Helgen näkewäns, Ia h«n s»'
not heille: Mitä te pMtte/ ja mirl semol'
talser ajatnret tnlewat teidän sydämeeniCv
tzocat MinunKäsiäni ja Jakojani/ettii >»!<

na uz< olen/rnwetcat mluuun/ja catzocot/sll'
lä ei Hengellä ole liha etkä luito/nijncnintt
näettä mlnulig olewau. Ia culn hän r>
wät sanonut oli/osotti hän heille Kätene j»
lalcans'/ ja hänen Kylkens: Nyn Opllxs'
lapset ihastuit/eltä he nöitHEßran, M<'
ta eofca ei he «telakan usconel/llon tähm/
»vaan ihmettelit/ sanoi hän hellle: Onao ttll'
lä tasa mltän syötä»ötä?Ia he pstniiha"»

,tcll<



thristuxen Uösnousemisest «l
patstettn» Cala/ ja wähä»

Ksi-elpä. Ia hay «M st» ja söi heidän
hiin sanoi heille: ytämat ovat n«S«>

MUl!» Mlssä puhuin leillt/cosca minä wle«
5 Wän canhanne olin : Vili» caicki pitä

miiä tirjoitetlu on Mosecen
l«k/j.> Prophetais/ ja Psalmeis minusta,
tzilio!» hän awai« heidän Ymmärryxens/
Bijollufla ymmärtämän/ ja sanot heille:
Z!ij,! on iirjoltettu/ j.l näin tuli Chrlstuxe»
t«>U / j» colmandena pälwäAä ylösnosta
Muijia. Ia että häuyn Nimeeus piti pa«
n°nusta saarnattaman/ ja synbetn andext
«namusta lerusa»
lePlsi. Muita te oletta catckein näiden ts»
MM. Silloin sanot hän heille:
,lc«n' teille. Nljncuin Isä minun lähetti/
nijn minä myös lähetän tetdZn. Ia lulu
ha»nämät sanonut oli/puholsi hiin heidän
fWenS/ ja sanot: Ottocat Pyhä Hengi/
j»illc te synnit auoerl annatte/nylle ne an>
«cci »uneta»:! Mutta, joille te ne pidätte/
«M n« owllt pidetyt

Vluua Thomas yr< Cahvefiatolstakymme.
<ust/j»ca eaxolsexi cuyntan/et ollut hetdä»
«>,i)nn3/ «sca lEfts tuli. Nijn muui Hp«.
l>i<l«psct sanoit hänelle: Me näimme HEr»
M, Mutta hän sanoi heille: Ellw mini
««« hänen Käsisäns naulan reikä/ ja pisti
sormeni naulain sian/ ja pane Kettäni
hinen KylkeenS/ en mini usto.

Ia cah3eran paiwiin perästä olit Opetus»
l«pstt taas siellä/ ia Thomas heidän cantzanS.NtznlEfts tult culnOwet suljetut »lil/set.soi heidän keskelläns/ja sanoi: Manha olcon
lM>. Sttte sanot hän ThomaMe: PtstHEormes tänne/ ja cotzo minunKcisiänl: Ia
«M» tuun?Kätcs/ ja pistä «<«»»Käteni/,ez li»



,0l Christuren
ja älä ole epauscoinen/ waan
Thomas w sws/ ft sanot hänelle:
HERran ja minun Jumalan.
hänelle: Ettäs näit mtnun Thomas/mj, n,
vä uscott» Aucuat owat ne jotta <l
mtteng'' uscowat.

Sltte ilmoitti lEsus taas itzens Tyle.
B«W Meren tykönä/ ja hän ilmolttl ttzc»<näin: Simon Pelart ja Thomas/ joca «,

xotsexi cuyutan/ olit ynnä/ ,» Nathon,»!/
joca oli GalileanLauast/ jaZebeoeuxenP»,
jat/ ja cari muuta häneu opetuslapsistwe,
Sanoi Simon Pelarl heille: Mini moil»
ealan. Ne sanoit hänelle: Me mei»W!
cautzas. Nljn he menu ja astuit cohtaWw
hesen/jss ti he sinä Yönä mtlän saanet.
.

Mutta cosca Aamu oli/ seisoi lEsxsn»'
«olla/ mutta ei Opetuslapset tlennet en» s<vUlEsns. Sanoi lEsus heille: lapset/»».
zo teille mitän syötäwätä? He wostO
häntä: 3t. Ntjn sanothan heille: tosiM
Werckonne olkialle puolelle Wenehtä/W«
löydätte. Ncjn he lastit/ ja tuli ntjn pck
kaloja/ ettci h« «voinet w«t«. Ia se bp«t!il<
lapsi sanoi/ joca lEsus «castt/PetaM,
HERra se »n.

Costa SimonPetari sen cunli/ että st «l!
HMra / wyötti hän Hameus ymbäilllln»!
Sillä hän oli alasti/ ja heitti itzens Me,»».
Mutta muut Opetuslapstt tultt Wenhelli:
Mllä ei he ollet caucana maalda/ waan l»>
l)es cari sataKoynärätä/ ja »edit Werll»i«
caloinens. Eosta he olit maalle tullet/M
he Hijlet panöuna / ja Talat nijten piÄ«/
jaleiwän. lEsus sanoi heille: Tuototta
ne ntzstäi Calolsta enin te nyt saitte. Sim»
Petari meni j» «ett Werwn maalle / tay'
näus suuria 6«loj»/sata ja colme cnudeM'
jtzmmeM. Ia VLtckg «tztäntzn Wlld«°ll/



chrifiuxenMssnousemisest.' io;
Hercks rewennyt. lEsus »a«

T«lcatl»alle: Mutta ei uxilä»
F«iuS!ipttsluscald<»unthanoä kysyä/cucas
M? Sillä he t'.«sic sen oleman Hierre,. Ny»
M< tuijotti wwän ja »nooi heille/nljn

Colan.
Mus Opetuslapsillens ilmesty!/ si«« cutll
lz« 01l ylösnosnut cuolluifta

L»sc« he iyöuet olit/ sanotlEsuS Slmo»
Mrlllc: Simon Jona» potta/ r«astac<
l«s mlnua enambi cum nämat? Hän sanot:

sinä ttebät/clcä mmä sinua r»«
. c»stiin: Hän sanoi Hänelle: Ruoti mmn»

C«ll«ejant. Ia hän sanot taas hänelle: St«
Wnlonan Potca/ra «ftaltos «tnna: Hän
»Hais! Ia Hkßra/sinä tiedät että mmi
<ln«» racastan. Sano. hän hänelle: Ruoki
minun lambattant. Ia lEfts sanot col«
mennen kerran hänelle: Slmon lonan Pot»
c«/ racastackos minua? »petän tuli murhe«
>,sept/ että hän colmannen kerran kysyt ha<
nelle/racastackos minua? Ia sano! hänelle/
HErra/siuä tiedät caicki/ sinä ttebät. m«ös/
«tä mlna racastan sinua. lEsns
uelle: Ruolt minun lambattant. Totiftst/t«»
llsest sanon mlnä sinulle: Cosca sinä olit nuo.
11/uyn sinä »yöttt ttzes/<a mentt cuhnngis
ttl»o,lt: Mutta coftas wanhenet/utjn siai
»jenn«t Kätes/ j> toinen wyöttä sinun/<a
»le sinun cnhunga et sinä tahdo. Mntt» se»
Hsn sm«t «noaln tietä/ m-llä cnolemalla hä»
nenpttt Jumalala cunitottzeman.

Ia cnin hän sen sanonut oli/ sanoi hä«
hiilelle: Seura «inu». NtjnPetarl
fiiyens/ia Opetuslapsen sturawa»/i°la lEsus racasti/ ja oli «htolists lEstixe»
llnnlxll, maannut/ ja oli sanonut: HT3I»
111/cnca se on ,oca sinun pettä? Cosca P««
Mi hauen M/ sanotHän lEsux.lle: HEr.

«4 " «,



,»4 rhristuxett Vlosttsnsemistsi.
ia/ mllöstä tämän l lEsus
Jos minä tchbolswhänen siihen asti
«uin minä tnlen/mnä sinun siihen tule; Se»,
s<l sinä minua. Nytz wehlsten seas luukin/«tt« sen Opetuslapsen pitänyt cuoleml»!

. Mmm ei lEsus hänelle sanonut: El W«uole; Waan joH-mmä tahdon hänen sHI„.
«stt oieman/culn minä tulen/mitä sinun sij.hen tule? Tämä Kpemslapsi codtsta näischja on nämät klrj-ittanut/ ja «e tleoämimhänen Tooijtoxens lobext.

Mutta ne vxitoistakymmendä ssietus!,sil!
menit Galilean/ sille Mäelle/johonga I?ftg
oli heitä määrännyt. Ia hän nährin
malta cutn lvtjoeldä ftdaloa W«lje!dä yh,

! Dellä ajalla/ joista moina wielä eläwäc/ MO
. ta muutamat owot.nuckuuet. Ia costah,
' Liäit hänen/cnmarsit he hanbä/muttH mw

lamat epäilit. Iu lEsils tuli/ja puhM.
! li heitä/sanodm: Minulle on anneciu cM

l wolma Taiwas ja Maan päällä. MMjzjs calcketnMallmaan/ja saarnatut E»»».
luoduille: )a osiectac«tl<iic>keCansa/ja castacat heitä/Nimen Isan/j«

Pojan/ia pyhänHengen. Ia opettacathe!>
tä pitämän cmcki/ cut» minä olen teille läste<

! nyt. loca ufcs jocastctan/ se tule auiuaf!/
' mutta joca ei usto/se cadotetau.

Multa nämät owat ne merl<t/ jotca chl tä «oud'.ttawat culn uscowat: Minun Ni>
cautta pitä heidän Perfelet ulo«l»j«>

i. man, uusillaKielillä puhuman/Kärmtt poli.
ajaman. I« jos he jdt«t<n Myrcky ,m<
w f/ ny', el heille mitön wahtnzotla. Soi'

' lllfteo päälle pllä h?idänKätens paneman/
ja ne paranemat. I«cotzo/minc> olea

tetdän tykönän jocapätwä Mail»
mau loppun asti.

M
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ssNZ^K.'z!KKKKtäKK
Msturen Calwasm asttt-
mistst/,a mitä si,nZ siiloin tspalz,

t«j Enluga hän myös Pyhän
Hengen lähellä.

MUUUIta ennen culn hän
M«Ä ositti hän HZneus eläwarl/ HH>

nm lärsimisens jällen hauen ö«
petuslapsillens/montnaisilla mer.

Wä: Costa ha» itztans heille näytteli Nel>
/ltymmenoa Pälwa/ja puhui heille lum»<
l«nWaitz«cunuastss/ awaten hejdan

Kirjoilnria ymmärtämän
Iacuin hän heidän coonrmt oli/ lielsi hcl»

hllti lähtemäst lerusalewtst/ waan että h«
Isin lupausta ooetatsit/ sanoden : Catzo/
«i„a lähetän Ifänt lupauxen teidän päät»
lm/josta te minnlda cnulltt otetta. Wntt«
«idiin pitä oleman leruMemis / sijhenasti
luin te pueteta» ty oimalla corlendesta. Gtl<

tesin costi wedellä/mnlt« tt ea«
sttton pyhällä Hengellä/et monen päiwä»
peristä. Cofc» he olit/ lysyls
he hänelle/ sanoden: HERra/nytkös Is?ae«
lluWaldacuunau rakennat? M» hän sanoi
heille- Et teidän tule tietä aica etkä hätke jot»
«Isa on hänen woimans pannut. Waan
«idän pitä saaman pyhän Hengen woimau/
joca teidän päällenne tulewa on. Ia teidät»
M minun todistajani et ainoa»
ftons lerusalenltS/ mutta myös coco Inoeaei
ftsamarlas/ la sitte matlma» äreen.

Ntjn hin «ei heidän haman Btthaniau/
ylösnostiKättns ja fiunais heitä. Ia se t»«
pohdu!/ cosca hän heitä siunanutoli/ ercanj
hi» heistä/ja otettin heidän uähdens ylös/
j«m«»l T«lw«sti»/ j»Ptllvt wtt hänm ylös

e 5 hei»
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heidän Gi!mäl„s «destä/ ja istu Jumpan «s.liallaKädellä. Ig cuin hecaZelit Tailvasi»hä»eu mennesäns/catzo/nyn heidän tylinä«K
stlso! caxl Miestä walfelsa Waatteisa/ jo,.
ca,sanott: Te Galilean Miehet/mitä testi,
sotta ja«atzotta Talwastu? Tämä lEsuz««»yn tulewa/ cuin te hänen Taiwastn wem>lyängin näitte.

Ia cosca he hänbä rncoillet ollt/ p«l«lf!l
h« ta«s suurella Ilolla Jerusalemin/ Wii»<
relda/ joca Hljymäcxl cutzutau/jisonlew
salemtst liki Sabbathtn matcan. Ia cuinhesinne tulit/ menit he sijhen Salyn/cuft »z.
wät olesielit; Petarlja lacsbus/I°ha»«<
jgAndreas/ Philippus ia Thomas/ B«th°<
lomeus jaM«ttheus/ lacobis Alphtin P«!>
«a j« Simon Zelstes/ja ludas lacobi.3«!i.
t< nämät olit yfimicltsest pysywäiset c«st/Vlucouxes jaanomlfts/ Waimoiu jaMonan
lEsuxen Ailin ja hänen WeljeinS cantza/ >«
Maina Templis tljttämäs Jumalat,/Ani.

Ntznä Pätwtnä/nousi Petari opetuzl»»
sitn stast/ ja sanoi (jg joucks oli lähes L«fl>kymmeudä toista sata.) Te Michel ja Wel>
jel/se lir/oitus piti täytettämän/ j,ng«Py<
hä Hengi oli Davidin Suun cautta IM<sta ennen sanonut/ joc» nijdeu johdattaja «li

ktjutotltj Sillä hän on mel.
dän lucuum luettu/ ja«n tämän wiran «e!,
dän cantzamme saanut. Ia hän on «»sai»'
nnt pellon wääryden palcaxi/hlrttt itz«ne/j« '
<»kefieltzä cahtia pacahtunul/ että caicki h«>
mn Dsällnxens ulcsputolsit. I« se ilm°lt«!<
twcaikille,cninlerusglemis asuivat/ eltistPeldo heid)än ltelMnS cutzutan Akeld«m«/
st on Weripeldo. Sillä se on kirMttnPftltari hlaamatus: Hänen cotons pill
Almille lzlleman/.ellä sijnä pldii asujal,!>« ,<

IeMN/



aswmisifi. 107^
MN/ja hänen WltcanS p<tä toisen s,a«>

Ntzn pitä nyt näistä Miehistä/jot«l!
cansiam ollet owot (caicken sen «jan

«l» HERra IVsus meidän ranjjan «los j«!
Me käwt/ rnwtten lohanuefeu
h«man sijhen piiiwän asti/ jona hän me!l>

ylosotetttn /yxi otettaman hänen ylös<
«»usemlsens todlstajaxi/ ynnä meidän «an»!
M.Ia he asetit «xi ehdolle/ Josephin ,ot«
lutznmn Barsabas/ ja lyalda nim«!dä Iu»
stns/ ja Matthian. Ia he rucollit/ ja sa>
»olt: Sinä HERra/ joca caickeiu sydämet
tiedät/ oftta cumman sinä nölsiä cahdest»
elet walinnnt/ että hän tulis arwan p'erä»
lähän palwelnpeen/ ja Apostolin Wircaau/
josta ludas on poiswtlPistpnyt/ja pv<««

meni Mens. Ia he heitit heistä Arwan/
j«Arpa longels Matthian päälle/jdca sit<
te lueltiu Vhdenlolstalymmenen Apostolin
seca«n.

Ia cnln Wtjl>esky«mn«es Paiws täytett
lln/ollt he yximieliscst «osa; Ia humaus
tapohdui äfist Taiwast/ uijnculn sunrl 3uu<
llspää olis tullut/ja täytti Huouen cusa h«
istumas elit. lacheille uäyit whlestellvt Kl«.
lei/ utlncuin tulisit/ ja istuit cungtn heidän
Mens. Ia he täylettin caickl pyhällä
Hengellä/ ja rupeisit puhuman muillaKl«<
lillä sen jällen/ culn Hengi audot puhua.

, Wtma he menit ja saarnaisit jscapal.
tts/ja HERra »alcuttt heidän cantzans/

j<l »qhwtsii Sana» noutawatfie»
merckem caulla.

t< I<w
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kzKkzzzK.'K.'SkZMz
Jerusalemin Jumalan pyh^
Lsup»ngi«/ svrkiss jac<nhia häwitöienHistoria/ Flavius losephilda/ j«c«

myös itze sijnä oli/ kirjoitettu.
I.

IljmalsN «stollisesl wflwittamistsi «iki.«n Catunwreen / moninaisten erluomalfil,,
merckeln cautta/paitzi sitä cnin itzeS»,

nalla ennen usein ueuwottu eli.
aica lähestyi/ jolla Inm«l»«HMVtahdol Jerusalemin »a lulan

kansan rangaista/ ja sen
waiwan «heidän piäUens

luotta/ josta Prophetat ja meidän HW.
ra Ehristus heille usein ennen uhaten <«<
nonut 01l / tapahduit «unen nämäl seun»
»atset merkit.

Taiwaas näyi mlecan caldaineu PyrjH.
tähti/jonga jocamen näki juuri Canfiin»
gin päällä co«o ajastajan olewan.

Mokian ieiwsn patwäuä/utmiltäin cch
beranbenn päiwönä Huhtlcuuft / lillH.
dexänellii hetkellä yöllä / walais stncal<«<>
neu kirckaus Marin tykönä lelustlemin
Templis/ että jocainen luuliftlllän päiwin
»lew»n.

Ntjn myös suuri Wc, siinen owi TemM
jota carlkymmeubä miestä suurella työllä a»
»al< ja sulki/ltzellans yöllä aukeni/ lillculi-'
teunella hetkellä/ ehta hän wahwolllaftlM
<lla ja lncuilla/ lukittuja suljettu oli.

Toista päiwäuäcolmattafymmeudi 3on>
«o Cnusa/ näyi neljällä culmall» Toi»
was/ W«u»nt/ edes ja taas pilwis lhc<
kn»au/ja yrl joucko w«rusi«ttu« Somvi.
keä/M«» MM« caplMa M hlzudM^»«n



waftan carcalsit / ntznculnhe
sHnäns ollsit sotinet ja tapellet.

Hilimdat yönä Pappetn Templls olles/ !
<, Juhlan tarpeita walmifiais/ cuulit he !
,M suuren hyminäni ia cohta änen Hu»'

! <«w.m ja sanoman: lähteläm tääldä. Waic» 1
l« miiutau»at sanowac sen silloin tapahtu< l
««/culn Christus lisiin pääLä lärsel/ja !
Gippu XeMplis repels.

lerus"ltmijn tuli myös lehtimaja»luh.
Me/yli «viheliäinen Mies Mmeldä Josua
Manian poica /, tämä oli erlnomaiseloa !
Hmgeldä wlmmack/ rnpeis corklast huu< -1

ja sanomXui huuto Idästä/ huu. !
«lännestä/ huuto caiktsta «»ljsstä 3uule>
sta / huulo JerufaleMtsi ja Templtst / snr. !
ll« walltLs PIM ja Morsiamen - ylitze/
hmto myös eniten Causau yltlze, Tsslncal.
«lnen hanhia huuto oli hänellä lacksmat ,
stlii yöllä
<u!y, mieletöiu jocapaicas ymbärins Can» 1

Pm>s<ta> Ia walcka muutamat (jotca sitä <
fchlllnlt/ että hän heille ja Caupungtile
Ma ennusti ) hänen toisinans ltjnntotit/ ,
ja armottomasi witzoiLa suomeit/ el hän i
«itengan huutamasi lncannnt. Sijtte weil «!

he hänen Maauherran eleen/ jongaRom«< ?
olit heidän päällens asettanet/ se an>> -i

i»l hiinen surktastl luihin asti ruosiltta., i
Uutta ei hän ikänMs saunllacan armo >

««»nnl/ etkä «esiplsaiara wuodaltauut eli 1
sijla totellut/ mutta huusi lackamat:Woi/
Nol/ Wot siuuas/ sinä walwainen lernsa» <

lem. Heidän Dnonmrins Älbinus pltt hä»«en «ielipuolua Ihmisnä/ ja sentiihden ei
hänestä lucua pitänyt, Niin fäwt hän co. Ä
« seitzemän ajastaica enimmille» yrinäns/
M ettei, hän monen canffa cautzalyämist 1
Myyt/ «„«« olt nynmiss hsnellä jolta- :

Ms



culta erinomaisita corkeita
telemisi ollut/ja tämä oli aina hänen
Wol/ woi/ wol sinmzs / sinä w«w, "'

Jerusalem/ M costan sijlck alin°m«l<ll!«huudosta hänen äänens langenut.sosca^
«nalalset pyrittänet/ lä»ihän ai»a muurein päällä ywbaritis/Hu».tainpa sanoden: Wot saupunM/ WTemplia/ wot Cansaa < Wymeln iisals hjzmpss tämän/ jota ethän ennen ollut fan,,nut: Woi minuakin. Ia sillä hetkellä U»wlholllsilda «noltoxt ammnttin. Nämäi,»
muut cantjiat merkit tapahduit JM.laisille waromiseri/ ennen cuin I«r«s,.
lem hawiteltiÄ. Mutta he sitä wast,,,selttlt yhden osan näistä merkelM HM,oman lahtons perän/yhden osan ylönc«tz«lt
he: sijheu asti miu heidän suuri polMne/
heidän Isänsmaan ja oman heidän HM.misens canlja lvoimÄlilest lult osotelurii»«laspoljetuxl.

11.
Gyw Xvalwaistldest »asurkeudest o,,!»

ludan Cansan Maacunnis jaleruft.lemis oli/enueu cnin stpyritettln.
Juvalaiset/ uynculn murh«jaij«

olit viattoman Christie» p«,<
wilda pois ottanet/ rupeis coco Judo»Waldacunda ja hallltnxeu meno r«ht« p«!>
wä pätwalbz heikeneman ja paheneman, V>limmäistt Papit rnpeisit muita Poppej»
wainoman/,Herrain ja woimalifien >«>!'

hello/ oli alinomainen »iha/ cateus j« t»«l<«o.' Caicki käännyit eripuraisilleen / lllj»
että julkisesi joelp muutos nöyi hallitnxcssenrawan. Sencaltaiststa muodott»mj>«
«atnosta / cateudefia ja eristuraisudesta/n>i«bin woimallisten «välillä/nousit monlnalstl
»ahcocunngt j« wahingolttstl eristMi/D'

110 lerusOlemm HZw:'t<seest.



, n paljon paha matcan saatit, nijn myö«
M lerusalemts että ulcoua / paljo tchlt»
Mwalda ia murha/ nij» että Mallmali.

! Bja Hengellinen hallitus oli jo peräti l«n<
Kelsar Nero »lähettt myös Ce«

tjonga tähden me<
ttll t«p'htunut)lud»latsiä HMtzeman/mut<
«e«a hän olt mones asias hellien, äMan
cm» ja angara hänen ah<,euoens/ coreu»
« ja ylpeooens tähde»/ ajoit ludalaisei
Men pois/ ja sijna ssoas cuin he hänen
«Hans ptdit/ lö<t hän«ldä.enH miu toM
«uhattaRomalalsta jotc« hänen puoleäans
elit. Nain lulwlalftt liucuitzit ja härsytte»
llt( Jumalan sall<mtsest/joc« heidän pah».
j»'tecojans nyt costa ia rangaista tahdot)
Bmalaisii, päällens/ omaxi langemlstxens.
Mutta cosca Nero tämän ttetii sai/ lähetti
hin cohta. Flawtns Wespasiannxm hänen
Mus Tiluren cantza Syriaan. Stlloln
»l< myös yhteinen luulo ja sanoma cocs
Vilseltä maali» ,( uhincnln SweloniuS
lraliqutllus ltrjottta) että ludan w«»lh»
«!i nyn wotmMnei, lulewa/ joca caise»
m,<l«»u ptti alans saaman; Walcka se to<
<i°lt<ja taittiu ymmärtä Chrtsturen Hen.zellisest haliituxest/ cuin silloin pyhän E.
wangellumin cautta coco mallmas llmoi»
ttttlu/ cultengln muutamat ymmärsit tämZu»äistä cchdesta W.»spasianujlefia. Multa lu.alaiset omlsiit tämän helllens ja »tjn itze<<l»»s selitit/ että he enfist muutamts tap.
fllluxis woitit Vlholltsens/ ja rupetsit sijt»
t< »!önp>'.ldistst ylpeilemau ja paisuma»/
Wm heillens colme Päämiestä/ja woi»
<it nhn Ascaloutn Caupungii, i ««li, sijui»e cahiest Row»l«ifilba woltetii»/ jälys.-n» heildä enä tuin cartfymmtilzä tuhatta»«VN Yllmmslftens «««<;<».

Stzt»
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Scjtre menl Wespafianus Klsnil» lz.
', styst-Galilean/ joca oli ivoonallincnMl,,,

! «unoa wäestä/ ryösti ja loimuu stn »^
! surklast / tttel murhalla / ryöwämisM <«

polt«misella yhtiiu loppua' ollut. OiM
! siellä monda lapettin/ yhdM
! erällä »Wtymmendä tuhatta wahlval»«.

liitua sotamiestä/ ilman Walmoila/ la^>sitä ja muuta Cansata. Et »vihollinen «.

mahtanut ena nuorta cutn wanhacan/ e!
rastaita Vaimoja/ et myös lapsiacan Kh,
doe. Wefpasianus lahettl cuusituhatta nu«.
ta miestä Achajan yhtä nlendä poicki col.
waman. Oriaxt myytin colmek^mmenlit»»
hatta lutzalaist/ ja wysikymmenda tuh»«»
pelgofl caulans polckt langelsit/ ja corkaln
»näkein tuckulollda itzens maahan Wt,
Syhen alca» sll yri wijsas ja cunlulst
M«es. Issephus utmeldä/ joca myös Up.

' pi oli j« Päämies ludälisten sodas / hll»pakeni pelgosta muloen cansa Iotaplil»»/
Galilean Caupungtn/ja fijna itzens <ym«t>
tt. Cofca hän tunnl saatin )a Wesp»si«>
nnxen tygo mietin/ ennusti hän Wesp«si»'
uuxen Ketsariii tuleman/ fentähöen händi
armahdeltln ja W«spasianur<lda suures «<

wos ptdetttn. Tämä fitte Hlfioriat tirjoiiti/
jotco «etllä I«dala!sten menoista emt.
Costa nämät näin Gallleas tapahduit/«>
«ois suurl joncko Vlvowareltä ltzenS leru<
salemlst/ j« eusist sala paljon murha leit/
jarupelsil sijtte julklsest ryö»äm«» j« »ur<
haman/ ja fitä wiheljjiftä Jerusalem!»
Caupnngtta surliast »alwsmau. Täminol!
yxl «olwaliinen Herras mies leh«n>l«<n<Mt»ä / matcan sassttanyt / että hän «li
balllttlle» alaus ftanut. Silloln myös «»»>

«amat ylimmäisistä Papeista tapetti»/ j«
ltziO!?ewpltMn »ert »MMttin/ i«

l«fi<



<

tuh«,ll< ludan parasta
mcestä Ina cupina» surmallln.

Mt»mat t»use»,.t Romalalsten tämä»
M«2» Mlsten tllNt»
«mlcan saattanexl. Ia ntzn Juuft.
<<« ftoin, coimlnalstlla waiwslla watwat.
~»/nimlttätn/ Rom.?laisten sodalla/ Capi»
M Caupungls/ja Tyrannein lulmudella

' Matoinen loisens >peräncawalill» joonllia
,tze»Z ceroclt/ jaHerrandeuS.tähden Ca««

werla wuodatlt. Costa G»d3reult
WsRomalalsi!, wastan «setit/ että We.
Plionllren täydyt T lwistans jo st»
niseji tycnS hellä »astan malmista / ny»

j l>«» woltci heidän EaupnuzlnS Gatmran/
j« sen vöämiehen cnolt«ri löi/
nppot pagos lilt colmekynlmends tuh«tt<»
Bng«rtt»/ otlt cari tuhatta fangicl/ j«
muC«!!st> culn pacoon pääsi/ syörtt itzenst
Z°r>»nin wl«a» / joldm cuollet rnumit
»itlnlt lordantta myöden ai«s Asphalit.
m meren/ jota cnolluxt Mereii cutzulan.
I« u« ludalalscl M puolen Jordanin/himan Macheronm asti / sille palcas
3!°m»l«!sild» wottetttn/ M suuri pelco tu»
li heidän päallens. Costa talwt inlnnut olt/
stl Wespasianuo cohca Kewäillä sanoman
Ceft»»»/«ltä Keisar Nero oli l»ollut/sen<
tähden walmifli hän itzene ltzrusti/ lölt C«>
s«rcnst« / ja fiM cut» hän caicki Zndan jtl
IdUNeerein Canpungit woittanut «ll /
f»'tzl muutamlta linnoja/ jotca wieran ss<towäen hallus oilt/ täytti hän ne Caup»n<
§!t Romin sötawäellä/ eitä lM sit» pa,
«mmln olts motttayut lerus.lemtu/ joca
«vielä nlnoastans Moittamat oli. Nyn
Wespasi >nns walitttn ja cuulutettin So.
Wäeloäns sihen atcan Keisari. Sltte
»mi hän Egyptijn/ ja «icoi nijn Itq.

lla<m^
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N 4 lerutzlemfn H'V,'tseess.
liaan / ano-iin sooan/
Poicans Tiluren haldun. "

l l l.
pfiritetZn 14.

Lempli poideian ia. Elo Cuusu / jahä,°lt,<'
tän S C-ius-,; mitä myi« muu.

ta silla «älillä tapahln,
Tilus aj»t Jerusalemit,

Zl-ja pmtt. se,,/ »Ill,ud,lalftc hinenpl»,
fa,,gixi ft-utt/ että haut, stm pääsi.
te
eft penlculma olt öaupungsia/ »a lähMS,l<,w«ikenS CanpunKtt; pyrittämän. Zj,
hm «-»n oli paljo Cansa cattlsta CaupW
getsta pääsiäis juhlan lähden Jerusalem»,
t»llut/ johonennmgln suuri jouck» jontil»'
fia Canha tzms coonnut oli/ (jotca G.,!,,
least olit) nyn että sijnaollitl.
me Osa/ jotca ccnten pxlmtelispoen tnme,
ltt/ ja loco hallttuxen/ utzucum use!» t«<
pahlu / enämmin ja euämmin ryVnzsil j,
pahensit. Yhdellä «salla hiistä 01l 3emß
hallus /»olden Päämies oli Eleasar S!m«.
uin poica/ hamn tygöns ne Ziloterit hcktins pidtt / j«lca oltt alwa pahliuelklstl/
ja Borgareille paljo» paha teit. Alw
«atnen puoli Cauonnztta «li lohanneMhallus/ joca calsen ptchuden alcu j, Ml
olt/ josta jo ennen puhutt, on. Plimml»nen puoli Laupullgist eli Stmonin hal!.is/
cahdenlymmetlen tuh muen Edomeerll»
tOvFa/ jotea olit cutzatul Zelotenln wll!<
»allasta ja murhasta Canpungtta w»rjtle<
««». I« cutl, hc ntza joutunet ollt/ oll>
sit he mlelelläns seucaldaiststa pahan juo»l<
fista päästä p,ytsn«t/ mutta et he tallanel.
lofca Tllns tämän ymmärsi/ että Can<
pungl olt MMtMa mäellä lähetty/



hän itzens ja walmtjtt hänens kij<
pyrittämän/ja andöith»

,j iöall ja ymbirt<s CaupnnZtla / utjn<
<»i!> llhnjlus hetllen ennen sanonut olt/ etlä
««n pujoansa co»S olt/ il» hän 01-s sen
«ilon!»n» eaitmut he>tH naliällä' cnol:c.a.
M Zndil.tstt tämän naic/packoisic he
„»s suunmmalla wolm lllaus/täytöin fitlEmutta e- h«dM mttan auttanut: silla

tahdo! jo nyt heidän
«m tehdä. Sentähden ei H?>d3n neu»on<
<» «uvotu/ens cungan jontunet / waan ,
M jenduit wiha» ji el?twa!oalsutee».
C»«pu»g!s tapahdut suuri captna / j«ft
lZljo Cansa T mplin tytön» tapectln/
jo ftrm»ttil». .Jerusalemin Caupungi olt
lyli «ahma ja colminHistll,» Muurlll? tur<
«littu ja «aywtfietcn / sildä pnolelda culn
l«»pungtjn tulda «lis tatttu. Sentähde»
Rmalalset iycns caitella woimall» wah»
«lstlt/j Caup»ngita »äklrynnätöllä ott«°
n»»ja woiltaman/j« ftitjvijmen suu«ll«
työ»» nt cart wymelstä mnuria / jolla «<

j»ll« »yös paljo Eansa sietlä nälkän cn»«
li. Ne j»tca parhat ja rackimmat ysts»
»ii »llet »ltt / useln lestenäns lelivän p»<
l«se» tähde» tappelit/ lapset temmaisil
usein ruan Wanhembains suusta. Et
Ml «icmahtannt Slsartaus / eikä Ststr !
«eljins. Ca»'pio bhrta m»xoi msno«
lllliapenningtZ. Mu»lt»mat söit fuurecl !»iljä, tähden järjettömät» ludndocappa!»
le» souda / ja «tzett myös lauhinta ja lel< !
«»tolnd» soytiwätä/jolla he olisit nälkä
ftmmutcanet. Muutamat «ylljt ja söit
N-ihan mleckans tupesta/ muutamat löyt«>
tm cnollnna / joiden heinä wihco oli sunsa.
Stzheu aica» cuolt siellä näljästä »tjil
?cho Eanft/ Aninus «ltasarl»

«Mc»
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potta/ ,oc» Lanpungsla / sitie Tltnct,
pyr.ltä«s pakeni/ sano: «täsiM h„.
Kattin sac« tuhatta ja lvtjfkymmend» :»<

haltss cuolnlta. Egesipous kirjoitta aln,.
astans yhdm portin cautta. monda t»h«l<
t«l ruumssta ulos cannetur!/ että lähe««,.

, si.-sHt«"tuhHtta Ihmistä sijnä capinos p»„
tuli, ludalälsilla olt wlels Antonia h,l,
lu«/ yxl wahma ja luja linna/ uyn myiz
Lempii/ josta S«io» »li Caupungw llh<,.
Näitä cahla wottta oli <unr«mbt työ/
cutn jotacuta nystä muista palcotst/ j,
walcka nälkä Fudalaisia suurest aW/j« lopun heidän cantzans tehlij/
lnitengk, Elätteli Tilus sen pitlallW/
sentähden ueuwot hän «vocawakens ll»>
na Väkirynnaköllä ottaman ja »oimch.
selkä kädellä wotttaman/ jo walcka se>»««<
ralltnen atcoimtnen olt / sait Romalolft
«nitengin «oiton: mutta ludalaWli

, ollut yhtän onn« / mlsään asias. C»s»Romalalsel linnan falt/ j» MaMmeH»
merckl «nnettin / nljn calcki ludaialset t«<
pettin/ joilla linna ennen ollut o!i/ mnn<
lamat ylltze Muurin hettettin/ muul««<il
ltzens cuolliaxi pudotit /ja muutamat yil«
lä Caupnngln pakenit. Otzlle he suur?»»
woimalla ntzem päälle carcasit/ joil»
hallus Templl olt / ja sanotsn että Vt»«
tahdot Tlmplijä arm«hta / cul« uscottap»
olt Jumalan palweluxm tähden: mutt»
«i se mitä» auttanut /sillä Jumala tah»«l
««ei sijnä mitä» pitänyt armahdettaw»».
Sentähden/ cosca he sangen canwain «lc«
suurella watwall» heidän cantzans ftllnel j«
tapellet olit/ sa.el Indalalsia hywällä M
pahalla tetlt» saata andaman linna / j««
»ellä heidän hallnsons olt/ei myös hemll<
läculla nöyryttänet Heltäns/WmälsiSet«<
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lewsillclilin' «7
Fctcel sila tatttu muulein »oitta / cul»
Mällä/joca heidän wlclestänS nalyi pil«

Nalkla?.H/ stntöhden he sytytll
3<!»s!>n palaman. Ia vij» s« sangen tau«

jocn»lulsa rakennus surkiaftiTuhaii p««
!,!/>«« sijhe» ««an suuresi ylistetty joca»
Ms oli. Indalalfist/ joiden hallus yllm»
Men puoli Caupungita oli/pakenit muu»
imot Caupnngtjn/mutta enin osa surmat»
„„Mi«alla j» Tultlla. Papit snrkiast ar<
m terjilsit/ mutta armon atea »lt pois/ el»
Ii s««ne,t armo Inmalalda «icka Ihmistl»
,j, Titus waMis < nijncniu Egcsippns kir.
j»l!«) cofca Templt ja JumalanPalwelus
flieon/uhn el ens ftxcaltaisia Pappcjacan
<«^it«.

Jerusalemin Templln hawilös tapahdut
hnmendenä Pätwänä Mitä Ebulla/ juurt
sM Väiwäna/jono ensimälnen TempltB»>
blllu Enillngalda poldettin/ ,ona PäiwänH
chftKinoille paljo »vastoinkäymistä tapah»
mut »n. Sijcä ajasta luin Templi Cnntn»
z«sSa!«monllda ensin raktttln/ nhn toisen
mtten/ Wespasianuren haliles/ culul Vrt»
Makmmeudä sata jayrtajaftaica. Mut»
MM ajasta cnin Templl wafiuudest r ket»
lln/joca toisua Cvruxen wuonna tapahdni/
tuiut wtzsisata j» yhderän fym»
modä «jastaica. lawaickaludalaisetnai»
chistelnt ja suljetut olit/ <!lä yhcäkän toi.
»o ollut heidän päästä/ cuitengln n« jäänet
Maina paatunet/etkä «tllsn tawallamyö»
l»antanet/ j« et muuta uyn paljo peijaa»
»» cuiu nälkä.

losephus kirjoitta että sinä PZimänä
«in Kircko paloi/ tapahdut hirmuine" ja
mhl« «cv/ jonga jälke»tulewalstt trsläst»s» tattawat. Pxi cunnialtnen Waimo/
N«l» nimelds/ joca sMpM Sugusta
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«8 3«nftlemin
ja muulein ricas/ pakeni pe!glstVnm!l7,
««nha/toiseld« puoleloa Jordanin/I«,us,,lemln/ ja cosca Caupungis nyn suur,
el! / otti hau imewätseu lapseus Kehdot,(muttsMngä ca!dalsell» sydimellä j«5»,,.,
udella tämä tapahdut) taita jocaiuen«j«il.
la) tappoi stn//a stl siitä itze puolin/mu»,
toisen puolen p«nt hän Sotawäen «<«»/
jotca jo«apalca« ymbärlns huonesta hu,»<>
senjnoxendelit/etzein jotain syödärens. C,<
jc« he tämän Ml/ cauhistnlt he sitö/j,«ft
«Khtelit sitä köyhä ja onnetoinda Noinm/ja sen Esiwallalle leruftlemis ilmoille, 3i.
mii cauhla työ nijn pallo matcan statti/ktlihe sijtä palwästä rupeisic Tltuxen canl)» m<
hasia ja sowtnnosta ne«wo pitämän. M<
ta että he uijn himain tätä rupeisit to!m!<t«<
»an/anoden suuna wapautta/ ja»llt niliil'
toin näljällä nljn lähes jo woitetnl/ ei hl!l<
l«n sitä sallittu/ waan muntamain r«!>
wan perästä suuren tulcan ja ahtistorm täh.
den täydyi lukemattoman Cansa» Canpw
g!sta ulos paeta wihoN!ste»Kasijn/jott«hel.
dän sille joncoin ja joucoin wähiin h!n»a«»

«nylt. T«pahdut myös että Sot«»il1 M
? yhden ludalaisev/muulamia Cnllan «ff»'
lita omasta jälj«sisns»ttawan/ M« hi>!!
ennen nilÄyt vli/jost» eohla yhteinen st»»'ma coco leirtzn tuli/ että juvalaiset jM'
Caupungista heidän tygons paennet el >/»>'
llt Culda täynäns/ jotcahe ennen niellet ol!t/
tun, he kaupungista uloslulit: Sillä enne» <
min he Caupnngista ulos päästettin/as««l<
tln he muulamain eleen alaisti/mMla/ «> >

lei he «lis »ienet Culda taicka muu«n «»«

tuin Romalastm hywäri olts l«!l»«
»ut tulla.. T«mä sanoma andoi
lähes eari tuhatta ludalaista Setaw«el>il
yhtenä Wuä lahtl« l«l«tt<n/huNen cM'

l"



«, )uc>alats'st<l Eulda lövtäwäns/ja olls _ R
We ä ludalaista tapettu/jos el 3it«s
'B estallyt ja kleldäyyl/eltei Fangeja pl«

iapp«m«». l
Vymeln Caupungi wolteltin/ ja el «nä H

M« cutn walzhacau olle armahdettu/ jos
« lielly »lts/ että uyta armichdettaisiu cutn

solaan ollet felwolUsct. Ia näi» «c»
««lusalemln Caupungi surkiast häwitettiil/
MMNW peräti maahan He
M mWamlt» wähtä Huonetta seisoman/ l
M Rowalalsteu Sotawäkt «sum«n piti/ l!He jätit myös
Wen mnutamlta cannlta Potzalta ja cor»
MTorneja/jälkentulewaistlle mulstoxi-/ et»
li sijnä cuuluis» ja hywin raketlu Caupuu.
zl eli ollut. Ia ulju Jerusalemin Caupnn»
«jMettin/CahderandenaPälwänaSyyS <
lunft/ !°ca oli wtzdts Cuncausl sille min
liii ensin pijriletttn.

Alus lähettt myös Alerandrlan nysta mo« W
«»laisista cuin saatu oN/ stitze'
mtoistalymmendä Tuhatta nuorta ja wä»
lwiitä Miestä/ «otca silliä ntjneuln alinc».
!nchl Orjat piti Kiwiä ja Calcka cllnda»
«»ja wetäwsn. Monda myös sijtä nuo<
l«j!« kansasta/wahanhlndaanmyylm/ntln»
lo!» järjettömät luondocavpalet. Caxl Tu«
i«l<« lähetettin ymbäri c»co Romin Wnlda»
«»»«n Laupungeiht»/ Petein eteen heiteltH
ittwlttä/Cansan leikites ja tlyltes. Fan»
!<!>! j»ucks «in jäänet olit ja wlelä elit/ eli
Oexentymmeudä Tuhatta ja seltzemZnTu» jDlm/joitH cu tergin enfist/coscaEa«pungl
ch!l«tt,n/ oli enä cnt» kymmenen stw T««»W Miestä/ enimmltten Muucglaisia jaei
«lrgareita cultengn lubanEansM. .

koscu Tilus 01l snureLa Cunniallaleru.
>Wln wotttanut/telojttakl»l/p«llannt j«

» «Mi -N
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,ia 3ernsil!emi»
lalckl"peräti maahan cuktfianuc/'wcchwlst!
Hansen Maacunuan Sotawaellä/ mnill»
Maacundain tähdlnjotca ymbärlsiillä 01,,/
ja i»aelfi.sitte EuphralinWirrau tygölS,!.
lä nyn eauwas Romalaisten
sijhen atcanulottui. Cosca se pyhä Coupun,
gi lerusalcml häwlteetln / oli Mailman «<

lusta lul»nut/ neljä Tuhatta colmchn,.
ja neljä Ajasiatta. Stztä cninRoni!

ensin ratettln/ cahberan Sat« ja seitzeim»
«olmattatymmeniä Ajastäica. Chnstux!,,
Kärsimisen jällen/Ristln päällä/neljzh».
mendä Ajastäica.

Näin sat se cuutuisa jaylistetty C<wM,
gl surtiau j« surullisen lopun/lecaldälsll'
la Maalla kyllä suures «rwos pldetttn.

IV.
PZZtos / ,'oft «scslllscsi neutvotan/ett«
eufin/ sekä näiden ja muiden Jumalan Wl<

hlin rangaistusten tähden / alcanaus
itzestaus waarln otais ja paran,

nuxen tekis.
rangals Jumala Juvalaisia/«««

nolsit ja sen ylöncztzoit/ «stllaln hellä n«
Mailmalle ca chlari Esicuwari/ ettälh«isll
heidän ylpeydestiins oppisit lurnalllnNch,
ja Rangaistusta pelkämän/ja heltänslhr,'
stullu tunnusiuxen täännälsit: SM jos el
Jumala ole omaCansans armahtanut/M
hän ny" msnet ja caunlt luparret luw,in>
«ut ol</jolden stae myös mouda
trlarchat ja Prophetat elänyt 011/ ja wlel»
sme ttzeChrlstlls heistä synnyi: Cuingocai'
hlammast hän sitäCansa onrangaise«,l>/j!!l<
le t>än sulast armosi ja lanpiudesthäneM'
hät sanans lahjoittanut on/jotta cuitenZl»/
st» vahembi/ peröti, liittämäitömät °w»t/

»jm»



e»
lWlnmalanPaltveluxc» waiuojat/ c»««
F/ uppwistaistt j<« wostahacolset/ny» et»
mlndisengän attan matlmas julmembi ja
Mrambm ole ollut. Senlähden et mah>
»««rlkän epllilä/ettet Rangaistus ole jo o.

heille on totisesi nti» käypä luin
«l«!<saleml!!e!?g!n tapahdut. Tätä mle mei»
i,n täydellä todella ajatella / ja Sydämen

»»nna/ tehdä synnin «lumus jakäan>
dä meltäm oiftnn Christufen

lnndoon/ Amen.

Uucous^Ntrza.
Cdristlllmett Rucous
Klrcoon mendälsn.

Jumala/ r«cas
MMiaiwalinen Iscl/ sinun suurm

pääL< tahdon minä
chdä sinun Huonestes/ ja rucoil"
la sinun TemplisclS sinM PelwosqS.
HErra jshdala Minua sinUn wanhur<
scolldesas/ojenna sinun Ties minun«e-
-<ni/ ja wie minUa Kästyis Pslusse.
Giltä sinä olet minun Jumalani j«
ittwipdini HErra. Wins
sinun asuinsiois ja olm W«l<säui py«
Wn GlUraiunnaS. Cuinga ihanat
Mt stnun AsumsiasHErra Zebayihi
ninun Sielun ikclwöitze ja halaja fl-

f ?»?»
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caw/ja Polnillem
han lostecsm Hsnan meibsn IuVM
eteen; Sillä hän on meidän I„n,a.
lam jame hänen elatus Cans«n</j,
hänenkällens lsuma. Mstäkäm
«a tyeidiln luznalatam/ ja rucoilcan,
hänen jalcams aftinl<zudan tytZnä,ss.
lä hänen pyhä. MnärucsjlenHT,.
ra owliftlla ajalla. Jumala cuule »j.

,
nua sinun suuren hpwydes <ähl«!<' sinun uscolisella awullas/ A«m.
Rucous Armon ja Hengen

ichjsst sltein ruttilla.'
laupias lumlM.

me taida ymmättä ja
MitäK cuinga meidän rucoileman pl<
eä/ muna tznä woit ylonpaldisefi «h>
ds caiten sen ylitze tuin me rucoillM<
me ja ymmärrämme.- SenlshdenlM
de«n minä sinun lygss/wuodala lnei'
tzän päNem armollisen lupauxes iäl-
ken/ Armon jaRucouxen He«gi/ ftc«
finun iyiKnäs mana hywä meidän <<

destäm sanomattsmilla HuocauM
sltä me sinua ahteraftija hartafii
huubaisim ia sinun l«es te!wollis<n tij>
toeuhrin candaisim».- HCrra awa »!<

nun Huuleni/ ellä minun Suuni4l-
- kpwftas julifiäis. Herätä M
nun Sieluni ja Mieleni 'etten mm
Msasians Dm lähesty /.>«



3t«cons Rirjs. ll)

on eaucäna sinusta.- waan
M Amos / että mins nijncuin caicki
«coliac/ sinua He«ges ja «tudes au.,
jllii huudaifin/ Sydämellä ia mielen
l)«eai>lla ajamMa/paitzi ulcvcullai-
fttla ja turhaa cunnia. Jaellen mi-
»,H «uula sinulda mcouxisani snois/
saan sitä ainoasions/ «uin sinun
Wlintn tahtos on/ ja eule sinulle
lunnkri ja ylifiyxexi ja minun Sielu»
»z oumdtxi. Anna minulle wpss Ar-
mos/ että winä caickia euin Minä si«
Mdarucoilenwahwalla ustoLa jalur».
»olla sinun armolisesta hywydestäs 0<
ls«isin ja loiwoisin. Engs tästä yl>
liln aica eli muolö sinun eleee panisi/
jinun «mölisen apuus/a cuulemisees/
«aan «nnaisin Sydämen nZyrytxM
j« wahwalla loiwolla itzeni sinun ar»
mölisen tahtos ala/ jsca caitijfi asioi/a
f«ns on. taina mvss siihen Armos/
e«en me meidän mcouMm luoealS
tneitsm ««idän w«nhmfc<mle<m /

»Ull» sinun suuren iauplmees ja
«un rackan Psicas lEsuxen Chrifiu-
pn Nimeen/ jofa me taidam
Ilsell armonifiulwen lygö edestäydä ja
lapsilisella lviwollacutzua sinua: Abba
taws Iss. Wohwifta meitä et«n me
Rutluxefta poisptljslilpxi luliS/ mei-
dän mahdvttomutzem lähden. Mijn
«lm nyt S hy»s lumalK/ mä me

ft joc«
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jsca paicas ylösnoftaisim pyhäc M.
!, tet/ ilmsn wiha ja epäillystä/ j« ahte-!srax lyöttäisin tMolyisa/ anomisisa,
f tsiwoluxifa ia kijeoxifa/ caickein Ih.

niftm edestä/ tttä me sinun armollj.
! sM jälken cailsinaistt aja«.

sct ja Taiwalljjet lawsrae f«:sin>,
l Am<n.

AMysltznaus S»nnnntai«a.
3«i»»lltn«n Isä/ tjancalck!u«l»

- siunattu olcon sinun Iu»«.
linen.woimas/ja Caicklwaldtaisudes/kW.

. ly «icen sinun kasiltämätötn hywydes j«
lanpjndlS/ ylistetty olcon sinun ijancalll!»

i «en wtzftndes ja tolndes/ ettäs olet mlnu»
nyn «rmolilstst suojellut/ sinun wäkewan li<

lL«g «lla / ja andannt minun rauhasa lem»
!" ts sinun sijpets warjon alla / la a«p«
, jsällistst warjellut minua fildä p«h«ld« «l>

' h-lllselba/ ja ealttfia hänen salaisista p«°>
zlstans / «tlistäns ja pahoista jnvnlft««s.
Sentähdin Mäo minä sinU« sinun hM<

-< ftcs j«, chickel» ihmeltes «defta culns <hmi<
? ftp Msille teet/ ja tahdon ylistä siim

sinun Zhtoxes piti ai»am!<
nun Suusant olema»/ minun Sieluni piti
aina cuttnisittaman minun HERranl/ j«

' l«ickt mitii minufa on pttö tiMaman siuu»
Pyhä Nlmes/ en minä wlwn tktzdo unh°tt«

,' sit» hywä cuiilS minulle lchnyt olet. Nljn
anna nyt snmlle kelwam- ftftztosuhli/cul»
«llnW< ftustant lähte/ fonga minä Syds<
«eu yxiftrtalfudesa wKrhstn emulla sinun

.Hl«s <<>nn«n. Minä incoile» mvös sin»«
st' Sydämestäni/ ettäs minua tänäpä»

alUMstf. warMilt/ IaAM w»«?«st2 j«
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/ Sielun t« Ruumin puolesi»/

«««»aijit sinun EngeletlleS Kafi«» miml.
M/e»« h< »»rjeitfit minua caltlft minun
l!.,»"!/ ylnbiirt plltiä minua HLrrs sinun '

Utllt/ että mtna nuhttlloMast «»>

<K«isin sinun Teisäs/ ntzncutn w»lkeu»en j»
fulwän l»pst haulle mlelisuosiox.. LstH
Mse paha w.holllnen/ j» c»ickt tämä»
Milm«» pah«nnuxet / halliye m?ös minun

»-, Weren/ etten minä hetldä wsltett
«/ patzom sinua wastan tekts/ ja sinu».
«lniin synuellläui wchottas. HMitzi mt«
M Pyhällä Hengeiläs/«t«» minä muu<
t», «u»l otols / ajatttlts puhnis «li te.
lls lvaan sicä a<nuaft«»s cnt» sinulle olol»
l!«n on ja tule fmun Jumalisen Maj««
littls ltjtoxexi »a cunniuxt. Cayo minun

IWXlani mt»ä annan ,« pyhitän itzni! st»
Ml taliapa, Sielun j» Ruumm p«l:st»
j« cackm mmun V»im.?m/ sisällift» j>?
«lcsna'.se»/tee sinä minua «lä»»fl j« »wl»
llseri ttcä mlnä tilisi» siMHe.plchcan/ scollt.
sm ja tolnnltse» Jumalan palGeiuxen.
sentähden 0 PM Isa/ G«lcktivaldlHs
Ixinsla anna minun olla sinun smlliftyes/
h«llitze mlnu, Syoämem/ siiliini j» Mlc<
!en!/tt!en muuta!)NNä?«ls/ Maj'«ttlis,
c»!n sinua. HTrca cuuls mm»n ä««e«t/ <

»«hain minä haugitzen «tzenl zygis/
>' otan wa»r!>»/ wurtzHtn MnH^auZ
lstän/ cnga tahdo ehtollvan ANe!?.

j3dfastl»«a«s 9»ttnnnt<«liss.
Alanc»ickmen Jumala ia ianplas Isi/Hminä nostan Kälent sinun puoles/ ?»tz»'
lchi yhden Ehtouhri»/ ja iljtän/ylistÄ» «K
ciWlolta» jinu« Sy>amcstänt/«ttäs ckt
««ui nyi, armslllsesi warjellut tanäpi>'iÄä«
»a/ji taicki.ia eltnatcananl/ ««lkchs,
Bjn Whlngostz sinu» pßäi,ZllgOls «ar>



,6 Rtteous Hir/<t.
jelureu cautta. Iarucollm sinua
nulle armollisesi «Uderl «nbaislc caiiti ml»
nnn Syndint joilla mmi wäarln tehnyt«.
len/ ja ptMäistt minua tänä tnlewamz M,
»ä pyhillä Engeleilläs/että he asetatsit <tze«s
minun ymbartllent/ j» «arttoitzlstt minn«
ny»/«ttä minä sen pahau »cholltsen P,».
l«t ja cawalat Juonet saisin waloetyxl. Äc»
mahda minun köyhän luoudocappales pääl»
le/ota minua sinun laupludes jaHywyiu
suojan. Suozele minua sinun VatewW
KäfiwarreUas/ sillä Yöllä halaja» minäsi,
nna Sydämestäni jawalwoa aina sinun ty<
zö« minun Hengefiui. Sillä minä odot«n
sinun Hywyttäs/ja mlnun Sydämeni lolw»
sinuun «lawä Jumala/silläsinä vltt «ms!,
tnrwant ja nstolllne» lunastajiini. C»tz»
HERra ios me macam eli w»lwom/nyn««
vlem sinun omas/jos me «täm «lt cuolo»/
nyn sinä olet «eldän Jumala» joca mel<
dän luonut olet. Geutähdeu huudan «l»i
finuo / älä ilnua Apus oll» «ucaua min»'
stq/warjel» minua, sinun Kilpes canh»/y>
lospidä minua/ että «märauhallisest lepÄ<
fin/chywtn macaisiu/j« terwenä herälstn/.
peitä minua Majafas pahana alcana/ ti«>
ke minua Teldaas ja corgota minua C«lli<
Mli»/ ntzn en minä mitan pelkää. Ia mic>
'ka mtnä waellaisin pimiäsä larost/ en mini
peikäis mltän pahutta ettäs olet can§ani/fi<
«un Witzas ja Saulvas «tnuu lnkemt.
Auns Hrmos / eltä mlnn» Rnumini nlj»
nmcM että minunEtetuni aina sinun ty»
gos malwsis/ja minä sinun aluaSyoän«'
säni pidäisiu/ etlä sini «scau lulis p»«
minun «laestani. Warjel» minua pah»l<
M U-ilstä / lewottowasta walwomilefi»/ st<
ptmalt«Basta Murhefta/ työläistä ÄM'



Rncotts Kir,'ft. »7
sinn» halous «tnä annan ml«um

Dnmlni ja Sieluni/ Weljeni/ ja Stsare»
st,/Oueunl jaPstäwant ja catckt jotta ml»
,M hywä snoW«t/ ja lekewät/ lewllä si»
MKätes meidän yllyem/ peitä meitä tH,
«iPönä hywydellas/ Mitä meitä Armol.
s,z j,ca tahivolda/ lewlts meidän alam st»
M lauptudeS/ että me hyVln woijellu»
ii tulisimme Stelu» ja Ruumin puvlesta/
zllnli».
«ss)nä ktztän sinua minun r«i«s TaKv».
//»llnetl I/äut ja tahdon yancaicktseft y»
Hä siuun pyhä Nlmees/ sinun Kytores pt>
li «tna mtuu» muusani oleman. Minm»
Olllnnt pitä itzens sinusta terscaman/ «täs
oiwau Isälliftst olet minun ylöspttänyl/ si«
u>m suuren Armos ja ianpindes «utta/ js
«ij» armtasti minun länii Vö«a »ar<ellut/
loikista sahasta/ Sielun ja Ruumm puolo
fi«/ minun »aftaustisojsstaÄi sitä p»h» Wi«
hölistä »»stan. Viliä jollet sinä olis ollut
»inu» Kilpenl ja Apuut/ »ij» olis monda
loleNatoinda o»»ettoNNtta minun catn»ut
hucntta/«lten «lnä olis saanut tersena ».

nest» ylis herätä. Skmähden Wtiin mini
si»ua todella/ sinun armMfen Suojeliuxes
«lesta. Ia huhdan edespäin sinun tygös
tzydämeftani/ ja rucÄle» ettäs armollistst
»»rjeltsit mmn» / ja caickia cut» minun o»
mnt owat Pertelen Juonista j» tvaslasta/
S,nuistä/häplastä jacalteD pahilstaHmlä'
<ä minua armollascänä Aamun hetteM/lillä
m minä ilman sinua mttäu wol/ ja aäts-
ltta minä länspätVäoä Ihrtflilllstst alc«i"
sin ja a»tuaft päättäisin catckt m1i«.,.! Hy3°
nl sinunInmzlisenMajestetisEunin
«un j» minun lähimmäiseni hywsxl hyö.

Mstrjls, minnn StelUÄl/Plttmär»
f 4 ryM
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ryxeni/ Mieleni ja Taltom/ catcki minun A.
Muxent/ caickl minun tekemiseni j« jätlä»
mlsenl/ ettei s« paha Perkele minulle wtli»,
«ahingota telis. Warjele mmua sijti ftl,
«audcsto joca puolipillwänö turmele/ w««
jele menua cacklida Wlholisildant/ nätyiläi.
sildä ja nslymättömilbä/ ettei h« mlnnll? mi>
tön wahtngota letis heidän cawallurillM
ja juomllaus/ myrkyllä/noitumisella eli >ol>
laculla pahudella salaisesti eli jullijeff. K
HERra Isä Jumala ja minun Elämä»,
HERra/ warjele minua häwyttömlstä O,l>
niistä/ ia, käännä minusta pois caickl paiM
Himot, Hlä salli minun t»lla tuhlsMlj»
sssastaisexi/ ja warjele minua häpematti»
inastä Sydämestä. Auta että mmä sinunArmo« cautta/poispuhcaisisin sen Silmin/
joca min»n pahenba tahco / ja heltäisi» sen
pvts minun SybZment pahain h»wm pois.
pllnemtsella. Oia pols minulba caickl cul»
et sinulleLte otollinen ja minulle o« wahin.
golltne». Ia anna minulle cssicki cuin fi>
«nlle on otollinen ja mmulle hyödyllinen.
Että minä sinua,l»k«asa ustosa p«lwelijin.

O ustolltnen Jumala minä annan
ttzem coeouans sinulle tänspan omalsudeii/
elaMn sinun pyhän lcchtos jällen/ te «inn»
sinullts Llolliserl Uhllfi/että minunP«lwe<
lllrent olts sinuD kelwolllueu meidän HEI«
Äaftm lEsuresa Amen.

EhtofiunausMianandaina.
Wä.eiva/ eläwä Jumala meidän HEr<

lEsuxeu Chrismxen Isä/ minä ltj.
"M sinua «ttäe olet mlnun armollisesi !»l>r<
Mm tänäpäiwanä sinun JumalisellaSue>
DuMcls caitesia Waarllfta ja wahlngofta/
eitt! 3'tli minu« polttanut/ ettei Nesi m!'

pettauut/ elia Pedot ole menua repl»
M rakblllll/ tttcn mma »le Wiec«ll»

h»»



<Mtu/«t«! Warcac ole minua »arastanet/
Fi Nihollljet ol« mtnu» wahingolttanet/
M imna ole itzeni cuoliHxt langennut/itz«.
,j!ouc»nnnt/ eng» mitä» tvahmgot» ceh»
,»<. Summas: Ette» m«uä ote
MingäÄ wahtngon luilnt Sielun elißuu»

, M puolesta. Näiden catckeln edestä tule
n,i,un ainuastaus sinun suuna laupi.
»tl»s ja HyVytläs/ j»c» Mlnua aina nijn ar-
niMft warjek caislsa minnnxeisänt. M>
M rucoilen myös edespäm/eltäs minulle
«mllllscft andext andatsit caicki minun sy»«
ti»!/ jollia minä ole» rickonut pyh»
Tchlos wastan/ j» armollijest Varjelisit mi.
«»»ja caicki» cuin mtnu» omani owat/ tä«
,»tnlewan» Ponä ja caickena meidän elin»
«!c«nam caikesta Wahingssta ja T^seasta/
Melen wäjymisista ja retorista/ joilla hä»
sttä Yöllä että Päiwälla pyytä meitä kä.
sittä. Warjcle meitä siloä Rutolda joca pt«
melfi ltzcku/ pahoista näyistä/ja cowlst«
Unista/ Vihamiehen peljätyxistä ja cackest«
pchasta Sielun ja Ruumin puolesta. Gt>>
ui oltt minulle wstmalllneu Tnrwa / fuurt
WHkeoys/Warjo pal«»nt:a wastan/Pi^
»l lnuma'puolipäiwä wastan/ Warjelms
c»mbastusta wasta»/ jaApu laogemusta wa<
st«n: Seutähden/V ustollinen Jumala/o«
le sinä meidän Warttam/pyritä meitä fin»»
mrjellnrellas / «tel Perkele meille mltä«
mhwgot» tekls. Siunsa o«
meidän terwtydem/ minä nostan alnnastans
Silmäni sinun puoles/jöld» minun Apuni
t«le/minun Apum tule HErrHldH/ jocaT»i>
<»«»,ja Maan tchsyt oa. Catzs / ny-icmu
P«l»elialu Silmät catzo.vat h?!dän Hcrr««
ins käsi/n/ jaPljcaln Silm? c>? ,«Mt het»,
»ilnEmändätns tästjn/nyn mci«,'.!Zi!s Sil«
«in.catzowat HERran puolen/ lGensstt

>fj/ clllrt
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ize» Zlttcous Kirfs.
cuiu hän meitä armahta. ble meille
ltnen HERra ole meille armollinen / M
«e olem täynäns ylöncatzetta. Wallsta «,!<«un Kllmöni/ etten minä costan Cu«le»«,
«uckuis. Ginä joca elät ja hallitzet M.«lcklsest/ Ame». '

Aamusiunous THsrains.
elcon JumalaTaiwan jaMW

luoja/ kiitetty olcou HERra joca «luu,
jhmellä tele/ ja tljttlty olcon hänen Myltmens ijaucalcklsest/ «oca on luonut >« e>
«oittauut Piitwän jaYön hänen lumollsll.
la Wijsaudcllans/ ja asettanut eitä
fltä pujymän ja et lackaman./ urjucauiM
lnin Mailma seiso/ että Ihmisellä ol<s llfoVölla/ ja Pälwällä jällens menis lvöhöns.
HERra cmnga suuret ja monet owat sinun
tecos/ sinä olet ne caick! taitawaft astlt«>
»ut/ja Maa on täynäns sinun hywyM
Näiden moninaisten hywätn TecotS edestä/
pitä me»»än sinua tyttamän ennen culn Au.
ltngo nouse/ ja pälwä» walje«s sinua w
lvlleman. Seutähden mhnätln nyt siunalij»
«ön/ ettäs olet andannt minun tänä An»
lauhalliseft lewätä/ ja terwennä ilolla ljl<
rätä/jn aiwan Isällisesi warjellnt Wihol<
li!«n pahndesta M mallasta. Min»rucoileu
sinua/ etläs ottaisit minun Sieluni sinunKasijs / sinun hywän Suosios jällen/ ja«-
löspldäisit minu» Terweydes / ja warjellft
mllesia.Naarasta ja Waytnzosta. ö h;»
«ö Jumala/että »yt on aica nosta synni»
Unestn ja eaitesta Wäärydestä/sillä meihin

, A ludcm e» läytinbänä/ ntjn «nta että m
hyljämme plmeyöenTyöt/jä puetamme n»l<
täm walfeuden Sotaaseilla/enä me sowel-
iafi ichncui» Palwills waellaisim / elj ylen»
Mmtsts eitä ylönjucmlses; Et Eamwlois/
ElhaulM«s;Ei rtzdgs j» lattndeSjWaa»



s

Mran lEsuxen Christnxen päällem pu»
Km olklalla Uscolla m ChriMstllä Elä»
,M. Sentahhen Herala sinä minua joc«
zi««u warhal»/ herätä minun Corwani tar»

«stt tuuleman sinun pyhä Ganas/ ustolli,
M Sydämcllä/)a sitä mlelesänl pitämän.
HM myös / eitä minä mielelläni calltstan
lowant löyhäin Huutoon/ ja armahdan
h,itä hctdä««WiheljäisydesznS. Ia cosca
nilnä jallens sinuaminunHuscasanihuudan/
nft cunle sinäkin minun nöyrä Hänent/ j<»
Dj ylöucayo minun surullista Huslcmftaul
lutjmelsts hadis. Anua minun Rnceuxeni
»arhain-sinuu tygös lulla/täytä »eil» war<
hoin Armollas/ utjn me sinusta terscomme/
j«rlemuitzemme sinusa caickeua meidän e»
linaicanam. Saman sinun rackan Poicas
lEsuxen Chrlswxen meidän HERrau caut«
to/ joca sinun ja pyhän Hengen cantza eli
j«h«llltz« ifancalckisest/ Amen.

Ohtosiunaus THstsins.
KAuptas Jumala <a pyhä Isä/ «päiwal»
>»lä minä sieuia Huudan minun Mnelläni/
«sca mini dl«»l ahbisturesi»/ ja ajattilen EH»
l»ll» sinu» hylvyttäs s« T«Ml!tt«e/ cuins
«luulle tehnyt olet/tlinolyalstst c.mntotta«
mi,« nyt sinua/ ettäs sulasta zaypwsesta/
ilman minun ansiotani ja mahdsllisuttaui/
ailvan Isällistst olet minua warjellut tänä»
paitvänä/uijn monesta lukemattomana w«a»
rasia ja Vahingosta wöhallä olls
«inu», saawutta tainuet/ ettei Satuuas o»
Ie minua surmannut äkillisellä tapaturma»
lisillä Cuolemalla/ ettei minulle ole Wahlß-
g»t« tapahtunut/ Tulen/ Rajesale»/ Myr«
siyn/ja «wan Ilman cantt«/etlei st PZH»
Wlholllnen ole minua wahtngbtttemlltßtta»
s«j«lnom«sa/Mylkyllä ja muilla tuhun.
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ntlla juoutllans, Etten mtna>l< langennut
ja lsucannut jotacut» läsenda/ Katti e»
Jalca. Sentöhden minä sinua nyt j« «.

na kytän ja mnnioitan/ia rucoilen sinuafi>nnn rackan Potcas catkeranPijnan ja Cu»,
lema» cantta/ettäs andatsit minnlle-andyi
«aicki pahat tecon!/ joilla «tnä tänipä» si.nna wastan wäärin tehnyt olen/j« edeepil,
mmua armolltsest warjelisit tänä tule»»»»

miVun Vihollistani sitä pah« P«,
pielettä wastan/ Po» canhtstnxest» ja p«ln>»>

sta/ eitei milän caplna eli pchätys mtnu,
»ahmgoittais. Warjele minua ia «M
«uin m'nun omani on/ Tule» ja Weden hl>
däftä/ ja catlesta pahasta Sielun ja R«>l>
W«n puolesta/ anna minun rauhallisesi!«>
»ätä/ ilman suruin ja murheta/ että m!»«
Sydämeni Silmillä ptmeydesä sinun In.
maluden Kirckaudes paisten minun ylitzen!
näkisin. Silli sinä olet s« totinen WqlKus/
joca caiken plmeydeer walistat/ jollame
eitetyt olemme. HERra ole minun tyli»«<
ni/ sillj sinä olet minunkallioni/ minun ilil»
nau ja Vapahtajani/ «inu» Jumalani j«<
H«» minä nscallau/minun Kilpeni/ mtun»
Autnudeul Sarwl ja minnn WarjelluM
Sinun puoles HERra minä Yöllä u»st«n
Käteni/ cuule minua uopiast/kyrula ml«
»ua auttama» tänä Hönä/ettei minun He»>
Zent Syndijn nuckuls/ eilä minun Ruumil-
leni milän wahingota tnpahtnis. Hetiti
«nyös minua villalla Ajalla/ että mini e<
lälsiu ja näklfin huomisen Paiwin !h«»nn
Valkeuden sinun armollisen tahtos jälke».
Slsa sinZ.ainna taidat ylöspito minunE<
Äämani/ja täyttä mlnun calcklnatsellaSl»<
ziaurellil/ lEsnxeS MidänHEl"
T«ftW/ UNiV.



Aamufwnnus Resklwtzcrona.
«»Aicklwaldtae ja laupias Jumala/«l<

caickl sinun luondocappales pttä si>
,««lackamat lljtlämäu ylistämän ja cun»
Uittaman / ntzncnin myös linnut Taiwan
M ttktwät/ jotta heidän sulolsella lan»
>ull«ns «varhain Asmulla ihanasti lytt»,
Wt sinua meidän j« caiMnmtldänluma»
lom ja luojam: Ntjn tijlän minä myös
M sinua sydämestäni/ ettäs ny» isällistst
«let minua ylöspttänyt tänä yönä ja catÄe»
,«el!»aicanant/ tähän hetlen «sti / finu»
Jumalisen suojeluxes «lla / j» heralta»
nyt «wu» tämän yön vlmevdesiä j»
iloiM andannl'terweuH nosta. Minä ru»
nllen sinua lEsuxen shristuren liemnllifen
fliiuousemtjen cautta cuollnista/ «ttös «des»
fiingin armollijest «arjelisit minua onntt»
tlmudesta jacaickia «inun omaisiani jaho»
»in suopiani/ ja. täylalsit minun tänä «a»
nmhelkenä sinun lanpiudellas / että «tnä
««!l<» tämän Päiwön waellalfi» py»
hän Kästye jällen ilman cuolettawaist»
tzyudiä. Wuedata sinun Armes minun
piiilleul/ ntjumln yxt ja Hedel»
«illiuen Caste /joca «varhain aamulla i»
««s leivittä j« csco Maa» tafta. Nijn
lewltä myös sinä hywydes minun yliheni/
lohduta/ lvlrwota j« llahuta minu» hidas
jolylmä Sydämen/ että mtnH hywällii
mielellä ja Ilolla sinun tahlos tekisin. H«l«
lltze «tuua Pyhällä Hengelläs/ «U«n sinu»
puhtalla sydämellä palwelifin/ totisesi, wnn.
hurscaudesa ja pyhydesä / joca simille «n
»lellinen. Warjele minua t«näp«twä«ä/
«nn minä ftastutais omaatundonl lihan
himoilla ja pahoilla haluilla/ jotca setitvat
sielua wastan. Warlele minun- ftelent p«»
Westa/ j» minun huuleni eltti he mitön

?et«»
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petosta puhuls. Häpemättömät
taitamattomat leilit jotca
ole soweliat / anna olla caucana
Auta mi»u« etten minä letZn pahenu,<z!
panettelis / häwäjsis eli minun huulilla»!dnomitzis. b j»sc« minä taldaisin «,„,,
lucun suuni eleen/ ja pain» wahwilu
tiu huuldent päälle/ ellen minä sen c«u«,
laugels/ ja minun Ki«l«ui «ahjngoitzlz W,
una. Anua armos / että «inä tundlsii,,.
man heickoudenl ja hillitzlsin itzeni /j,ntjn mättäisin sinun duomtos jaoilian r»».
gaistuxes. Se suo minulle armolllstfi/otzancaickine» Jumala/ lEsnren ChlM«nmeldön HERran cautta/ Ameu.

ReskiVHckons.
/->Pyhä Colmiualsns yhdes Iu»M»sinä olet minun elämäni/««>
lveydeni/ /a tur»an< / »«»»

kytän ja ylistän sinuu Sydämellä ja Gu»l.
la/ ettäs olet mlnna nrjn «rmollisest tiui.
pän wallellut/ ja lucoilen sinun Jumiisi,
hywytläs / ettäs armollisesi peittäisit cM
minun pahat tecont/erinomaisesi mitä«l»i
sinua ja Ouuu pyhä Kasiys wastan tin»>
fän tehnyt olen/ minun kielelläni/ tyM
ja lelwvltomilla puheilla / panetuxell» j«
parjaurella. I« ettäs warjelisit minua <i<
nä lulewana vanä caitefta wa«rast« >«

lvahingosta/ sillä sinnsa on catcki wlnu»
uscalluxeni. Sinä olet cnilengin min»»
HESlrant ja Jumalani/ sinunKäfis mlui
annan Sieluni ja Muumini.
ron zninna nyt s» Jumalinen Majestet!/
fuojelcon minua pyhä colminaisns/ >)>ös'
pltälön minua tjtmcaickinen yhteys. Kit<
leköu minna fästltämätöin taupius/ suojll'
«n minua, san«m«tttn hyV»s/ iMttaM
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loppumatoin sulotsns. Jumalan

Mn Totuus pelttökön mtuu«/Christuren
MttNUs wahwistacon minua. HERrran
MMtoin hywys »arjelcon minua/Isän
l«»plus hallltcon minua/ Pojan wysaus
Vlwottacon minua /Pyhän Hengen wot«
l»« »olalsco» minua. Minun luojani hol»
joteo» minua/ minun lunastajani auila»

«n minua. Minun lohduttajani asucsn
«luun tykönäni. HERra fiunatcou ja war<
jelion minua/ HERra walistaconCaswons

Anun päälleni ja olcon minulle armolli»
»«/ HERra ylöudäkön Cas»ons minun
pMeni j» andacon minulle rauhan. Tämi
««jellue ja rucous selsalnoan jatzancaickl»se» Jumaluben tygö/ olcon yri suojellus
n>!nun ja minun wihollifieui walhella nä»
l,««lfien ja uäkymättömäw / ettei he sais
nilnna lähestyä eikä minulle toahingota teh>
d»/nijucnln pllwe», patzas corwesa asettiiyene Israelin canstn j« Egyptin jsucon
Mille/ ettei .'lsraelin lapsille mitä» »a»
tlngota tapahtunut/ nijn ole myös sins
Coicllwaloias Inmala tulinen mnnrl j»
««llus/ minun j« caickein minun Wihollt»
jieni waihellla/ ellei he saisi minun ryhtyä.
Vlösploä minua myös minun wHmeisellähttlelläni / costa minun Silmäni «y sillennie/ minun Corwanl ey enä tu»le /ja ml»
»un Kieleni et) sillen puhu/«ikä minun Kä«
<«»i enä rupe / eikä minun lalcant enä
täy/ utzn ole minun apuni sinä corkiast y»
Wetty pyhä colminaisus/ ettet se paha wi»
t°llluen yhlqu wal>« ftis minun ylitzeui/
ANEN.

Aamttsiunaus Tuorstains.
lEsu Cyrtfie/ sinä olet se yan»

ja totinen walkeus jom pois
t«j«tat'lM M«3,d<n ja luslly» «varjon/

' sinu»
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sinun Nlmes Minä tahdon cunnloitta/sinlltilminä tahvon ttjtoft metsola/ ja ff»»»
ja ylistä / ettäs nljn armollisesi olet minu,

tänä yön» warjellat/ ja wienyt pimene,
siä walkeuteen/ sinä olet warjllluc mmx»
yo» cauyistnllst / Perkele» j,
MmmngäW/ sijtii mahingollisestc, rui«,
st»/cm., pimelsa ltzcku/j» monlnaWtaudeista jona minulle tarjondellet «»«/

ja olet pyrittänyt minun sieluni lilwelläs/
ja war«oinut'hä<idä/uiMulu paimen w«l<
wo lanmans / on m,,,ös caicki cnin minu»
omani on/ sinnn laupiudes cautta wahi»,
g»ltt<mat« pysynet. TämänPnnn arM.
listn suojelnxes ja catckein yymäin te«l<
«desta »lcon sinun tyloS ja cnnnta. Mi»«
tahoon puhua siuu» woimastas j» amM
tijtta sinun hywyttäs/ sillä sinä olet »!,»»

'turmani/ mtuun wahwa linnani mi»u»«»'
tcmi apuni / ja minun Jumalani johonz»
millä luotan/ sinä tlautat minun tZdamenl
j» teetminun casivoni llotsexl. Minä r«<
coilen sinn» sinun pyhän syndymises ja «!e°
hnden octamtfes camta/ ettäs andalsic li<
napan sinun «osta minulle »iD
«utu yhden ihanan aamuruscon ja aamust»
tee». Valaise minun sokl» luoudoni j» pl>
mitelty sydämment'sinun patstellas/ectii si
«Ma Cointihtt ja totinen Walleus / i««l
«aickl Ihmiset walista ij,n«'ickisen Elämiin/
nonsts ylös »inu» sydämesäni. War>«le
myös minua tänäpan caikefia
»a ole minulle armollinen sillä sinua mi»»
odotan/ ole minil» Apum »arhaw/ ja mi>
«u» tertoeydeut murhe» ajalla. WarM
minua Sielu» j, Rnnmm puolesta/«tt«!
milän pah» minua «ohtats/ holh» miu»»
pahan elllsii maston / ehdi miau» aur«t
»ah,» tektött» »«stan filla min«u O!«ln"



sinua huomen warttast» toisen
»MM worttan asti. O HERrca ineidän

ant» melbän tättem «01/mel.
B kättem teot aut» sinä Hkßra/ wah»
M« meidän Käsimartem/ opel» meidän
tzormem tekemän sinun Käsiys/ etten m«
<!i!lip»ll sinua wastan syndlii tetis. S<>
<ä meille laina armollistst finun lauplndes
itzlen/ Ame».

Ehtol>nna«»s Tuorstsina.
AAtttty «lcon Isä Jumala lEfuxen
e>Chrisiuxen cantla Pphäsä yrt
««»n» tzatuaicttnen Jumal» / joca hänen
Mesta hylvydestäns/ ntzn armolliscft o».
Kochllut minun waiwalfe» syndisen la wt»
hckälsen Ihmisen tänäpän/ Satana» lult>
M nnollsta / j»tca pälwällä lendäwät/ j»
sijli sairaudesta tutu pnolipälwänä turme»
le p«h«sta ätlllisestä cuolemafia ja calkesta
WhmLosta' Minä rucotlen sinua armosta
«cos Jumala/«ltäs tahdotsitarmostasan»
lexi «nha minulle calcli cuin mtna«uäpän
M» masto» tehnyt ole» ajatuxilla/ sanotl»
»«jaloilla / kännä laupiudcs minun pu«"
«»i/ja anna minun rsuhallisest uuckn» ja
lmätä tä«ä tulemana yönä/, ette» minä
ilanäns ylömnnais ja nuhvtais sl«»»/jo»
c»,lel se tjancalckinen lepp; waan pysysm
ftnft »ston cautia ja «s»lsi» surncolnnafi«'
»un Jumalisen suojeluxes alla. HErra sins
«let minun «allstuxeni/ j« «mudenl/ le«
l» minä pelkän / sinä olet minun Hm«.
M »äke»ys/tetä mini wäpisen. Sinnnzz
minun ftdämeui »nrma/ ja mmä olen au»
lellu. Sinä olet mmun turmani j» wä§f.
»ä warjtlufent. SmuV olkia Ka«s mk
«lLua/ ji» minun turma» o» sinun sijpM
«l!«. Catzo / minun Jumalani päiwäW
>»!«§ sinua hnudan j« sinH wastal minua/
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engä minäwaickene yöllä jftsinä cu»l0e!et«!nua. Losia miaä nijn
»jattleu sinua/cosc» mmä herän/puhu» «Msinusta. Sinä olet minun auttajan/,,
sinun sijyejs warjon all tuhdon minä!l,l.
t»/ minun Sielun pltä <tzen« siouu tyg»,Sittun olkia KäteS holho minua. Oh»,
wä Jumala/ anna minulle armos/ C«si,
Euolem»» hetki ? lähesty / j» minun Mlasteman itzeni tuolem» wnöt<stn/ij«!,c»!l.
lifee» lepoon/että m,<nä sinun aw»ll««/olliasa/ wahwasa nscosa/epällemälä »h.ikiastl nuckulsin/ sijhen yancaickiseeu elän,»,,,
Sillä wälillä holho minua / että» «l«
«alwolsin/ eläisin raittndee ja cohtnltsMja löyläisin Chrlstillises walmlstures/Dj
«n mlna tiedä m!llä hetkellä/sinä mM»
Inmalam olet tulew» minua tääldä cuy».
«an. Se suo minulle armollisesi lEsiWChrisinxen sinun rackan Poicas mM
HERram lautta/ Amen.

Aamnfianaus perjantaina.

A Ijtttty olcon Jumal» minun lnoj»»!/
öVktztetty olcon Jumal» minun lunastajo»
ni/ Wetty olcon Jumal» mlnun «ck!»
lohdutuxeni/ j«c« »nd» minulle terweyde»/
«lämä» ja siuna«l«n. Hän on minun «P»»
ui ja w«rM»Mi/ j» on HZneu suuresta j«
csrkiasi ltztettswäft» iauplndesiaas »ljn «>

moll»sest warjellu! miuua tänä W«ä/2»>
<anani»oninalsest» w«hlngosta/M «M»«l
mlnnÄ termenä lulla laman Päiwan »»i>
lenteey. Minä racotle»/1i»u«/ O3»i»»l>
linen Jumal»/ sinun rack«« Poicas Ibsnxen ChllMxe» wertsen Hien caucca/«««
«rmslllftsi ottaisit minu» tänilpän M
luuMfte» suojelilxes/ j» varjelisit mlnuo

M'
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Dsest j«l ulconalsest/ ettei minn» mitan
P<j» tapahdnts. Glllä sinun Käsis annan

tänäpä» ja jocapälwä mmunköyhän
tzM» minun wlheljätsen Rnnmlnt/ ml«

larwttzelvatse» El3mänl/ minun Mt«le«
,l/ Järkeni/ ymmärryMt j» aicomistni/
c«,lti minn» ajgluxent/ puhcni ja tyint/
MtMi j" jättämiseni/ fiMja ulsskäy»
«isclli/ seisomiseni ja käymiseni/ istumiseni/

>« «acamtse»!/ minun tshesni ja alwotu»
ft»!/yangitzemiseni ja «oimltuxeui/ minn»
«s»n! M tuanustuxenl / ja catckt cuinmtnä

»lcn jawoin/ sisälllstst j, nlwnaiscst minun
«lilnänl lopun/ minun wtjmtistn helkent/
nlnun Cuoltmaul ja Vlösuöusemiseni/ t°t<
M ja laita/O HErra Jumala /caickt mt.
M »anstant nijncutns tahdot ja parhain
IM/ sinun Cunntaxes ja intnun Autui
«efeni. Ia jos nyn olis/ että minä heicko<»llsta sinua wastan Syu>lH tekisin/ nijn
inlnci rncoilen sinua/ etteS cuitengan ottais
pMlaupiuttas miuulda/ etkä käännä,» pois
Amos/ ja temmais pois apuae minnlsa/
Dä.e? taalla muutoin ole yhlän Jumalat
j»«uttaja/ennen sinua el ole Mau Inma>

l«» tehty / eikä tule yhtän sinun Mes.
Sini olet ensim»ln«n ja wljmeinen / ja
f»ltzl Dua et ole yhtän Jumalala / sentäh»
lm lucoll?» minä sinua «tnnata/ anna sinun
hyVydes minua wskewäsil hallita. /Anna

Nl»un roarhaiu cuull, finu» Armos / sillänM lotwon sinua/ coheyna minun jalca-
nioitlalle tteLe / etten miltä waellats j»«
molattomitteu engä astuls syu<
»elsten teille/engä istuls cnfa piickajat
»«/ waan pidäifi» mtnun iloni j» zackau»
t«t sinun pyhlsä Käsiyisis / ja ntztä ajat.
tellsin Päilvät ja Yöt/ lEsuxen Ehr;ji«.
ftll sltlun r«ck«n Psjl«s meidz» HERram

. c«l»t«
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«««tta/ joca elä m hallltze sinun
Hengen catltza/ yx< totinen Jumala n„.
calctlsest/ Amen.

Ghtosiunaus perlantftina.
HErra/ j°ca«mua chmmi«>tel«:/K!)telty «lcon hänen PyhäNl!n«»i

y«ucaickiftst7 jo Caickl Maaolcou täynui!!.
nun tycostas. Minä tahoon »ocapälwi
malat» lnl»n<oitla/ja mmunS»untpitz,«c<
Ehto händä kytlämän.Sillä «sta mmihu»>
d»n/ nu» hän cuule mmua/ costa «ln»»,
«oilen/ny» hän rallista Cormaus m!»u,
puoleni/i» »tm waann mmu» «a«estj,<.
HERr» on nuiun mrwam l« wakewyW/
ja ftwelias >,pnm suurlstltustisa/cnl,
mmim paalle.il tullet owae. «töentählch
tljtan!» cu,m<o!tan «tnHsinn» yancM/'
«en Jumalaa ettäs nyn Isälllsest olet M.

,«na tänapän marjellut ountttomudlst» j,
catlesta wahmgZsia/ cuin minulle «li3l!>!<
tanut t«pahtua. Muun Syvän»» tlolyl/
ja minun Sielun mnniotta sinua calckl»
sinun hywPdes ja lanpiudcs eoesta, M.
nun. Kieleni pllä puhuman sinusta ja <i>
uuu sanastas/ M «tna sansman: I»««>
l« vlcsn corttast cnnntoitettu /ja ktjtetly »l<
«on hänen »yhä Nimens tjancatcktsest. Ml<
nä rncollen sinua/ ettäs «rmoftas anö^l
Älmnlsic/ caW euiu minä täuspän sinu»
wastau tehnyt ole» / j« tsnä tuleman» yi<»s «arjeltsit/Wmu«/ j» caickia cnl» «!»»»,
Kmani «lvitt/ »le sinä minun Kilpenij»
w«lj«!lnjM mlun» »ttialla Kädellä»!, ö
HERI« n>«jelemln»« «»«fefta pahasi»/
warjele «tnnn Sieluni/ j« ole minulle «<

msLinen/ Mä sinuun ainuan minä t«<
V«»/ minä t«t»on HERraan/ ja hnM»
«aickein csMsida Inlualst» / joca calke»

M>'cM PäMe lypuu tcke. EM st
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' warjele et hän m«c«/ c«tzo joc«

«eli worjele/ el hän i?änäe!s nuc» eitä
M». Ylöspitä minjin kävm's«.
,< «lkella / etten mtna comb^st»
B«>n>u» lalcau liwifi,'. Slllä banen Sa<

on minun «valkeudenl caitllla minun
l,l!»i. S,«mahdtn en minä pellä maat»
pesäni / tvaan nucun «at asti / engH
M yhtän äWstä pchastvstä / «ngH
,i.M,lattomaln Rajuilma coica se tnle.
)H3Rrra Inmala wal<sta sinun C««
,m lvklkeus minun ylitzeni/ että mtns
B«t« pan»nanl raubaft lepäisin / silla si»
»»Hkrra ainua autat minua. Sinun Rt>
„«s menen minä levätä/ ja«nn<m «<«»«

Alman! nncahta. 6lnä H?rr« olet mt<
in» <l««sna jällens herättämä/ sinun In<
Msen Majlstctis ylistyxexl ja euuniaxi/
lEsuren Ebristuxen finnn rackan Potcas
Mi» HERrräw cautca / jeca elö jahal.
tzl sinun ja Pyhän Hengen yhleybes/

Aamnsitmstts LOnwsntsina.
s>Gmä Etinen cuolematetu lUmala/

HERran Issuxen Chtlstuxeu
W/sinun tygös minä nostan,minun mie«
II»! »elcapällä ktjMlsudella. ,Sinun wan»
h»rsca«ttas «n mini tahdo salata/mlna t«h»
tln pnhu» sinun tttndestas t« amudestM
l'»ä maiteta sinun hywydcstiis s« tetude»
ft« sijnä suuresa Seulacnänafa/ engä uu>

paljo hywä cnine minifse»l<t. Sillä hywci on HERra kycca/ ja wel<
ftlo Ktztost sinun utmelles sinä caickeit' n>
«mmäwen / Aamulla jutist» sinun orMs
l»Ehtona sin»n totnuttas. SentiihdtF?!jt'
>i sinua minun Sieluni / ettäs ylönMldise-
<!« !snpjudest«s «!et Ml»«3 «rmvlltiest sn«"

Mnt
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jeilut tän.ä Yönä. Kytetty ol« sinaMl «>

ra Jumala Zebaoth/ joca armos »fttat «
kille cuin sinua etziwät ja sinun atltnil,,«
racastawat/'lijttttv olcon sinun «>

mes cattift Maacnunisa/ joca on mM l
Apum ja Warjtllurem. Ktztetty olcon l«,i, l"
lt sinun Työs/ cnins Ihmisten lapsille i», »

M!«H rncoile» ettäs myös «varjelisit "

pän «lnua/ ettei se paha Vihollinen M!>>
minulle mitan «vahingot,/ eitä JuMi,!«
lomain Käsi ftttnls minun. 0 HW», ><

Jumala miunn lunastajani/ warham »Mi >'

valwo» sinun lygös/ warhaln minä m,! >°

len sinua/out» että minä wlrcanl Tyitlllr» s<
jiisti lolmitalsin/ ja nscolllftst tekisin M« »

minulle on läfielty/sinunCunni«fes<wl'"
«un lähtmmätsttlt parannnxexl/ etten Mn« l
tämän pslwän walfeutta pahoin käytO l
syudij»/' «nga wihottlais sinua telemlsM >

«li jättämisellä engä ylttzekäwls miunn ss '

ha Castenj lijUo. Anna Armos että nm >

larttaisin uyeä cuutta Cappalelta/joll«j!'!
nä »that/ js sila seitzendä joca on cauhlft!'
sinun edefas. NimlttsinylplätSilmäl/f!'
tolliuenKieli/Kädet jotca Vuodattaw«t«!<
«toinda Werta /> Sydän joca wuhlnzoH !
ajattele/ Jalat jotca o»« »opiat pahnt«l!
jnoxeman/ wäärä todistaja/ joca walhe!»
luotta j« soattä Rtjban Weljestez» »M
Mäistä ja muista wiolsia «varjele minu« V
nun In»alani/ia,anna caicki Ä,Mun 3»i>
ni sinulle otolliset olla/ sinun Pojasts Chft

, stures lEsnxes meidän HERrasam/ jo«>!i
ja hallitze sinun cnnZas pyhän Hengen OH
Hes/hancaicklstst tzancaickisen/Amen.

Edtosinnaus A<mw6ntaim.
HxZjtos finnlle/sinä caickein c«rl«!»

»icen!>""
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hywydelles ja lauptudelles/Kij'

pellon sinun tzancaick'is«lle wijsandelles ja
Wlelles/ sinä joca «let minun tänäpän

caitesta »ahlngosta j« pahasia.
zl,nä »ucolleu ettäs piiättiilfit sinun alje»
M hywydes/ ja «udaisil minun samalla»
M» tauä Yönä rauhallijefi lewälä/sinun
l,,ckein corketmasa suojellusests/ja peltlät»
ft minu». sinun Sijwilläs. Anua minun
ymonl olla sinun fijpels »arjen alla / et»
jen minä yhtäll ouneltomutta pelfals. War<
j,I,minua mlnun Jumalani / «ijncuin Gil»
Merä/ suojele minua sinunOpeis.Narjo»
st/HERra sinä olet mlnnu Tawaranl/ml»
„«n Perindön/ minun Terweydeui on sinun
lWs/ auta minua sinun hywVdestäs ettei

ja waplstxs lnlls minun päälleni/ ei»
U «ön cauhistus minua peljätöie. ble ml»
Me «mellineu sillä sinuun minun Sielu,
»l Mo/ ja sinun sijpels warM alla »n mi,
»n»Turwani. Minä HERra minun
Msini/ minun on yöllH ojtlt»/ei<
li.lacka / Mä el minun Sielullani ole ?h>
Mn muuta Turwa / «ngä mlnö ct«dä Ml»,
linphtestäkäu Auttajasta Talwas eliMaa,
ftculn sinusta ainuasta. Costa minä heran
Mlyiftä/ ajattelen minä sinun Nimes/et»
t« st uh» suloinen «n/ ja sinun hywyttäs ja
Muttas/ wlns minulle, osottauue olet/M
W» sinua sinun wanhurfcaudes »iftutten
««st». Ollejani murheOsjätttlen miHtlmt'»m Jumalalani / costa mtuuii Sydämeni

ahblsiuxe«/puhun Mnöi m<M» lnussta,
!«<!««!/ sillZ hi» wie minun Sieluni taoo»
llirestss j„ wapaht» minun tmlemsn Aan»>»lft». HERra minun lunastajani sinun
»<"« huutzssn VHNä M PäiMiiö/ >H ruczt.l« «ttäs andext ««naisit minnn p»h/-r
M/Ma Minä tänäpän ja l«vä WljckLM

' »lt»
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olen syudia tehnyt sinua wastan. v
ra wapahda minun Glelnnt sinun loupi».
des tähden sinä olet ar»ollin:n ja wnnhur,
stas/ >a meidän lumalam laupias. HEH
ra warjele yrlkcrtatsita. Cosca minä m,.
s« mzcan/ ntjn hän a»tta minunvlö«. G«,
tähden minä tahdon ilotta/ja cunnioimoj,
ylistä sinua minun »uolesani. Nijn ««»„

minä nyt minun Sieluni sinun Käsijs/ W
sinä olet minun pel>lst«uut HERra eolim,
Jumala/ lEsuxen Chrlftuxeu «cldän HEi,
r«m <«utl« / Amen.

l l.
Vlueouxel tucsillaMrwso.

Rucous'/ jolls me meitam Gadbachil,
le «li Juhlalle malmistam.

Armollinen ja laupias Jumala / «»

«"tunnemme sinun ArmoS ja iaupiM/
«ttas meitä täns mennenä Wyckona >« M,
?ena meidän tlinaicanam ny» Ifällisch,<
löspitänyt ;a suojellut olet/ ja rucoilenml
«ilcsiSvdsmestä/ etteS meidän Oyudll»
ja ylitzeläymlstem tähden/ meistä sinun h»<
»»tläs ja laupluttas polstään>äis/ w««>
audaistt sen wlelä edespäin meidän yll<e»
paista. PeispyhiH«rml.,s Isä calckiml'
dan Syndim/ sinn» Poieas lEsuxen Chr!>
smxen tähden / ja Valmista meidän SM
Mlw Pyhillä Hengelläs / tälle tnlem»»
Pvhä s Juhla) puimalle. Puhdista «B
chellcs Ajumasia/ia ole vtjn meidän t«n>
uäm tämä tulewa Wijcko ja calcklna m!'

. d5l ellnaicanssm/ että me sitte sinm Ml
uäs Ullncaickisesta pysytsim/ ja pidäisim?«»>
caickist!» Slibbochia ilman lackam»ta/sche»
«ula z»muse/ oTlliwallinm)!'ä IMl!«
ChrlftMk mmta/Pphss» ,He»z?sä/AM.



Ei» Kircon mennesS s cosca jo en»
sil», »en A,lmur»coufet luecut «wat)
>w «A'ck wu<dtaS tMc«lcktue» lumilsa/
-3i> z!jl>ca elet andanut minun lerVeuä tö,
l««> pälwänWalleulem iulla/> j« nyt cn»
>en. min»a sinun pyhän Timolrjs. Ann»
l>» Mllen armos/ että'minä ilolla siLUil
N» «Meses tuUsin/ pols pannen Mailmalli»

snMch'n/ ccsickt oudot ja sopilnilttomat
»<» ,i«lujcet/ «inoaftaus ncmulten sinusa j«l

ftu» pyhas Sauasas/ num että minä c«l»
l<st« Eveämestäni sinua yl ftätsin ihanat'
sM Ktj eswirsM'/ ja wuozatatsin Syd««

smun edejäs RucouxMnl / Stn«»
IhMs/o armias I>ä/ a«n«n mkä Ta«

~ omaistldeni/ j« calck». mitä uliimlla on^
Da ollt ne warjeiewa / silla nmiä pKn
»«hma siltä/ että cofta minä eusist etzw

"' Inmolan Waldacunda / utju caickl muut
minulle gnnetan/ Amen.

>,' ;. Kirckbn tuldua Rucous.
« lEsu shriste/ mtmnz ja catf>
»> </ten Mnlman WHpahcaja/ sinun Sa»

<> ros)' Kasiys jälken/o.'eu minä tullut si«
n «mHu-ntses/josa sinun Cunnias aft/ M -,

« ftun pahain, Cawsts «teen / ja pichock ~^

ll' näkyw. Anua sis minulle lumc>
'l> linm/pich» s ja, cuuliainrn Syosn/' etts ~

i> Ni!t!ö p3jesk«äity «ilift lchall<sift «j<U^
I< llst/MaillMlistea asiain Ht«olst3j« mu?«

M«/sinua täällä Hmg?s jz totuus
>' loilisin/ Sinun edtsäö maech
l< «mlllraissi,/ sinua luNn-isi!!!', «Mlw

>' »listasin/ jamlcktna isien l^
>' hilaisin j» cunniotcmnm. A

» laupias'lft/Pyhä H:ng?3/ si'
» «W pyhä ja aul»«ft 3>t

GM, ja «ZnrzV SyhäMäZ «'chtZ,Y/



jla sitä nijn tnltifin / että minä
lärsimlses candaifin. Aut« minua/ vz»,
pias HERra lEsu / «ltä minä sinua chnöyrällä <« hariall» Gydämellä palweM
läsä jotiwaiseS S««racn«n«sa; «ttii yM
Nyös sijnä taiwalltsts Cuuutan Wxl>,,
lunnas sinni ynnä Isän jaPyhän Ht,z„
lantza j« cuunioitta satsin/ ilma, l,>
lamata/ Amen.

4. Toinen.
rncollen sinua HEVIm I»W>,
tatVallinen Isä/ «ttss

lainata mtnnlle sinun Pyhä He, gee/ «ij
»inä tatdaisin ottein ymmärtä/ wofiom
<»/pitä/ ja sydämeeni käske ja niarjtllzjl,
nun Pyhän Sanas: sinulle HErra lu»,,
la ylistöpex/ltltorefi j« cunniax/ja «in»!,
le parannuxerl i niin «yös minun lohlni,,
zcextnt i«»scont wah»istuxex: enä
nun pyhän armo« cautl» / ntzn olisin hy«l
Psldo/ johon sinun Jumalallinen siemm
lange/juutt»/caswa'/ j« eanda Hedllmili!lälsimifts tzamaicktseen elämään/ Amen.»

5. Loinen.
HKAcas Taiwalllnen Isä: Minä j««

nyt olen läsä sinun Chlistllllsen Gn<
racunndas seas / cusa sinun Pyhä S«l>««
jnEwangellnmis sinunrackasta Pojastasll'

Lhnstnresia puhtafi ja selkiäsi! ftft
«otan ja. tlmottetan; )a sinun Köyhal!!
ClMsttcnnnalles edespldetän/ mitä lEfti
ChristuS sinunracas Potcas meille löyM
wlhellälsilll/ mnrhelllsille cadotelnille ft»>
disille/ Pyhä» MlehubenS / täls,mise««/
«nolemans/ «y«ensw»»>atux«n/ riemullist»

jataiwasten «stuwiseni
lautta meille hywäxl toimittanut »n. Cx»
ft myös si fM'a lEsuxen Ehrisiuren si»»»
rackan Psi>«is lstiftn Ruumin ja M»»
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lämmti / meidän HERra» lEfuren

oman Kcftyn jo aseluxen jällen/
'„K >l j» «lmltetan. N,<nä ru«
ll!,l<n sipu"/ elläs iyinulle Pyhin Henges
«,, tt!> ormooe kinaisit/että minä sinun

«ello awullasja «äelleis/ eaicketn
s»r»nmal!a 'hkenidella ja tooeli>i/cu«
«M!» San s »a Puhä Ewangeltumlta /

Chr fiur:st sinun rackosiu ojasias;
tlhden sen e< a noastanS uicona,isilla cvrwll»
la/ ivaan että minä ftdämejänl sen v«»
Mrräifin <>, wosianollixsiu : nyn että se
lils Hedelnwn minusa yancalckistcn An,
lmeen: za e>tämlnä sen jällen parannat,-
si,,minun syrdlst» elämän» jn sy!l!,stä lac»
lo<sin ja etlä minä ftn puhtan P, Ewan»
zeituMiN jOpin Msest/fiwtist/
j«!ost j« Ct>r st l!lsestt eläisin: nyn «li
sini/C«ckiwold,»s Isä/,aidat tulla sen
coutta j. cunniolletur/ ja minun
lihimmäisent saratnrt/ Hmen.

6.
«lWllnä waiwainen syndtne» IhNlnen/
<"»j°.a synnts/ ftssilnnyt/ etlä syndyuyt
«l»/ia w elä sijttetln/u»!k«n tltn«lcan<!Nt/
stnbisia ucmätu pttännt blen/ tunnustan
cailesta Sydämistä»/finu» «desas/ b Caic°,
liwachias y< neaicktnln Jumala / minunr«»
M lsän/ etten minä oi« sinua
nc.ftnnnl yiitze «acta lapeaiit»/
N!»uu läb mälstsnt/Nyncuw itzent. N»iH
«len (sen pahembi) minun HMtlaLsa/
wnez/> n u°o«lla r ckcnnl sm««/ja sinun
f»l»ä Kostosanojas wastan/ sefö <.)i»Lxl3a/
s»!!°!l!ll ja töillä, I« tiehän!«MNj stntäh»
den aniaine» Helwctw >a yauc«clistn M»
llturen/ >os sii»»!! pidäis minua t>y' duo«,

«'tzeman/ cMn sinun cowa ocktildes waatt/
><«M» ftndwt «nfttneet "»«t. Mmt«
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r,yt sinä rams taiwalmen I>« uioeluun».
nut olet/ ettäs tahdot Armonz ja
tehdä/ calckeln waiwatsicn syvdlst.n
jolcn heitäns parata tahtow»!/ z» wahn>«>.
ja ustölla p«eta si,un täfittäwöttöwän
pluoes/ ja wapahtajan lEsurcn shnfi«.
sen Ansion iygö/uiM« sinä tahdot <mol>i>
nm elia/ ehlä culnga he ow«t sinua »«,

st«n r,ckcn«t/ /« et tianäns enä hetdansl»!.
dläns soim«t<!; siihen mmä Myös w«lw«!,
ne» ftlldlnen itzcnl luotan/ja r«co«len tuiM,
listft / että sinä sen s«m«n sinun lnpanrel
jällen/olisit «luule armollinen ja l«upi«s/
ja allnatfit calcki mwun syndlni «r,deil/si,
«un Pyhän Nlmes ltjtexext ja cunnt«f>.

Caickiwaldlas yanca ckiulu Irm«l»/H5«en suuren käsittämättömän lanpiudensj»
N>«pahtajan lEsuxen Ehristufe,! Anfm
lähden andalon meille calcki meidän syM»
«nbepi/ ja andacon mellle ormojans/ f<!>
rata meldan syndlsiä ElömZlsm/ja s«M
hänen tansans ijancacklftu elämän/ Am».

7. Rucous ennen yoarna.
Calckiwaldi«s tjancaickinen Zumal«!»
l«wp!as Isä / ett.ii calcki nmoän tu.

luudem sijnä seiso/ että we oikein rmmär!
läisim siuim sanas/ Wn minä rucoilen fi»

- nuu arniojas että minun sylZmmeri mch
dais «apa olla caickm«istst ms!llm«ll!s>ll

.fmusiaja menosts/että mlnä MM «h>
'ferudellii/ oiliasa uscos» mchdt>lsil! cunll«
ja täsittä sinnn pyhät sanae/ nyn että mini
s»n cautta sinnn tahlos ymmärrä!»

kosiltälsin ja sils uswlufesia ja täy«
.beLtststa fturnistn/sinulle liMeri j« cUW«
«xl / lEsnxm Chliftnxe» meidän HE3ir«m
l«»tta/ A«e»,



8 S«alN»n Ittlken Httcous.
«Ijeett? olcon Jumala / ja siunattu

l«a meitä ntzn sulotstst py«
<jl>« lohdnttannc / opettanut/
,«i»onut ll ma-lanul on: .Hallen hywa
«i way»l,.l«col! sen catseltt meiiM
tz,«i!»i, a»/ el.tu u,e unh«tt«wais«x SZ<
„,cuulio,l,./ waan tckiölxi loyttäisim/ jÄ'
«jlwä p>!»alda uscosa/lolV2sa/rackauoesa
~Msi,!l lesä »in» lopun «ft. lisändyisim/
>« n»l>nel!! amu<r cullzzm/ Chrt«
«iiifen mechän cautla/Ameu.

9-
stA»p<as Jumala racas lai<v«lliueu Isä/

laupuoell,, en yhtsn loppu» ole.
tzt», »oca olet larsiwälnen/ plttämiellne!»
<» suuresta Armosta / andext annat catcki
f«h« ttst/ r-coret ja synmt, M: olemme .

tsen pahembl) cehnel ftndtä/mezbw I>
sion cansa/ me »lem wäarm eehnel ja ollel
jmMtwmat/ja sinun Vileles rlckonet/ -
sinulle ainoalle- olen, me sondia' tehnet/ j« >
sim» edefäs pahoin tehnee/ mutta «lh ajat» ,
«le meidän «»otsien pahain tecol»'päälle/ ,
«mahda si»»«s noptast meioän päälle»/ stl"
li me »lem stzgen Vlhellä.stri tullei. A«ls «
mlitä Jumal» me!<?äa sil»un -
Nimes cnnntan tähden/ wapcchoa mettä/ !
j» anna meille catcki meidän ftndim anderi/
j»anna «eiile sin»ll Pyhän He »ges armo/1
parata meidän szndtstä elämätum/ z«l s««d» i
stnun cansas yancalckistn «iäN<«»V sin»»'
Polcas lEfuxen Christnxen mMn HEr<
lM cautta/ Amen.

/-«Sluä caickeiu armolisin H«3t?s lEs«
«mahda sinnas mw-:» W«l«

trotsen Syudisen päilleni/ ja cotztta mtnnn
sMf« smug l<»upluo«

zz sius

149RucäusKiM



150 , Rnesus Kiefs.
fina cyysit Pet,«n puolen Saitfthän sinun jieldänyt 011/j« ncjncum sinä c,.
tzoit fe» syndtsen Wnmo, puilen Pöl,zj«
tytön Pbaciseuxen H loaesa/ j« Ryöwäri»
puolenRlstmHlrsip m,>>/ ,a «nna mmule»
sinun )y> nman Armos cautta/el>tä mi lä ynnä Hetann caitz, itkisin MINU!»S noiait/ sen sondtse-' Vaimon cantz, si.
»u>, täodellisejt racastalsia, ja Riimirl!,
«a Z, catzellsia si mu p H,H Laswotas T,«
wolsa tjancaickl «sia / Ame-?»

h"

l»!
!«.Harras Sucous lEfuxen tygs

Synoel., andexi,aamlsesta. «

r«as lEft/H IV.
Neclzn Mirian potca/täynänsAr»

«o ja comcca/ö lEsu/armahda ji<
.»uas meidän paällcm sinun suuren lauplil»
des tähden/ O ftnä rackam HERra
Mlna rucollen siuua sinun pyhän Nret
«autt»/jougn si,ä Rifttn Hlrslpwln paäl!«
«eloa» wckwa.sten syndisten edestam/ »»«<

»alit/ ettäs m nun Syndiul anderl andol,
sit/ja caiken Waaryden mmusta potsottai»
sil. ö racas HZRe>H lEs«/ joca mmm

sinun «Milla Werelläs lllnastlt/ äll
a»n« minun huck»a/j» lao»celux> tulla. 2
hyvä lEsu alNmlnu» pahuhent anng«i>
nua turmella: Tunnusta m.kä finu« o««<

mmus,/ ja ota pms mmusta caicki ne/
joita «t ss«ä ole mlnuun luonut. O lau«
pias 3Esu/ armah»« minun päälleni nyi»
tauwaÄ Hlimi»

anna hipiän ala lulla sinun cowau j«
o<klan Duomt»s edes. Ia waicka «>nä si<
«ug olteu!>e< ,allen/ ja minun rastasten ftn»
llelck töMn olen ljaaca ckisen cadotureu au'
sämnul/ nij-, iultengm lyckä«» minä mi»»»
«t.llösrM ustalluflllant stu siann iow««

o,

5
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edestä, sinun s»uom»ttom«n Arwos

ijliilk»stelemaltoman. laupiuoes ala/ lotwo.
,„/ cltä sinä nyncuin armoltnen Isä mt«

armahoat. Sllla mttas sijlH
l ödyt/ että mmä hucu»/ ja mttä nunun
W hywä on/ «tcä mma heltecän tzanca«c«
M Heiwett» culeen. O HLr«

cuoUct sinua ttjtä/eckä yMn joeck
Mwettstl, on alas mennyt. Scntähden O

e lEsu ormahoa stnuas minu» wat«
«,o<s<!» fo.loticn päälleni/ O matta ZEsu/Hiestä Mariasta syntynyt/ w!»pahon ml»
M. D laupias lEft ristinciulltcu meidän
«lestöm/ ole »inulle ««iV«tselle synochlle
««olliuen/ota «»»»a sinun »allttntn P'
siimittes secan. O lEsu caicket» ntjde»
Wipahtata jotca piiälles luottgwat/ arm««
ta sinnas minun päälleni/ j« anna mmu»

andexl. O lEsu Ntltzen Maria»
P«ic«/ anna «inulle sinun armoftas Wtj»
s«!is/ Rackous/ puhians/ Nöyrye/ j» catc«
lmoisis wastoinläymisis ja. «aiwots Msi«
«ys / että minä sinus wahw«n« pysyljM
sinua racastaifin/ sinusta lerscatsin ,a <lsttzl->
s»/ leka täällä/ että Tatwae yantatcktM
AMEN.

Jumala j« laupias Isa/
sinua ltjcäm c«ttest S§»ämm«ftäm/

Nicken sinun ntzn monen sanomattoman hy«
w«u työs eoest/ j» ertnomatsest se» ebest/ eft
tl sinä sulasi «mistäs/ sinun
Potcas cantta meitä lunastanut olet/ja st»
»un pyhän Sanas cautt« m!l>-ä y>«s wa<
l«lsnnt/ »«tähän tundoo.-, anbanut

I« rucoilemme sinua lttäi pyhä»
Henges cantta armoklsesi liettä >lzza ntM
lohtutaisit,/ wahVlstatsit ja w>r,«!iM etts
»eleppnu asti täsDvah»«ua pyjytsim/ j«
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sttce yaMtcklssi- «utuaxl lullsim.
lue sinua lucoileln racas T Msinun SeuracuuoazebHcaikcsa Haiima «/ wapahda ja «varjele hj»,
d cmkesta pahasi.;/ »ia häneloä pols cok,
lt u,ionoNat j« wsärat Opettajnl. lihl<«a >a au»a ustolllsia >p tmenelt» ja «iilul,
lisiä Työmiehiä sinun elohes. Anua j, l>.
sä si.ui, pchan Henges Armo he.däa Ly,
dä«mch!ns/«ca he sinun Seur,icun!za<,s si,«un t«rwell!!e.!ä s«>,al!as uftoLljcst ruM,
sit/ja he-oäl» W«rc,nSHEßrafg hymn e.
dtLstljoiftt. Edeepä.i, rmoilem m»
sinua racnsTalwallmen Ijä/ lglctei.'; W.«vellais edest/zoicas Esiwallan Wlrcaan c«>
tzunuc/ ja jotlles M xlmall en Mie,an a».
d»nut olet/ multa erinomaiAt ruc«llemmesinua/ meleän rackan Cus»nga« ja Hernn,
«beft. C. A. Drottnlngeln/ LuiitngnNlste»
s.'«lilllste,> / Neilwonanda tlen/ Säätyi j,
«rklam W.rcamtesten/Ala>«, zaCansanl.dest/worttle hettä armolllsest «a-kesia p,,
halia, Ania ja lisä sinu» pyhci He.Mheld>w Syoa»m!h ns/ ett.i hl sen T>Uw«l>
ltstn Cun«ngqn/ m «dän HERram lEsure,
Chrcstuxtss/zonga w?«m«u c<«ntca, clllcktC»'
«t>zat haliitzewal / olkili tuta «ahdaisit/häiun Wswacund<zai!S holhoa ja autta/j»
Alamalsia stnnn köyhä Cansas/ nlj, hallinj« walltt / etiti, fin l» ylistyres
ja Cn«nms/ hywäl cuumalllset Tawot/ «h>«etmn Mmn rauha/ia?i j«O>teuZ/'ja fit<
te e>'ick- tz!)wyys wOhwisietuxi jaylWp i>e>
i?xi llilie/ mulli, sitä wafian Sota ja We<

abacus/ cZplNl;/ nipur.Ms/ wäryyS/
wäkiwHlla M calckl pahus estctyxl tulle.
Me myös / <uä sinä rscas Ta!»
w>Ltt!e!» ),ä/ almolllsest caycistt caickli»
Ihmeen?äaLi/<liitt!gjnelll:om«lststi nij'

l>e.i/



! z„, ,»lca owat meidän Weliemme ia Si«
I,Mme ustos«//« ltj»leng>», nyden jotca j>o»

stiuft j«Hädä>ä owol/Ruumin e»
/,vl>iun puolesi/ erhetyflsii/ rascaisa Syn>
,e,sa / Pertelen watwamists ja klusanftv/
lfäilyxes/ heickomielisydes/ k«rsimalrömy>>
l<K/ wallvatsudes ja töohydes/ laudi«/ kl«
yus ia <v <was/ surus ja murh^e/fanM»
lei/ Meren hätzgs ja mu.sn »««na oa.sisa,
W >n?ös t<?tzo<sit calcketn jestelu / Hrwo»
I«jt«/ Wallr.»in ja jynnytcaiyälV
ftn/ ja caickein pu«len/ jstc« si tliz
Wll st.i apu s «nvltzewat ja pyycäwbl/
»h» ettäs caickein naiden päälle armadat»
ft/helcä autt.isit/ Vahwlsta.sit ja lohdu«
<«istt/ että me catckt nyt ja ijiucaickcseft fi«
Ml, iyltä ja ylistä mahdaisilnm:/Ainen.

I!.

>l?c»lckista Jumalala/ >m<dän HERra»
Mnxen Chlistuxen Isä/ ca,ckcln cappal»
lm luoja ja Ho hoj!'t>; /! yw<ä sinun Pot«
l«l lEsusta >ihnstusta m?ldän HERram/
j«P?ha Hcng«/ me auxem huudam Ar»
mhda mnoän päällem/ stu sam»X
P»tc s Chr siuxen ansion ja ma«
l« t»tzden/ jengas si un Neu»
«osiae/ «lct tahtonut «n»a Uhrtxl tulla met<
dän tätzlem/ja «feltt hänen lnelÄe W«tt«
mieheri ja Sowlttajnxi, ErcasMgaran Wt«
h«« Matlman Gyudlä wastan/ setä sinu»
laupludes meidän päällem NH«ccäistt: Po»
hitä ja hallitze m«lä sinun pyhällä Hcngel«
l»«, Coco/wal)<l« ja wahwist'. si-m- Chrt«
sticundas/Sanan ja coillaln S,i,r meutel»
l«ma, Anna meille armo / ttt« me Kuun
loltfts Sanasas/ ottiaft Uftosv e»
lämasä/ ««ltls<» asiotft wsshwaiij lviulltti»

g§ slNl,
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sim. War^e.ej» meidän racasta Tu>
ning.lst«m j<» Her, >«/ jonz..s meille Piinrl
j« Edeswnfiazgfl ulmoll.sest an»»unt ja ~

seltauut olet. KHnnltä. hänen Sudämens
siihen yhcen/ että hän sinun pyhä ia suiM
Ntmes ama p«llä / jo ylöswnlalfe hä
Armolla ja skijsandeila. W-»jel« häudH,
0 Jumala/citlsa hänenTelsans/«ttti h«>
«elle yhtän Wahingoa ja Waara sala ell
jullisest topahoms. Anna hänelle
»eys ,a Ranha/wahwlsta ja enännä hänen
Wolmans Ruumin ja Sleln» puolesi/ pl.
dcn a hänen Elamäas ja HMtuiens A««
vysywäifts Cuni.,gallises onnelllsuocs ja m«<
nestyxes; I» <lnta händä oiiein hallitzemo»Kansas ja Wa!oacnno..s / j»
hclhom»» Chr st.llilta Seuracunda/ M
pvlMmaa c<ilck< W holtsten
pahac juonet/ ja aina saaw.m nautita s«>
lolstH Rauha/ stuun pchän Ntmcs K?c«l<.
f' ja Lunnas/ hänen za häne« Altm»l>

i stens Rlemupl ja Hu»äpl. Cuningnn IsH»°Hlllllc!est!'Dr«tamg!lle/laht>olsit«yös/!)
, 2lr nolltnea Jumala/ lamat» sinun runst»
! Armos ja lohouluxes; Nahwlsta j« ylis»

hänen Noimaös setä hengel sis että
lruumlllsis Asioi?/ wahlolsta hanln TerMy»
1 dcus/ ja plbenui njju hauen Pälwän° tol»
lvo «lawasa Siuna>lps/ ja hywis Ijäez

' Syna sinM rucorle... me/ «ccas Aru.olim»s Jumal,, tahdo sit ne permd»>
Prlnc. hat ja coco Cnnt^g.lleu Huone»/nm

f Ulyös <a!ctl sen cercllal Heimolalsel / cstlkel»
tla fa
I »unftst caumsta ja caun? npysywälss Nol'
i »a« ja onneuses hywäs 3 ,as vlö«ptti> j»
t Warz-le j>, neuw» Cunmgo»
l yhtesiä Äeuwonanditta. suojele Cunm»
l K»ii,Oäätyjä ja «Ma uziolltsla.Wlr^mie'hii/



Ifz/ ichn myös Sotajouck» Maalla «a Ne«
M; Nm-a htllle catkillt yplwocalnen jay»
M!eun«n Sydän/etzlä lähin sinun Eunut»

Cuningau ja Isän Maan parasta/ j«
«lasta heitä eaikesta Wä/ enin Synnillä
Mustutettu ja wahlngolmen olla taita/alas<
«ama O Armolmen Jumala caickl p«h«n«
stowatset ja wlhaltset Neuwot / siuua Cu»
»ingan olklat Sota«set Oi,u,lla <a Voitolla'.
PoMänuä myös/ laupias Jumala/ cailt»
Ka meistä ne cowat Raugaistnxet ja Maan
Valwat/culn me meldänSynne<Uamo!em<
M hywin ansainnet; SmnaWuonenTyöt
j« Maan Hedelmä. Nnna »ellle 3erw«»
,«a/ Elatusta, ja Ylispitämistä/ sisällistH
ssockaMta/ Uftollisutta/ hywä Suosio ja
Sowmdo/ eliö meidän seasam yx' rauh«lli«
«en <a wtlpl öm Hallitus pidtiölsia Sl>
«aulin »sota meille HCRra Jumala/ vxt.
wacolsia jaChristill siä n«uw«ja eaiflsa met«
isnllöisöm ja edee°<tam>sisam. Anna by»
lvä ja semmoista ei fe<!
län pahennaie/ ja tämän ajallisen
lisin cansialäymisen prästä ysncaickinen
l» j«Auutuus/ sinun Poicas lEslsten <shrt«
fiuxen cautta/ joca sinun cansias elä ja
l!tze tot!stst> lumaluden Wotmas»/ f n
hän Hengen cantza yanlftjckisest/ Amw.

XViclä l^henlmin.
elätvätii Caickit»a!dlasi« j«lj<>t>«

Jumalala/ meidän HCRran
lEsuxen Christnxenlsä/caickein capp>l°en
luom ja Holhojata/ynnä sinun Poicas lE<
susia Chrstusta meidän HERram m pvhä
Henge/m« auxem sinm
«s lueldan pääliem st» si,,un PotcaS IGsuxen Chnsttlfen ansion tähden/ jongao si
«un jtzmellisest ntuwost's olet lahtsnntan

g 6
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da tulla Uhrixl meidän tähtem/ j,'«^
hauen «ellle walimiehex ja s«wltt»jlll!/el.
«äs angaran Wchas Mattmau S «elä,»,.
sian / setä l>>nplndes meidän päällem I,W.lslsit. Pyhitä j>»' h«llilze meitä pyhtW
HengM</ eoco/ hallitze ja w rjele ChM.
luid is/ Sanan ja tortiain Sacr«m«dt<i«

.tautia/ anna meilleArmo/ että m« sma< »<

«stsSanofas/otlasa ustöft ja pvhis «!«>

»näs/caittsa w chwana waella.sim. Narjil,
weilän racasta Cunlngastam/. h myös ii.
«enlsöns Httlä iesil-Dloltn<ngta Cun>«>'
g«ll si, 'ptrlndö'Pi<n,estoja/yhtttsestCnn!».
zaL.sia Nluivonandaita ja caiciia uscoWW r-amtthiäjNijn mrös Sota jouckoN««l>
la ja Mcrella/swmi pyhin Niwes 6unnl«.
xi/jl? meille caltllleW rjcllureriiA,na hywi
n, «i, mallisi Hallitufi/ howä tarpellista I!<«aa / anna meille meidän Elaturem / Ra»'
ha ja lepo/anna onnellisia Neuwoja ca,kl«
asiois ja mcnoi</ hywiä ja siiwollisia )h<
Nilsiä cantzatävmises / FEsuxen Chrifinf,»
meidän HE3?raw tantta/joca sinun c<wtz»«
elä ja halllye totisesi, lumaluden woi«as«pyhän Hengen lqntza yancalctlstft/ Amen.

!).

C«<ck<walbi«s Jumala ja laupias Isi/
asut ja tahdot benges

j» totudes rucoiidl ,' Me siiiu» köyhät
lnpsts «estam metdäm sudämem ja täten»
taito >ftn päin sinu» tygös/ ja ?ucolle««e

ettäs armosta t»hoo<sitwun Chrifilslsen Seuracundös pyhällä
»utuöxttkewätftklä Sancllas »a «rteill»
Lacramentelllä; an»a uftollisia bpcttaita,
fotc« llma» «lckia erhctyst neuwowot j«
opcltawat meile olkian Tie» liancslckiseen
elämänj I<UIM otkla usco/ wahwa toiwo/

wtl<



rackauS jo Chllfillltnen kärsimys
Mamnrhesaja «astolnkäywises. Et<

almolltscftt snejella caicke
zi>,lst!ll'O Csiwalda / «rtnomoisest «etdan"'
Aiiuolllst» Cnning«st«m ja Maon.lsää/
M« smä meille Pöäxt ja koeswastajaxi
«r«olliftstt'andauut ja asettanut olet: Hy»
ssistisiuno pitkällä tjälla onnelllsella
zMuxell» ja osota hänelle sinnn auiuu.
«<. Wariele Cuninack Isän M _lM_

Su»
Wsille Cllnlngal. liiel»,'en3l!dnlUe / sen»
«Itäisi» nen«»j« / jotta tulemat sinulle/
Mra Jomala/ Cunniaxt j« coco Isän
«i««lle rauhaxt ja onnelllsudexl. Saat»
Mmmatset nyörotcen ja E.
siM>a wastal,/ «icki awiowäti suosi»»»
j«r«ckaut:eu< eaicki lapset jumaliseen ylös.
«swattamiseen: taickl palweljat j« palea-
fM uscollifuteen/ja caickt syndlset lollsee»
Wlidymvxen ja pllrannufeen. Ole siua
Mtomäln Isä ja calckeiu Jumalalapel.
liwlften lestein edcswastaja, ole sinä eaic.
tt<« heickoin wohwus/ ja caickein wurheb
llstein l»h»utn«» Polspoista PeMi ja cp.
»hinen lahcocu»dans; Estä sota/ nällH
/«l«tto/ ja <ula mettä caicklu tvtjmeifeld
<«nc«lckiften iloen ja auiuut n t«tw«sa/
lM Potcas lEsuren Chrisiuxen «eldän
HERram rautta / Amcn.

14. Rucsus Cfttechismuxen Gsarnan >

jäkken.
kalckiwaldlas ja laupias Jumala/«»-'

meille pyhä Armos/että me pälwä.
Dwäldä smun luudemlstsas lisännyisim/
»fvisim j» tutkisim melbän Cb,r<st,n < Vptn
<»ff«'ella/ ja ntzstä pmmarrälsim / cutug»
Wän sinua vtNas Uscos ja tnMalsubes
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palweliman/ ~ ftnd ä ja
mau p,lä. Pyhitä/ o Inmaia .H,,»,
sinun Seur«cund«e/ wahwlsla ja ylöep,t,z
hänlä/«una häl eu enömin la euämiu»,
sändiö/ eitä hän sinua lunmolta,»/ M
lvellS/ ttztäis ja yllsiöls läallö ockiae

ja siellä,tjackai(klf«s au,ssdes/ M»,
fen Ehltsinxen metdäu MRram «l!i,«/Amen,

»5. Vlueous patzisn EaZt.
nan jÄtenl

Ceickein «rwoll?siu ja kärsiwcH,
lEsu Chllsie/ si-un »«ck«W«

»n tosin ollut olon pnluwa ll«o Ihmsi,
sncucundO wastan / etcäe olet meidän lch
lem Ihmeftxl tullut/ja talsinet piltan/l»,
scan/ ja cuolcmau/ siinä sich/
«ntn Mtldä>s ya«c«>cki>estl cuoleman MAnna meille ormoe/ »ttä me laman s»»,
»en ja sanomattoman hywan työn ain«u,i«,
lesam plyäisim/ ja nstolla »astun otni,
sim: Nyu myös sinua/ Ifän ja Phh«,
Hengen cansia sen edestä kijttäisimme/Lhn,
st.lltstä «lämökerts pidä simme / ja cM
hädäsä ja wafioiu läymlsesa sijhen luw«l<jimme/ellä sinä HErra lEsu Chrtstemi.
däu wapabtajam / joca olet «että cM,
mafta/ Perkeleldä jq Helwetlsiä lnn»st«m/
olet meidän «vihdoin tästä wiheljälW
Mailmasta wapahtowa/ ja lygös iMc»ll>
llften iloon o,tatv«/ cusa «c sinun lytoft!
gancaicktsefit täytämme / Amen.
lb. nHden edesi/ cuin k»s

wät HERran Ehlollistlle.
lEsu Chrlsie/ joca Pyhaskj»

«««st meille l«wen ja WD»
alla sinun totisen Ruumis <a.Vensi««»«
b«<«e/ j«tta npl «tcowstl sijtZ osalliset» «l.



Rucons K«rj<f. lz)
«tl« h< im mahdolll,

st«,»illltz s«/ Ustone wah.«.stufexl sy..oe!»
Mt ft.iMlsest/ ja mu.itmalsil ltz llens si.
M cstlkcran PllnaS >« cuolemas olkeia/
Wijli«sil s«n tylon culn he Cistcsa tehnet
,Mt/ jasilli alcomijella / sinun

m «hoatsit alan yyoes lottses
!M/ lumlisudes/ rack«uoes/ m)«s toi»
n>,z i>, LhnM >es l ja nyn «i
»,yill>» al.omllella yllyeu tayoa/ he'
M» päästös sinun pyhäin L°lswolg eoeS
M lmvaunet owal i Että hecatMn Chrl»
stM'»scoVatst«u canft/«.hoaisic wymetn
Dj suunsta Ehcoiliststa Tatwasa osalltsexi
„il«/ Ameu.

,?. Kircosts lHhteisZ taicka coti«t
tuuleu» Rucons:

KAupiis Jumala ja Talwallinen Isä/
kytän sinu» caltcsta wolMfta2</

<lt«s m nust Meno silla lMlgelltsella armon
I!,M/ lUin on sinun pyhä sanas ny!»
,ii,.sast j» sulolftstl ruockumt ja rawtunnt
M/«tä mlnun Slelul, on saanut m>tli
snosious/ mmun omantunooni lewon läsit<
limyt / j» nztnu» ufcsut za tolwonl o»

tullut/ että tmnä laidan tloi»
sest s»no«: HLrra /inä olee minun ftoä,
mniustallusjamtnui, osani ruceilen
«mä winä/b laupias Jumala sangen
niylästl «lläs arm»lll>tst m nnsa wahwitlal».
si> lainän Sletun lewon )» omantunnon
Rauhan / ja andalfit minulle Jumalisen
««olistnsiunau^cs/minun Aia»
llmltset mllles jalfen lomltta/ j«
Deus ilolla »a Sydämen »loi,
mstlla tulla si.mn pyhän TempiyS., Jos
<»as sinun Jumaline» tahtos ol!S/että t»«
>»H Mats «l«»!»u «mlluwgNeiuenKlrcron

käy»
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käymtsent ( sillä vfl wymetnen cnmxwzl,
pltä oleman) ntzn wahwlfta minua «»m»,
liael. Jumala sijnä watzwas» nstosa j,
siwälseia ustalluxesa finuii piälles / «lli
Minä nyn ChristiUtstst !« hn«>n töaldi «,

«anisin/ että siilo n sieheuTalwllll.seeuTeii!.
Plyn mltsin/ ja sinua siellä sij ä sunrtft
Seuracunuasa ljauc«lckisest kyttäisin z,
Viistäisin/ Amen.

lg, Rncous Adwenti» Gunnuntssinss,

HlERRÄlEsuChristesinä cuuntol»'

Poica / si!»H oltt Ms tahdon jällen iM
ottt nljncuta Israelia 2»,

n!..'gas'hul,<,»s ja outt«ia/tullut sinun «lW
fas ttzg» Itrnsallmiu/ että ftnä stc» w«i!>
hurscantcen Kattaisit/ sinun wcheljö!t«y>
lösojennaisilia synnistä wapchdaisit.M.
t« että he selseit,Jumalan Armoa wast»»/nyn olet sinä taänoänyt sinus Uetdän tiy>
hain Pacauain puolen »nä «e sinun Con»
sts olisimme/ ja tulet Vielä jocapäiwä <i<
nui, lygs Ganass ja pyhls»
Sacramentelsä« louZatähocn me sinn« st»
dämtsiä caicki kycämme ja (us,»lli,ella s«»i>
men halulla) rucotlemma/ että me lämi»
fin»!, Armos ockem tuta ja nautlta m«h<
baisim. Ach Hößra! Tule myös meiiä»
jygöm/j« teje sinulles asulnsia meioänSy'
dämisäm; Sinä tosin »let meidän W«p«j>
tajam jA Auttajam/ «i ainoastans meili»
runmtllists» Hädäsam/ waan m>)ös em»>
maisesi/ Syndiä/Cnolemala/ Perkelettä j»
Helwettiä wasiau» Senlähdeu «n me m»
singän Latmafia tottele/ cos«
sinä ainoastays meidän cyköuäm olet/j»
waicka wielä metoä!» Ruumtm ja Sieln»
Valpssis/ntzll oltt sinä lMttngtn/0 JM'10/



!

meibH» uscaklus jc» met«
Sinä tosin o«et

D Isä/ ftnt«ih)il, ett ole sinä m, ö' ny!»
!,!>'lsä sinun hengellistä Z onlca/ -
«M l«ll st ostettu,» Scuracuno..s ylö>,«il'
M»/ si ä
M hanes Cunlug >uS. Sentäh,

nuca mellä/ että me nyn>m« 3p°sto.
<ilii,i/ metläm pottsts Cuuliaisudes sinun a°
Uhittamme/ j» meidän Njatuxem sama»
MMn ja'nst,2 cuuljnisuden am faug.xt
,MM«. Auto että me finun ArmoS c«ut» ,
<«m<!d.m Sydcimem «ees w>>lmsi«i<
siMc/tektsim Portit «w,raxi/ ja b»et

cerkicft/ että cunnian Cunlug>»s
M l,an tygöm sisälle tulls: Jo me am»
Mxella sinun pyhän Castvos «teen tu!i<
ft,«e i« sanoisimme j Hosianna Dawldin
P,M/,k!jtetty «lcon se joca tule HER, at»
Wmeen/ Hosiililna corlluoes i 2nna melll«

Arm?/että me jutklststt/ robktasti ja
pMmöti Mallman edes sinun tunll»stam>
me/ja lutilmistuxes ja tghdosc,
«in» löylHisim/sinua psslmelemau pyh«deö
j»wonhurscaudes calkena meidän ellyalca»
«m: icliua Miiile myös / O lEsu/ sinun
Armosi eitä «e meldan «jallisesia tawar«°
st» n/ wymelsen »s!m«mrne peräst/ mielet.
l«m jsgssmme JumalanNuldacunuan hol«
hwlsexi / sijnä hwgellifts ZIVMS/ j« jos st'
«un Mmls tunnustus uij» waa«
ll!s/me silloin sinun Nimee Cilnnian l»
»»tuqtttkiwätsil, oppwS tähom / hyN)äli«
«iclella caickt me?ln« annamme/ cofta sinä

tahtem utzn köyhaxt tullut olet/ et»
la sinun on käytynyyt Aasintamman <ain«<
ll ettll/ ja Ristin Puusa sinun suuri!NM<z»
l» jsusfts ett slz WchsitVlNyttH

saa.
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saada taimint. o meltleM!tam» antuaxtekewätuen Armo/ että n« sl.uun wymelses tulemlstsas/armostH saisit,'
«ston lopun / Sielun yancalcklsen Antu,.
dm/ jongaS meille nyn callist. omalla M.rellös ansalnnnt olet / sentähoe» meidän si,nua O uscolllnen lunastaja/ ynnä Isin,
pyhän HeuFn cänff« vl stämä» / cunM.
taman ja lyttämän pltä/täällä ajallW
ja siellä iMca,cktsest/ Amen.

19. Christueen Si?ndyM»stZ.
AAMwaldtss/ Ijancalckirien lotiucnli,'Vmssla/ meidän HESlranlCsureuChrl»
stnxeu Isä/caickem cappalden luo,a/h»l.
lttzia ja ylöspltäjä/finna me catkest sydin,,
ftäm tytämme/ ylistä» ja mnnlsitamwe/
sen suuren rackaulien edest/jongo sinä mM
köyhille lhmchlle osotit/ettciealnocalienP»!.
Ms lEsnxeu Chrlstuxen alas taiwast tyz°«
lähetit/ ja quuott. hänen «eidän i!hmNeHestä Martasta ottil/ että jocatnen cu!»«sc» hänen päallens / «l pidä huckum»»/
mutta saaman hänen canttgns Ijancaiclift
«lämän. Sinua myös yan catcklneu Im»»
län Voica lEs» Ehrtste/me lijtäm/ettij
»eldän luondom päälles otit/ synnyit «il»
zest Manäst/ja tulit Ihmisen lapstch

ettäs meitä lanttaisit canfts
Jumalan lapsirt/ja siauu wellxes. s!<
nua myös yancatcktnen Vyhi Hetlgl/ cch
Isäft jaPojaft uwskäyt/ me kytömme/ et<
las sen cappalen Ihmist» luonest/ jong»
Jumalan Polca päallens otti/ ja Neltz«»
Maria» cohtus hänellens yhdlstt / si»«»
«wullas <a tepllas cannlstlt/puhdistit/i»
pyhitit/ ja »yn hsnen rnumllllsen sikimlst»<
j« syndymtstns «eldän hywärem u.'o«t««
wtlit j« päätit. Sluua elävät yancaictlji»

j»
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lllnesys Kiris. i6z
Jumalat»/'lsa/ Potco 'jaPyhä

K»ze/ Ml lytäm ettäs sinn» Seuracun.
iHhan aftl «eldän seasam ole<! ylospi»
hsllluut ja warjellut/, annoit ckellle»

ftm Oanas pnhtaft j» selkiäsi «petellä/
z,,rl»ment'.t «tkmli tawall oma» pyhi»
»stilills jälkeu ulosjaetta / annoit myös
B!!e» uscotliset j« «lmellistt san m pal.
«M/ ja sitä terwellistH Ewan«
«ckllmtl, opp»a perkelen ja hänen jästnittenS
MilrHtn opettaitten ia erlsenraistm cuutt»
Mteltä za turmtloa. .Viet myis warjel«
lut sinun pyhäin EngelttteS cantta me.tä/
M»nRuumin/ Talum/ saamam/cotom/ ft»
lmonom «snest waarast ja wahingost,
Ml» j« muita sencaidaisita sinun hywiä>
ll»M> <o«a sinä meille» tähän asti/ nöh,<
luja näkemät/ tieten ja tietämät / sielun
<« ruumin puolesi / m»nel muoto ja stnge»
lisäsi andanut ja osottanut olec / tu«<
«m «e ja tunnustamme siuulda saanert/
josentähden nyoen edestä sinn» sekä syda»
mieltä suulla kljtäm/ja yltftäm. I»
n>»lckss me watwatstc / jo«a aina synnis
,!»«/ harvoin kyllä sencaltaiften sinun lah<
<»« ja hywäntecols päälle» «jattelem j«
uulsielem/ mutta pikemmin unhotamme/ j«
»seinwaarin nijtä nantiyem/ emme olls

nytä picämän/ja teista sinuldst
Mns Cnitengiu ett» me endt>
<<» tiedämme sinun oleman armollisen/ j»
«Mm auttaman uljtä / cuintygös tur«

ja seneähden s!et myös tchäu «<«

«an melbä» canffam yhden w«h»an ltzlsn
tehnyt/and«tn sinun racka» Poicas meldä»
«destäm msllman tulla/j« puhtast Ntitzyeft

Samalmusto että' monet wah!ng»t/
»»ssainkäymlset ja »aaralliset ajat owa<
Wsämj<t pMem tullet/ uljn «e cailesta

sy«i«
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fydämestäm nöyrästi sinua rucpllem / ecl,zz
«ikcn sen wa>chan pahuoeu/ y p?.>d>n/ co>suoen )a hayyn sisun/ cuiuu,,,.
han puolesta melbckl l'h<?saw,«/
ja meltä syndyn temmapl/ tahoeisii «Zlstj
poislijsuo/ j« sijtte anva meiUen si-mu p«.
INS Syndymlsen tähden/
len/ »uden Sydämen/ nuoec tawtt/uU,»
Jumalisen elämän/ että me siIMH pyhyle.
f» ja wanhursl«udesa palwella txidaiw/
ca»cteua meidän eilnatcanam. Annz MM
«llmoltsest anderi/ -wltä me lähan »sl! s,.
nu« <a metdan lähimmätstam wnstau rck<
nec »a tehnil l^lem.! Ru oll«m myös si<!u<!
catcki.vald as Isä/sinun pyhä,, polcas W.
stufen bahoeu/ ettäs p,hän ftnas putztm
ja selklänä / ja Sacrameutts »man Myi
M ken me<»än seasam »<tla nzttin ylöifi.
bäisil. Eripurat/msät.tt opit/ sielun p,«>
fet »a sanan' turineUufet armol>stst mM
polszcta. Auna myös w»hw« ja hywä m>
hs/ ftwlndoja vstäwys tomen lolsemcailtz»/
hlLitze j« alaspäln» Tattarit pal«>
u«t >s caicki muut / cmn sinun Can>l»>i
ja sanaos pyytämät hälvlttä/walnota/»!'
hat« j» Ssdfil/ rtjoae/ c»p!<
»at/ wenn w!»o»atux«t/ warcaudei asel,a>>«
«stä. Taudit/liWUt/mnrhet/ wastolntäyini'
set. ja c«tck«»«tstt häeät polscarcota. W.
lz/hallawtlo>et/ callu a/at poisota.
wat tlmat ja waaraliset Tuulet «D.
Pääldistetn catckl perkelelt cawalat juo<l«
ja wätjzlyxet m«all» / merellä ja lnnllft«siä ja poislviännä. Wijmetn rucoilemiix
sinua/ ettäs meibsn Selum ja RuuM
puelisam/ lapsim/ perhon/ cotom j» c«<
«anon,/ ja mltäs melllen anbannt olet/<i<
nun pyhäin Cngelttes cautta kätkisit / c«l<
Mj j« wslljellsit/ «ndat» «,lll«.«<lkl.
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ja ruumm tarpet / wilja»

ss«O!j/ metzöstä ja merestä/ rauhan/ ler.
>« mielen coco'metpän el!»<!

«M<!m. Ia nältö anomme sinulda O
l?«ä )sa / sinu» rackan Polcas Muren

töhd n/ joca melllcn ft!dy..hk
,«a,uttm on meitä auttamor/hoihoman/'
Ajeleman j« «arjeleman. Sentähdeu t2«
M f. wan Polcas tähden OHErra/ «l»

Mitä nvt ja «tna sinun huomae ja haldus/
«ma meitä / luule meitä / armahda met«

pääliem/ ja anna wtlä we tarw.yem/
MEN. .

20. Rucous,a Rytos«S«ms
hän Casten ebest.

s> HERra lESU thrlsie minun «lness
sinulle cannan minä ya»«

<«!ck,sen Yliftöxen / Eunnian ja Ktzloren/
«,äsminui, pyhänCastea sinuncalttnWe<
«e w»!maN« catlista minun Svnnelstäni
Mdisianue ja mlnun päällenl sinun «utu»
«ftlselvöisen «yiatlomudes pyhän Waatttn
fckuut Mutta mlnun täyty cuiten-
gi» sinun miunn Wapehtajaul edesä / st»
«lii Huocanrllla ja palawtlla Kyneletlls
»»»uusia/ >!>tä niinä itzeui/ (Ivm«lan e»
»<e «olttettu/) sen zalken monella 5,,».
M tahrannut olen / joca mlnun Eydä»
wst«l!t.mulhlllisexi s«<!tt«. Sestllhil!i rn>
»llcn minä sinua növläst / ettäs tahdvisil
«illulle fencaloutsen Riettauden/
Gn/ Wtan ja Ricoreu/ sinun sunfen j«
f°ij' ttoman laupiudeS jällen armollisesi.il»«
><l! «nda/ ja sinun Aruwe lainata/elli ml,»
»i sydämen catuwaisilla Huocauxtlla / caj»

! »lnun pahattlejani cadun/ ja mlnua»
sencoldalsista töfiälähln ja aina edes^

l<» «»«hdssn z Anna Mpss/ «tlä m<nH
sinnn



sinun Armos cautta »«na msen lnpaureu/luin «ininä sinulle pyhasä <z, ,

stesa lchnyt'oleu/jolla «inä m» uni 51,,,, «

«Valwellurees sitonut olen, s,
sian Perlelestä j» calkista hänen lösii, fja menoistlme w«n»oden luopunut vlen.H, <«

ta minua myös pyhä n Henget» w,im«!> s»», s<
ta sitä julma S«tan«« «rastan rehkl«li «i
ja pelkämättimöllä «lelcllä uscosa lilwch
teleman ja sotiman /ja hänen sinun C«li
ltlvalbian Äpus cautta/ cackesa hengen j,
lihan rijoasa/ mtehnliisestt ylitzeweittaM i
«tä Hengi/ lihaa ja caickla Satana» >

lylystä wastan/ mwusa «ina woitlln sH «'

Ia että lihan heickouden tähden usiasii/ s,, jli
pahembi/ja »»sioin minun »ahtoni «pH hl
tu / että minä minun puoleldant .ricon s« d<
lyton/ fonga minä sinun CnW «

tehnyt olen/ ja nyn Syntiä teen sitä lch, li!
lupausta w«st«n. Senlähden lucolle» Mhi
nä sinuä HEAra lEsu Chliste/ joco «lllji f!sama jonga täyi»elllsydest me olemme ft st
net Armon armosta/ ettäs Mi, 2
sinun y«tzewuotawa<sen Armos l«hlen/W li
da lyton pnoleldas wahwano ja sclstwuisl <»

na pysyä/ ja ei snllita/että winun «si« ll
tomudeni tähden sinun Armo > »tjtoe mimi <y
«vastan lact<!ts: Pois se että meidän ep<> I
uscom pidäi« sinun uscoS lurh»xi ltkems»! l<
Sillä sinä tosin olet täynä!>s Arm«<r j«Ä ««

tulta» v syhä H««gi Htzßra Ium«l«!»»
Anna -menulle si!«n terwelliueu W° m»!/ <«

jota paitzt en minä mitä» woi / ,« »nhi ii

fta mtuualEsuren canffa >»

yhdistymän/ etten mlnä «<nun lEsust>!!>!/ ll
jonza mlnä yphäs sasiesa/ ucor c«uil« P
päälleni pukenut olen/lumalatromolla el»^««möllä minuldaui «fänärs polerusu. <''

«nlnun HEHran lEsnxeul l Auta nil'"" ">
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cattes päällemacawaiste Hiidas
Duani minun saadusta Castestant wäke»
Viisti »»hwtsta ja lohdutta mahdatsin/co»
ft mlnö stlä tiedän että uscon/ etti minä
Män Casten cautla Jumalan lapsert/Wcl«
,<ll (Sisarerl),» tjancalcklsen elämä» Can»
ftserilliftft tullut olen: Jota Perine»-osa
«ilcngän minuloa poisotta taida/ Amen/
MmlEsnAmen.

«. Christuxen pynasta.
Colckiwaldias cjancaickinen Jumala/ jo»

</ca sinun suuresta rackandestas M«il««
G racafttt/ «ltes säästänyt sinun atnucat»
st» ja catckiwaldiafta Polcas/ mutta olet
Men meidän suurcein Syndeim tähden an»
M«t ptjnatta ja waiwatta/syljeltä ja p<l<
Ma/Wtyollla plchö/Ristin paallen nau»
li«a/ cnoletetta ja haudatta / ja mlmtoi»
hirmnlllsesta hauen contzans mendaa/ sen»
fiällen että me hänen :alkeran Cuoleman»
ft j« Pijnansa cauu» sijt» yancaicklststa
Mwasta ja Tu/cafia/ cuin me Sundein,
chieii ansainnet olim/wapatetuxt lulistm/
j« j«n«n cantzaus sen ijancaicklsen Auluu-
lm ftmn Naloacuunasas perisim. KtM»
tyj» cnontottettuole sinä/ o rsiwalltno»
Isi/ tämän sinun sanomattoman lauplu»
»tsjaAcmos edestö. Ia minä «coilen si>
Mcailesta Sydämmestänl / että sinä «n«
»»ift minulle sinun puhän Heuges cauttss
«ilon ja ymmörryren o,le!» ajatteleman/
»uisteleman ja mielesäni p tämän / sinuilnclan Psttas meidiin HERrau lEsuxenlhlistuim Kipu» ja Walwao / Pilcaa j«
Vllncoyll/ Vtjnaa ja Cuolemata/ että mt«
M Sydämment jaMelent mahdÄis yl«S«
Wletrri lulla/ oiklin lljttämän ja cohtul»
W cnnnloltaman sinna/ sinun sanomat»

loma»
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loman Armoe »2 laup.uc.es edest jo>g« siHwmulle ja raitille Inhimlsille täsä «sias«,
molltstfta osottanut olet/ saman sinun ««,

tan Pottas lEsuxen Chr.stux<n lähdl,/
ANEN.

malan Polca/ cuirga sinä olet sin>«
nyn ale< da»ut/cu!nga snurt ombi sinn« «i, '
kandes >a Armos. Mtnä olen wäärin tch
nyt/ l« sinä sen eNst rangalsian. Min«» ,'
len »,ckonnt/ mutta sinä sen edest witziM.
M«ä olen häpiäu ja laitoxen malc,»»'
saattanut/ ja sinä Kyden edest olet Kim»/.
Waiwan jaPynan ala heitetty. Mlnä 0..
len ollut plplä ja röycktä/ ja sil.ä flli m.
sian htliolnen j« nöyr». Mtnä olen M>,
l0»ac«lwaln«n / sinä cuuljainen/ ja mmm .

«wacelwalslideLi tähden sinä rangaW. ~

Mtnä olen pahoisa hlmols» ja haiuist ft,!'
ylä tehnyt/ ja sinä sen edest olet N stlchi»
jipuu» päälle» cuoletettn. Minun HE3I. ,

ran j« minun Jumalan/ cutnza pitä mi?»!« ,

<länän< nättä sinulda a"saitzem«n. b<i> ,

nä Cuynlan Cnmngas/ cu ng» ltänäe.s ml>
«un ptta fyttamän siua femaloalsten h«>
lvälnt«Vt«l edestä. Sillä ettet taloa millil» /

muoto yhocagän Ihmisen Svdän ylös «> <

jatella/ ,u ng« sencaldaiset suuret hywlt l,

Tcgot p!».ns ansalttaman j« ma«tl«m«, t<
Ia että nvt en m>nä tävdellsestj!' «

»ua hywämt«o<e edestä kijttä/ sillä ellä jl> !<

«un ansioe vlltzesao mewan »olmam/s<»' «

töhden/ O HE3?ra rncoilen ja anon ml«» L
suuren loupiutns tähden/ t« '»<»» «!

Wtnfthiln yxi ustolllnen ja Jumalala »<>!«< l>
lvöinen Syd,»n/lttä miliä sinun päällesi ><

man loppuu asti wahwan uscon cavtza «l' »«

nu« sin/ että m»ä yl,tzen catckia ji< «

llua racaftsszsm/ eltct minnllen pattzi M °



«

Dan »lts / että mlnä myös caicklo ntitH
>/ sinun mieldäs wasian owat/

M minä yhdengau pnättm u>callustani
»' »zMpssitzt sinua joca minun Iloni/Rie«
" «un! / lohdutureni olet. Anna sinun Nl»

olla minun Sielun! wirwotuxena j«
h> Pyn«s muisti» minun Sydämment
°' Mwssna iawahwlfture»,. Anna «rmojas/'
°>, ««ii minä a<na tatoaisi» »La sinua w»stau
" »izr» ja cunljalnen. Awa Mnnn Corwa»
'/«!/ elte ne aina sinun Sanss ja Klistys
'' Mllins cnullsit. Hallttze minun läsene»o> 1,/ että ne «lait tekisit/ mitä sinulle »liS
" Millinen. Varjele minun Sydammeut/
>» l,l«» minä pahatecojanl kielläis/mutta ml««
°' Uänt lunLufMsin. Ml«ä rucoilen sin«a/
'' Mun olnuata Taiwoani ja Turmani/ sinu»
l' fture» Armos ja iat?eran Cuolewcis täh«

»n/ «ltäs minun Synbwi ja Ricoxent au«
" ltfl «nnaisit/ j« olisit miuullen awnlllne»

««! j» tjanc«ickisteL / Amen.
«. Christuxe» ylösnousemisesi.

« f>Vlacas HERra lEsu Chnste/ mluu,
»' kainoa lQil!v«l,t/Tieut/Elämi«l ja Au»
!t Mdeni / sinä joca m«dä» wanhurscauden»
», !ihi«u oltt »ltanut päalles caickmaiset Wal«
»' »«/ sydämen KiVun/Ristin/ Oljantappn»
?> msmCruunuu/ Köydet/'Nuorat/H«awas

»y°l/ ja ltze Cuoleman/ ja siltt cuw sinäl
» lulleman ja Pirun olit ylitzewotttannt/
>» Mcolmaubcna päiw«u omalla waellas cuol»
>< >H« jiillens ylösnousit/ ja il? murhellises
>» >« peljästynet Kpzlusjapsts wahwain ylösa
ll Msemtsen T«dtsi»st«N', ja 2«l!nue«eltetl»
i< «»tl, lrhdutit/wllhwisttl ja ilahutit. Sj,

>' ,3'



rac-lS Isäni / minun armolmen
«inunwättwäTuuingant/mlnunuscoll»,,,
Paimeneni/ Opettajani ja
olet minun ylimmäinen Pappint/ mi»,, <^

Päämieheni j«Halbiant. Si«ä Chrifie,, i«
let myös minun Iloni/minun Walteud!»,/ j«
mlnun Tieni sijhen ljancaickisehe!, Elamäil»/ l<
jongas minullen sinun cowan cuolemns /,«!

Ylösnousemtses cault» «n» st
«ut olet. Sen edest olco» sinulleKyt°< „>»
Cnnnta
hön Diösnousemises jslken sinus <u
petuslopsilles/cocoisit heitä yhteen/w«h»!, »

stlt heitä m?ös Saarna Wircaan/ ja l»Mheidän lujastt sinun Sanafts kyni rifpm/ >»

ja sitä ymbäri Mailma caicketn Cachl, !)<
«»es saarnata ja opett»/ nyn wielä «M ««

sinus meille» ilmoita/ja sanallas,me!t»w
gös wcdii/ wahwlsta myös meidän LM «>

jam/että he sinun ftnafts »a ApostolM «l!
bpisa alati wahwaua pysyisit. Ia««««,
let n,yös meidän Cunlngam ja Haldl»/
uijn rucollem me/ ettäs caickein Cmwg», s
sten ja Piiämlesten Sydämet sillä «,«!«»!>

la/luin sinä cn»Uu!st ylösnousit/ wäänli!,
fit tygöö/«?ä he sinua heidänHERru't j«
Haldtans edestä pidätsit/ ja auttaisit/«ti °^

sinun Geuracundas aina enätrxi / lM
RimiScnnnioitetuxt/ sinun SannF «M "

esiet heidän Waldacunmians leivitetyt !»> «>

lis. Ia että he sinun Canfts/ jongos p?> "°

hallä Werelläs lunastit/ myös pch< °

d,!, tähden sinä cusllulsta ylösnousit/»lk«!n "

ja sinun mieles jällen «desstlsoisit ja M' "

tzisit. Ia mjncum sinä sijhen huonescn »< >'

sa olit/sisälle menlt/!«
hcillen Rauhaa ja Terwcrttä toiwetlt/h!>< "

wästlsiunatsit bcidZn Ruscons ja menM
LD Ni,lKn HE3ua lEsN Christe iule
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ja Huonetsim/ ole meidän

«-liechaldlam/ann» meille Rauha jaTer.
s°! hywästtfiuuo meidän Rnocam ja mt«

.z inelyZ on. Carcota mvis pois sinun y»
""' woimalln meidän 3«lo>stam

i,M°stam se h'tjyH»ngt Piru/cmn oltj-
-5 iat/Torat/Toppelulet/ K s°Ullt, Rletta.

M/ onneltowudm ylösnosta ja matcan
, Wt«. Pysy myös aina meidän tytönöm
~ «lidiit! ftasam i« meidän eantzam/ nijncui»
», «»il OpetuslasteS tyginä/ seas tästellä,

,,s« he olit/ «ina pyybit olla. lohdut,
5 »,°s ca,ckt ««heliset ja linsatnt / siunu
«,! ss«uhas<!S ja lohdulistlla Pnhell.ee / onn»
«, U°s «lclia muitokin/mitä metarwltzem/
i,, Dn ja ruumin puolesi. I« auta/ että me
,»«,n« stnnlst la pohudest ylösnousisim/ että

~ M täZldä lähttisöm mahdaifimme tulla si»
„, m «ygös Talwasen/ cuft sinä istut Isas
~ ilolla Kä»ell/ Amen.
"

iz. Christuxen Tstiwftstn «aslumistst»
~ s> HERra lEsu Chrlfie/ Ca.cktwaldia»
~, «cklscn JumalanPo!ca/j«ca el sil>

l<» nP löyhä ylsncatM» ole tasa Mail«
~ ml/schncnin sinä ennen cuolemalas elit/
!z mlt« asut nyt ylhäll T«l»««/ja istut 3«
« sis Mali Kädell/ ja olet meidäet ylimmät>
, «n Pappim ja suulln HERm yiitz« calc«

!tii!/cu<n Mattmas on. Me rucoilemma fi»
~ m/ että sinä lähelälsit meille sinun py<
i, h»»Henges/ioca »»itä Ustoon siuun pöal<
, !<« wahwlstaiS. Anua myös melle» usco.

,> Ilset opettajat ja toimeliset Saaruawlcyet/
> j« sinun pyhä» EtoangeKumin oppls h«l«
, lin cauttans, «eldän seasa» ylöepibä. Ga«
. «lmuoto ettäs olet saanut mallan «lltzen
i tirsan ja Maan/ ja lnllut «eidin Cunln»
< i«sem/ uM wstljele myös mtjdälz Cuni»»
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g!»m ja EsiwssiVnw/ ellä mlclMns iuWZsinun HERrarens ji, sinun ala»s
annaisit/ ja auttaisit «ttä sinun Sanas l>i','dän WaldNttlnnaftns ilman estet opeteltu
sm/ ja että he myös mettä sinun Palwll,joicas/ olfiau l«lu/ hytvän lurttuf«/i,
cojtullstn rangaistuxen cauha nyn
soisit/ että me ynnä heidän tän>z»elämän peräsi perisimTaiwan Wsldacu.M,
ja siellä ftisim sen Ilon/jvugas callille usl».walsilles luwannut olet. HilZitze myös««

poiscarcota Piru ja hänen läjeuäne/ sUjulmat Tyrannit / että,' »ääläl Opeltaj,,/
jotca heicans sin»« ja sin«n SeuracmMwafissn astttalvat/sa ntzn sinun NaldLc»».d«,s täsä Mailmasa woimaliftst w«rjele j,
hallitze/ sijhen asti/ ettäs caicki sinun M

jalcais ala. Ettäs wW
»!« melban paras Papplm/ja yllmmäiN»
Ptspsm/ utzn rucsile sinun Talwallsia I.säs meldäu edefiäm / ellähön olis meM«rmVllnen ja laupias/andexl audais «,<!>
eän Syndlm/ häneu wihans/ jong« me uickdän monilla Sylmellläm ansainnet olm>
ma/ poisheltäis/ ja caicki ranl«isiuret j,
»»stoillkäymlsel pyhän Tahtsns jslken l!«>wltäls/ ell perstt polsotat? ja calckia ml>tä "me sielun lalcka ruumin puolesta tanvi'
tzem/ sinun tähtts meille annals. Wme sen «dest aina tejtäm ja ;llsiä« sim/AMEN. '

24. Pxbsstä Hengestä NHtos.Gchmt.
Calckiwaldlas tjaucalckineu ja laupl«j

3aiw«lluen
«n» rackan Potcas lEftre» Christuxen mel»
dänHEßramlupauxenja lljlon jälfen/ail'
«01l Pyhän Hengen tulla Apolisltlten M«l«/ Mstes kie!tzs!, M«Y,M/ j!e>a heille i>

pe"!
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ktelet/«lä heidän piti ole»
N«» sowelftt käymän ulos calcke» Mall<
Bon/ M sckarnama» Ewangeliumlt cal?ll<
<!»C.insotllen/ »izncnln Eh»istu< sinun Pot.
«,< hiille 01l käskenyt / jotta myös heidän
,lrcans saman pyhän Hengen cautta/owat
H edessetMet ja toimittanet/että heidän
Mos ja oppins on cuultil cacktsa Maa»
imlsa tzaman mailman irärm/ nijn että
Ws mekin tasa Maacuunizsa osMsexi o<
wm tullet sijtä Opista/cmn he ilmotttH'
«ei owae. Kytetly ja cunnioilcttn ole fi«
»j/ 0 Tsiwallnen Isä/ cömiin laupiudeS
j«myös caicketu muiden HyNatutecots ««

lljtä. Ia me ruc«>!emm» sinua nöyrästi
m» meille sinun Armos/ ellä nijnmln si.
m pyhät Apostolls / ja ne cutn sitä Wll>
u owat heidän jälkeus ylöspttanet/ oN«t
ftuu Henges cantta fiehen autetut/ nijn
m« myös saman Hengen meitä hallita/
«l» me sinun Oplfts ja pyhtsä Sanotsts/
W he mcillen sinun p«olest«<« swal ilmolt»
Mt/ wahivall Uscolla ksnnirippuisimme/
jo sille ntjden jälken meidän elämäm kc?yt«

Msm / sinulle Kljtoxexi ja Cunniaxt / j»
«Me ijancaicktstxl Aucnudcxi/ saman sinunnckan Psicas IGsuxen Chrlftnfen meldän
HERram cautts/ Ameu.

H5. Rncous pyhäin Engelein
Wsrjelnxest.

ar«Mnen Jumala/ ja Taival»
Ylinen I§H / sin«» »lcon MoS/ Cunnla
joPlistys/ caiken Hylvydes ja iauptndeS «<

lesti / cnlse minulle waiwaiselle syndlselle
«sottanut olet/ ertn«matsest sen edestä/ et>
li« ne pyhät Engel» mlnn» ja caickeln Ih<
We» palwelnxe»!, «rmolllsest «settnnnt «»

l«. Armahda «pös »tnui, piallmt /j»
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«nn» aina sinun pyhät Eugelis (jotc, si.
nnn Jumalista Majestettäs palwel«V,t/>,
sinun Cunm,aS aina näkemät) minua wor.
jella sielun ja ruumin puolesi / Salan»,
Wieckauoesta ja cackesta Naarasta/ ja «s»
«tnun Elämäkertani loppunut on/ett»h,
ottaisit minun Sieluni ja «eisit ijamaick
fteu Iloon / lEsuxen ChrlstuM meiiä»
HERram cautta / Amen.

tzaucaickinen ja laupiasI»,
Humala/ meidän HERran lEsuxen Cftl>
stuxen Isä/ Talwan ja Mann/Engelitte»/
Ihmisten ja caickein cappalden lu°j»/U
lytäm sinua Sydämestäm / c«lcketn sim
Hywäintecoie e,est«/mln sinä calklllmD
wisillen/ ja cullatin meille alusta sille «i,

»e ilmaan tultm/ osoecanut olet/ ja «!<>i
nylki» pälwa pätwiildä osttat» Me li/li»
sinua n»Vös/b racas Tatwalineu Isi/li.
nuu suuren Rackaudei «öest meitä w»st»»/
«ttes alnoafians ole andanut meille» fim
rac«sta Polcas lEsusta Ehrlstusta Wallu>!!>
hert/ Wapahtajart ja lunastajaxi/ ja fin»»
»yhä Henges lohduttajari/ mutta olec m,i«
«setlanut. sinun pyhät Engelis meille p»l»»!'
joiri jawarttoixt/ jotca meitä meidänRw
min jaSielun/meidän Puollsam/ lapsen,<»
Perhem/ Cotom j» Eanauom/Hywy^ei«j<
Tamarani/meidän Seurnmnda» Klril»»!
ja Schoulum/ meidän Isänmaan, j, M>
vacun»am/ coco myös Christtcuunan tzy!l>

nisiä/ pertelen j« pahan EuAellttel» D>
«tft«/ca»kesta myös Vahingosta/ TuscolM
Waarafia tättemän >a estämän pidäti. Ol>
»ä liihm lytäm m« myös sinn» pyh« M
«ttä sinä pyhäin Eugelittts Awun j«h"
homtsen «utta olet »liyen «lunnen W»^«»e<jl«»t »«!tä/ntz>»lMtP«ll«le sin«^!



oppta «le saa»
„,nell3ä poisotta eli turmella/ eilä met»

ja Coloam häwlttä/ »a
M cukista ja peräti tyhjäxt tehdä/ntjl,»-
„n han mtelellöns tahdois. Mon»a myös
Ma sanomaloluda hywä Työtä olel si»
,z uyhäm Engellttes cautta meille vstlta»
,«</ jolta emme ylöölutea elt «jatelia tat»
~/ joiden myäs edest me kytän» / lminloi»
,ni ja ylistäm sinua rjaucaickisist. Ia ru»
K» «ie<« nycki» sinua armolineu Isä/
i»»n «ckau lEsuxenChristuxen se»
iiMcn Engelln Mchaelin tähden/ joc»
M Causas Päämies ja Haldia on/ etlc»
I«i nytkin ylitzen tulewan Wueden j»
Kn meidän Eliatcan sinun pyhäin Enge»
M camta/ »mau iupaufes peräsi/ lah»
«isit meitä aimelllsest suojella jo »0Är)«l>
i«/«ttet Perkele/ se wenhu lvhilärme tai»
W meitä/ meidän Rnunlim j» Stelum/
L,<om ja Tawaram/ ja mitäs meillu, an< .
Mut elet/ mlllakän musto wchlngottta ja
»ilmella. Varjele myös sinun pyh«t»En.'
Mes lautta/ meldZn Saarnam«hem/E>>
«woldam/ Nanhewbam/ Puoltsam / lap-
sm ja Sucucundam/ coco myös weleänl'
»Zmaam/ calkest» Pahndefta/Tustasta ,«

Oästä/jochtll pahat Eugelit ptrnt melt«
fyytäwät sysätä. Std, HERra Jumala
Plrkele wikewlAa CahleiNa/ j« ast,',a händä
<lmn Voimallas/ ettet hän smun uscolli»
<l<« päälle calvals/ ja ylösnvstais Ryta/
Tora/ Murha/ Sota/ Huorutta/ Wnrcaut»
10/Wachma ja Petoxla/i« muita hirmu»
W» Syu-Hejä / etlä myös razu Ilma/ wa> <,
hlngollsic, Tuulia / Tulipaloja / Nedeupat' <

ftlnisi,, / nälkä Wnosia/ Tautia / ia >

Mstoinkmimisiä. lähe?ä »inos
Hill Engelin meitä wnrcioitzem in / warjrle.

h 4 Nl«t»i'
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man/ johdattaman/ seu»a«an j^haiN
man meidän Hnones. m ja Talotsam/ u,ej,
dän Asiolsam ja Töisöm/ meldin Ajatuxl,sam j« Ne«V»lsa«/ meidän Makoisani >«'

Grisäm/ maatesam ja walwotftm/ tel»,,.
j« saman ollesam/ettet Perlele pahaink»,
gelttteus cantza t«tdais meilä misäkä» ~s,as estä «li wahtngota tehdä. Ia wtMseldö/ cosca Hettl «ule/ että meidän Mlääldä erimän/ j« sinä meitä tästä' suMGlämäst cutzua tahdot/ ntzn anna sinun p,.
hät EngUte meidän Sielun «ast«n »tl,/
ja johdatin sitte Taiwan Wald«c»nd«n Hlrahamtn Helmaan/ sinun tygös cjaml,,

klseen Elämään/cust «e heidän can§«!i«/
ja caickein nloswallltnidkn pyhäin / saisi»nihdä sinua Caswosia nijn Caswohon/j,
sinua heidän canhans ylistä ja lizttä W««lckisest ntzn ijancatckisthen/ Amc».

26. Rellon lyodess.
olcou minulle fyndlselle amck

Hnen/ ja suocou minulle aucnan H«l<«Chlistilltsest elä/ j» autualltsest cuolla/jlsen jalten iloisen Vläsnouftmistn tjancolill,s«n Elämän/ lEftren Ehllsiuxen melbi,
HCRramcautta/ Amen.
Mpplwisin RneouxclllM Poi<»j«

pyhsu Henge» tygo/ cmckci» G«q>
lylu jaTarwetten edestä/ colweli

, Colcauxeu alla.
AAicklwalbia- lUmala/ Isä/ P«lt«j<

Hengi/ ole meillen armollinen/<>!
sh meidän tykönäsi / euule meidän 3tu»«
flm/ anni meidän Syndlm andef/Mmeitä Hä>«fam/caickl«alset myös siewji
«uumin 3«rpet meillm suo oman
peräsi/ ja p,hs„ Nwes Cn«nl«u tM
A MEN.

D
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Knsimaisen Colcanxe» «llg/Isan tx«gö/ hengtlllse» Säädyn edestä.
-I. Jumala Taivalltnen Ija/
i«' zl-warlele sinun Sentacnndas/ lewltä l>
<». M Oanas ombärl caltu» Mailman/an»
»> »« »e»dän sitä «teiellöim «astau otl» / j«l

»> s«« jällen elämam läyttä/ wahwista myös
«!< stnon Palweljat totn,teeu/ ja sanan sorta»
il» D Votmalilsesta alaspäin»/ Amen.

Toisen Colcavxen ftlls/ pofqn tfgo/
mallmalllse» Säädyn edestä.

A, lESU
,», rauhan Luniugas/ anna meille
,«/ j«c«ttcl Lhristicntmäl Rauha ja Sewtnds/

Mat j» Sodat polöcst»/ meidän Efiwal«
j, « hywästisiuu»/ ja anna.alimmalsten E<

,f simiehilieus cunljaiset olla/ ja testenäns
Wuhan jaSowinnon cansi» «lä/AmeU.
Colmannett Colcauxett alla/ pyhsll

li. Hengen tygö/taloin Säädy» edestä.
t?A»cklV«ldlas lUmala pyhä Helg!/ iah»

!,' läjäin andaja/ anna meille rnumm Ter»
. l»e,e/Ra«lndom za Werhsin/ meidän Huo»
'" »m >a3alnm warjele/PirnTalostMl pois

«oicota/ meidän Perhem Jumalan pelcoot»
,j» p mnntalltsijn Tapsin saata/ caicklnalfte

> Mhlngot meildä pois estä/eli sinun pyhä»
nleles jällen pachaxem käännä/ Amen.

16. Lhristlllisest ElZmsstZ.
s> Jumala minun luojani/tunastaiaut j<t

minä ajattelen tänäpä» M!»c«pä<wä sitä lupausta ja ltzcto/ cui» «i»
»»Castesa tehnyt olen: Anna minulle py«
tilArm»s/«ltä minä oikein lnowWlelestj j« caiklsia hänen «enolssans ;>' «oi°

MMfi «scoifin sinun pNiies t,«

h 5 , tinm
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iwen Jumala / Isä/Poica j« pyhä Hengl/
el sallien jongnn cappalen/ myölä eli ip»,
fioin?«ymistn / taicka mikä ikänsns st «11, >'

tawals/ wetä minua pois sinun rackaudl, "

stns: Mntta että minun usconi ltzens os> "

«ois jocapäiwä hytvillä töillä ja yjeiwac«i. "^

ftlla Christilllsellä Elämällä: Että mini "

nijn pidälstn pnhtau ja stnstuttamaltomo»
omantunnon/ senpäälle etlä cosca sinun p,. "

häTahtos nijn on/ ta'bftisin iloisesi tää!»!,
tritä/ j« caickein walittuis c«ntz» sijnä su«>
na Duomiopäiwänä saisin cuulla minun lu> ?

nastajaloani lEsuxelda 3hristuxe!da.stn s»>
loisen Hänen: Tulcat minun Isäni siuno.
tul/ ja omistacat se Waldacu«da/ joca teil. ?°
l« walmisiettu on Mailmau alusta/ Amen.

locap«iw»i»en Rucons.
/"> Talwallinen Isä/ minun lUmal««j/

minun puoleni j» armohl»
»nmun päälleni/ole myös nopia minua ««!> .z
taman/ että minä tänäpätwäu j» tänä h<!< .z
t«n taivaisin rnweta wältämän mikä pahl
on/ ja tekemän mikä hywä j« otollinen <i- l,
«UN Stlmäis «oes tattais olla: Anna «i>
nnlle yxNottnen/oiki« ja eoahwa Usco/si'
nun ja sinun Poicas Isjuxen
päälle/ että minä taioaisin sen tietä/ l«!«
ja usioa/että hän on «tnulle anu<cttl ch ),

ftudexi/ wanhurftaudexi / pchydexi jn i»' «

»astuit/ ja että hän on minun s2witt«<
jam/ Nälimteheni ja Ettswastajani. l»i'
na minulle Armos/ senmloxeni hänen j«l<
tiäns/ j» el« hänen Sauaus >a ,z,
jällen. A«ta myös että minä jocapam
lyttäisin lihalltftt ÄMuxet/ Halut >«Hl>
m». / nsyrytäisin minnni sinun eoefts/j» „

sitä Risti ja Vastoinkäymistä/ cuin sinä m<, '
nust päästeli panet'/ kätsisin ja hylväf! oi<



,Rucons
la «ttä minä taivalsin ra,

l«ji» minun lähimmäistäni/nynculn itzeni/
<« uhdä hänelle hywä / nijncuiu CbrPus
sslnnlle «hnyt on / ja että minä suure»
lMnnseu canha mälläisin utjtä / jotca
M micldäs wostan» olisit. 0 lEsu mi«
W Wapaytaiant ja innaftcjani/ wah»i«
n, minua pohän Henges cantza/ ja jos
«ini kiusauxes.llhan helckoudcst / Pcrkeleni
Myr«st7 ja pahain Inhimiste» hauc?ttu.
«st johongun Syndin lange»/ nyn «utä
HLRra minua noplast ylös jällens/ älä.
Mettä minä sinua kiellän ja yölnannan.
Anna myös Armos / että minä sinun v»
hän NimeS tvhMe!sella Hetkellänt a»x«ut
HMisin/ ja panisin minun Turmani j«
loiwont sinun cat?eran ja Cuol««
«s päälle/ jovga minä asetan minun Syn»
tln ja sinun Dnomlos »alille/ 0 lESU
«lnii «le» omas/ sinun haldus minä anna»
inlnunl ja calckt mitä minulla en/ tänä»
Män ja jocapäiwä / armahda minun
Meni/ cnule minun Rucoureui/t« mi»
m autuarl/ ja saata tästä surkiasis Al«
ftsia Taiwan Wald«nndaan / Amen.

l». RHtos Ruumin VlöspitZmi»sen «dlft.
Wlus fhtän sinua callesta Sydämesi/
"»ja cunnloltau sinua Taiwan ja Manu
HENra / ettäs minun coco minun Elinal»
«noni hamasta minun nnorudestaut tähän
Wolewglstn Helle» asti «tl» isällisesi e»
Wnyt olet/ ja minulle «Ma nyt joca»
filwä Ruan/ Juoman ja Waatlet loimt»
t«/ja mlnun catflnslststa tarpestaul/sekä
llwÄln että Sielun rgwlnuosta/ rnnsasti
«jocsspäiwä muchen pidät: Sillä c«yo/

h 6 «t.



minä olen minun Äitini Cehbusta tzhs,
Mailman wlheljätsnä tullut/ waan ftj
säädät/ edescatzdt/ möörät minulle «««<

Fin/mitä minä ylöspitämisexent tarwltzeu:
Sencoldatsteu sinun hyväntecooS olen wlnil
lylli peräti mahbotein/ w««n cuilenztz
«arwitzewainen: Sillä sinä tiedät/ ««e»
«ne tätä sinun Armoas täsä aj«lllses ck

>«pös laida paitzl olla/ ja sencaldalsta hemeistäm ilma» sinuta melllem saatta/ w«»n
colca sinä annat / uiju n« loco»wm« / j»
«osta sinä «wat sinun Kätes/ «ijn «lcki
«ui» eläwät/rawitan ftosiolla. Minälu.
lvtlen sinua «öyräftl / ettes wiuua <d««>
päingän ylönanda tahdeis / «aan minnll!
vluan ja luomav/ Naattet/ ja muuta mi.
tä minä tarwitztn/ edescatzoa. Hallitze »l.
«ma sinun hynMii Hengelläs/ «tten winil
sinun lsupioiti! lohjotas wäärin läytä >«

minun Sydändäul rastauta syömlsel! jajn»»
mistll/ja elaturen murhell/etten mwä ch
fis tetis M«mmon«ta ja Epäjumalat/«l!
»lnun Sydändäni ntjht» ripusta/ ette»
ulina erehdyis oltlafia Uscofta / eli minun
köyhä lähimmäisiäni penäis » Sillä aM

. «en Rickans on kyllä hywä/costa st ll««n
Synnitä nantltan : Mutta joca se» l)l««<
rssckM«« pliä/ei hän taida pysyä ilman E»»»
«itä. Nnn anna nyt minun lumalan/et>
lä minä sinua yl>tz»u c«tck«a cappnleilatt'
:stan ja cuunioitan/ cMstan

Vämenl sinun 3«d<fiux!js / ja et ahneudn
putzleen/cut» caifen pahudeir juuri on; Et»
lä mlnä tzdyn jocapälwaistn jelpäön j« s>>
«un lauyian Armoos / sillä st on M!
Wottto / olla InmaNnen j» tytua Hnl«°s

~ Chltstnxesa lEsltfesa Mlidän HERrasm/
AMEN.

3 f?'
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Pyhä Colminaisuus/ Caickiwaldlas lu>

DlEsuren Chr>stuxmlsä/sinä jocaloit/ja
,<«lä nyt ylöeptdät caickt cappalet sinuwpol-
tlslEsufeu Chiistuxen japyhänHengen car>
««/minä kylän sinua/ettäs si' us melllen il»
»,!lttt/ja lähetit sinunPoicoe Mailmai-n/

asetit rht'fl Uhriri meidän edestä».
M myös andauut meille sinun Vma, gellu-
«is »pin/ionga caulta siuö olet meitä cutzu»
«ut fiunn Senracundnas/ja meidän Sondin»
«nleft annat/olat myös ormohos sinun
Poicas tähden/ mulet jaautc tmeitä/ 1» an»
M mves meille Sanas/ j« Uscon cautt«
ft« pyhän Hengen/ joa meitä opetla lun»
lcmau/lucoillman/ lyttämiin <» palwele»
m«u sinuil/ ja elämä» smun pelgysas/ rac» ~

l«udesas ja nöyräs cuuljalsudes / tekemä»
myös sitä cuin sinullen olis,kelvollinen/i«
mille tulis hywäxi/ nt/n että me tämän
«limän perästä tulisin, sijhen yoncaickiseeu
Mmän. Minä kytän myös sinua HER«
N lEfn Christe/ ettäs meidän edestäm an» '
««lt sinus Cuolemaan M otit sinun päälles
Inm«lan Wihan meidän Syndeim wastan/
j« sowitit meitä Isäs eapst» /ja sille ylös«
n»nsit cuelemast meldäi, WanhUlsceude:
lähdm/ astuit ylös Tmmaisen/ stotähden i
«ltäs tchdoisie eÄa metdiä Euniugam/hal» '

Ilta mettä ja säntta meitä-autuaxi/ ja wiel», ,!
li sittc «let andanul metilen Ewangellnml» )
ja Eacramendlt/ jo«den cautto me olem««
tullet sinun tundlos/ ja saamme rlcorem a»°
dex!/j«6 me muzztoi» sinun tygos turw«!
Elnä olet myös meitä armolllsesis r«tv!N< V
uut/holhonnut ja suojellut/ja monesta »6«
bingossa warjellut/ja tuhdot mvö< sila «te» ,1

länM «mellisests tthdZ/ sijhm asti/«t. ,



täs laatat
mään/ntjnlum sinä ltze luwannut olet/ft,
»oden: Mlnä lahdon että siellä cmn w!nil
«l«»/ pllä mi)ös minun palweljani olenm.
SVmallimuolo ftztän «lnä myös sinn«
yäucaicktnen pyhä Hcngl/etlä sinä wlus y.

: löswaloistt / wcchwtsiat / ja annat meilll»
Taidon ja Pmmärryxen/Jumalan San«,
jaChllMien Opin päällen ja hywiä m«.

- woja eailtft asiolsa/ hallitzet «yös melll
' Ultjbäu wtcasam ja meuoistm/ja läänniit

~ meidän Sydämme« uuteen Elämän j« hy<
win Tapoin/tahdot myös meitä Sanan <«

>' U-scon cautt« ftatta sijhen yancalckiseen b
" lämään. Sentihden sinua ijllncaickist»/

wäkewätä/ »anhurscasia/ eläwäta lumal«>
i la / Isa/ Poica ja pyhä Henge, minä ltj>
ztän taiucaldaisien ja muiden «ontuletta!»

sten Hywäintecois «desiä/ ja rueoileu/et«il<
! wielq nytkit» olisit meidän tyföuäm/ yli«

pidälsit sinun S«n«?S meidän seasam pch
,> tana ja ftlkiänä/ warjelisit sinun Ehl!st!>
l 5 lundas/ Pacanat/ luuttat/ wietteljöl j»
? Oimas Wlhamlehet «laspainaisit. Anu«
> wyös/,0 pyhä Col«l»aisuus/ hywii Esi.

, walba <a toiyielllxen hallitnxen meno / M
! «a meille,R«wlndo/TelWtys/.Rauh3/t«r<

raVZaisiuxet jocca me G«n>
, tlm cantza ansanet okmma/ ota pole eli

tvähennä/laifest siabickefi/synnisi ja lnstnst
>'nnita firwoea j-! päästä sinun suuren Ar<

,arw<chd!i meidän päällem/ Caick'
s, waldias/ystnMckint» j« kssiclämätöl» In>

mala/ jolla et ole «lcu, eli loppua/ jougs
> pääl!« me uscom/ Mga m: myös tunnu»

yhtt,.
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Mydex/ sinua a>nllam me rucoilemme/ st»
>ne cunnionam/fyläm ja yllstäm si.

,»» suuren Rackaudes ja Hywätntcco.s e»
lefiä/ ettäs meitä olet w«pc>htanuc ja aut»
Nnnl erhetoren / Mllltylen ja epäuscoii pi«
«e»l,stä/ja sille sinun armoftas mettä ««

Mftx! cehnyt.' Me rucollemma sinua sy»
dänimestam/ wahwista ja ttjnnttä mettä
Den saman sinun Jumaliseen ArmooS/ <t«
<j me caikisi» asioisa täydelllststä melläm fi«
M piiälles luottatsim/ ja sinua sekä twö>
liettä wast»)nkäymises aina ltjttäisim/
luuniolttatsim ja racastalsim/ Amen.

;o. Rueous Issn Jumalan tygs.

AHERRA Jumala taicktwaldtnsM
"anna <m>lle «ndexi metbän Ruofem j»

.

Vaärydem/ päästä myös mettä sinun la»,

zimles tähden cnittst< syndein siteiltä
HMitze,meitä köyhiä Palweljoitas Pyhlll.»,
Hengelläs: Loco myös ChnMunda /l«
meidän langom/ Sucun/TUllajlVsm/ HY» -

«intekiä»! ja Rlstiweljem ota Mn ,hu2Ms
j« haldUL,3/W' kätke heitä
«des ja wlMomndes: Puhdista «elUecii»
lesta pMdestil ja mnrhesta/ aumilasMel»
tä t>rcasta/ «uno.meille
y«/carcöt,st Oeidon.näkywiMMM
limat lahlsiWWW
Mem i^msÄoM
llhon hitliyt w
le^ftGt!,/' TäUti.j» AGW^^
WawÄsten / murhWc;

sten Ktwut ja Taudit^
HanZc/n Wstivae wHen
l«unt leuplgtisljk iu»K

183Rucons Rirja.



184 Rtxlsns KiM"
Ihmisten p««t/ XuscAt,
nae/ cunlt j« «rmolisest ltewttä ,a
t«l/ lestein ja Orwollasten Pllcka ja Vli».catze raugolse z Walhelteljaitten ja peni.
wätste» pahus alaspäin»/ Pscanoitlen «<>

rus turhaxi'te«z Seuracnudas Wchollifttvätemastt «Mrenno ja «ca perin aja: §«!.
kiLe nscowatMe Synnit andelt anna/j« ch
tnan elämän peräsi hancaickinen 110/ i)ll,,
mu ja lepo sinun tyke««s Taiwan W,!t»,
c»3»as «rmollljeft lama Sinun rocka»
P»lc«s lEsuxen Chrisiuxe», tähden/Amen.

zi. Nucous I»n<ckn pojsn tygs.
HERr« lESU Ctzriste/ mnllmTle

yftttama«/iota me sinun tygös lnllsm/
, «ecutta sisqlle puhaldgman/ jolla me sm»

yancalckista elamälä andomall/je»
<me sirmu tykönäs Pysyisim: Tule M,

rs lEOU Chnste wapaheawan meitä Oy».
netstä / Wchollisifta yäZstämä»/ Myölöläp

hallltzeman/ WastottikäymUs N«ch>
:!MÄ/ tnetdan C»nlngZftaN/ E^waldWEanssm.jinuaman.', 3ule HERra W
,< EMM/M sie meille ZESIIS'/ tsllne»

/ ettei perkete mettä mW«ie/
' Utet icham haucnttelis/ tttel Mssilma W«ävWaic, MchHEßra lESU Chnste sii,»!,

Hscoss nnM wal)wlstl!M«t!<EpLNsco M>?tamOs«/'totWö/ ltzrgMaman/, Mpeys al«s>
„ Rack«!itz stsäLe '^Wo«ctam«!!/

-M Nchi» ulsscKMU»!:. Tll!<
ZEMUCHriste psisltfl,

Hy/ Antichrisinxcy käfiylöiftt caKottamnj
, ihe HnlichWuMl murenMman/ sekä hin<!>

°5 hcne» leur«n« neywot h«ustt«m«».
«nos Ewtuigsliumj» bvpi Chrtsitlljil»

Z u'>Mst«yMydänHN WMäMZn/ j» st>

!.



RnÄus,Kiei'H, i^
haldlot päiwä pziwälbä/ lackamat lt>

Mdimän ja cnändäman/ Amett.
zl. Rncous Pyh»« Hengen tygo.

e>Ule Pyhä Hengi tänne/ lafie Täiwast
sinun paistos walteus: Tule löy

M Isä/tule lahjat» andaja/ tule Sielun
Illckaus/ sinä paras lohduttaja/ j» Sie»
l»n hy»ä wieras / silloinen, myös lammi.
l,«: Töllä sinä olet lepo/ yeldesä wl»wo«
««/ja ttcusa lohdutus. O caickein py< .

hi»l»«ll«uS/ täytä sinun uftolllstes syhän<
l» pohjat. Ilman sinun wotmatas ei ole
Mn toimitusta/eitä mltän wtatoind. P<°se st cut» saastainen on / casta se cutu cn<«
V» o» / paranna s« tntn haaivottettu on/
«ehmllä se cninlowa »n/ lämmitäH «ui
lylmä on/cajtze st cutn exynyt on. Uunij! .

sinun uscollisies / jotca tyzos tnrwaw.at/ l
«un pyhät lahjus/anm uscon
anna autuas loppn/ «ma Ito laM«s

Ripln jtz synnin pMö^
Hucsus Kirjtl.

lhristillifien Opetus nMv Mfertslle/ yhden ldltsen paramlusewfMzzsth/ -

pyhin EhlötlissnbMslO'j,i
Hahdolllststa uantitzemltzM

Wtzka M Chllstltcy turwtzeyhtä totista C,ätMuK'Ws
nnnusta/ lacala pahasi/ j«,?^M.telenhywää/ ajatellen cltei.tzan «lnbzstanssijnnyt M syndynyt ftMisä/ M utz» l!j.
nostans tvlha» lapsi/ muua wvzs/«MZh«n aina ja monellaI«Ml<tt<» M K»««n pyhiä MffyfM^



»vastaa/ seka aj>«tuMa/ sanoja ja tötllii;
Nhn «tta jos HE>)lra tahoois syndeia st<>
w,!la/ nyn « taidaiS yxitän pvsvwäln!»
«lia j «lmttngln on sangen tarplllinen/ »nll
Vfl Chrlstllilneu/ cojca hän halaja tulla <ij»
ta pchästä Ehwlllseu Sacramendlsta ostll!>
seil/ coettcle ltzens/ Apostolin neuwon jil,
lm/ ja wlsustj ajattele/ mttä totiseen L«>
lumuxeen ia Parannuxeen tarwltau / UP«yös itzens fiinä ahlerastt harjoittele. Sll.
la että hän silloin tahto «aftanotta lEs».
xen Chr.zturen pyhän Rimmin ja Wem/
ny» hänen pitä sen tltiän Synntn hylji»
män/ tieten ettet Chnstus M Belial yht«»
sowt/ ja ettet Jumala as» saastaisesa S!>
l.usa/«ll sijnä Ruumlsa/ joca synnln al«
anneltu on. Sentähoen pitä «utstett».
man selä Jumalan wtlpitöln Käsiy / «tl
myös ttzittämän HERra / cofca hän iöyttä
taltan/ja auxhuuttamau/losca hän läftil
on: Tosi»/ että ft lumalatoln pitä hch
jämän Tiens / ia syndinen ajatuxens/ j«
läändäwän itzens HERRAN tygö: Nij»
myös Jumalan armollinen lupaus/ että jos
me Mimän, meitam hinen tygsns/ nijn
meidän pltä elämiin/ ja jos m« tunnustam
metoan Syu>dim/ nijn hön on uscolliuen j»
hurftas/ ,oca mellle synnit anbcfi anda/j»
putMsta meitä cackesta »äarydesiä.

Nijll sn fijs tarpelllnen mlklstella: E»>
jist / m, ngäcaltainen olkia Parannus ptli
»le»an ; SM <t se sann mlllön mu»l»
seiso pailjalsa sauolsa ja tmmustoxesa/ e««
jocu OuMns stuo Dnens olewan cot»»
»yalsen/ ja walitla öZuens puhom elänec!!
Että myös ulcotnatsefa )«

fift/ «tta joc» cuntta rurmisians/ tain»
, lKli.sta MtänS/ wuodaM KyM

111l
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,S"ja «estele ltzeas murhelllstfl:
si>äll!sesä mu»soxe>> ,a »lel«u u»

Mresa. Slllä jos «m me taäuna mel»
l«« calkefia Vydämmestäm,a cailesta S>e«
lustuw/ ny» «t Jumala tahdo cuuim me!»
vinßucoufiam. Sltte tule yhden Christi.
yn ajatella/ mitä sencaltalseen sydämen
laändymistt» j» wilpttlömään Pl»ra»l>U'
«en waao<t«n/ mmuläln:

i, sisällinen Catumus synnin ylltze/
nft etiä Intzimmen peitä Inm«lan Wl»
h»a /« sitä tjancaick.sta Cadomsta / jonga
hin sanomattomilla jynnttllaus ymwäna
jänens ansameen/ sanoden Hlebln cantza:
llosca minä syndlä teen / nyns cohta stn
h«walyet/ja «lt anna minun pahaa lecoa»
n! olla rangaisemata. Minä olen syndis
tehnyt/ mitä minun pila sinulle tekemän/ O
s«« Ihmisten Watti»? la,D»nMn can»
ft: Minun luuni, owat peljästynet/ja ml»
nuu Sielun on sangen cowin hämmästynyt.
tzencallaisen murhen / catumuxen/ cauhtstn»
l«u ja wapistuxen Sielusi j« omas» Tll»>
«osa ylösherättä Jumalan pyhä iaN jaKö.'
Manat/«sco me nydel» jällen tuctim mel-
tän elämätertam; Siliä ne opetkwat me!»
t»u lundeman synbeim rascauden ja moni»
»alsuoen/ joilla «« olem jm lauplan Iu»
«Hlan «choittanet / j<t meidän lähimmät.sm pahendanet/uyn myös «sonawac meille
meidän suuren mahbottomudew/ ettei melt»
l« itzcftäm mitan ole / joila me' IMwlD^
Wlhan lahoutta ja sowttta Sii»
lä ntznculn Jumala täyttä hywydeua ntzöcn
Glelut / <»tca tsöwat ja lansivat hälzell
vachurscauttaus» Nljn hau anda ne rckj
jiiäoä tyhiäxt/ se on/ ne jotc« tsihi«s luot»
taival. Eosca me nät» lunnem «eidän sun»
llw/nyu «eldä» M nöyrytt««zll m«tä«
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sen Ealckiwaldlan ja hlirscan Jumalan e.
des/ ja ajatteleman/ että meidän M!: wa>
pisi» hänen tdesäus /ja peljätä hänen
la wotmaans/ sillä hänen wthans ja uhc,<yxens synnin ylltze on sangen raftae/j«lu,
mala tahto ainuastans nljden tykönä alu«/joilla särjetty ja nöyrä Hengl on/ja pellj.
wat hänen sanans: Eikä c«hdo w!SM«
ja paranoa muita/ ivaan nijcä/joilla sär.'
jetyt Sydämet »wat. Coscalnhtmlneu mn.
de siilä tawalla hänens olevan raaboillstn/wlheljälsen ja surn2ls«n/ /a ajattele hiinm
olewan «alckeiu mahdottoman/ silloin lu<
»«l» pitä hänen caicket» kelwsllisimbl,i,«
ja mahdolllsimbana hänen Armoaus s»«.man: Sentahden »n hau iuwannur/ e«el
hän mnrhellista ja sär/eltyä Sydändä l«h>»o hyljätä/»aan se on Uhri/ joca HE3i.
r«lle lelpa. Tosin/ että se tietä hä«u«
«arwihewan Par»nb«j«la/ Ha tuude hil<
«ene salraxi j» woimatlomilxl/ nyn l»f«Jumala/ että hän tahto olla laupias/ jos
me ainoastans tunnein meidän pahat cccom/
ja että me ole» händä wafta» syndiä tei>
»et. Tatucaltalsesa nöyrydesä pitä mlldim
Jumal»» Oesä tunnustaman: SillH
joca pahan lecons kleldä / et hän menesty/
mutta joca sen tunnusta ja hyljä/ häno»fitä laupiuoeu saaman.

E» cuitengan ole sijnä lyllä/ että m<
tunnustam meidän Syndim / multa melll»
Pltä «yös sijheen cauhlstus ja suultumni
eleman: Silla Jumal» t«hto meidän np
«jat!«l«««m caickea «eidän menoam ja c»u<
kea meidän asiatam/jolsa me sa»stutecnt »<

lem/ että me wihatfin» caickea meidän p»<
huttam/ cutn me tehnet olem. Mutta täl»
»lfeln lehh»/ em «« sutngan iizestäm t»<»
ba/.tli «eldät, vmast» iW»oll»sefi<l wo!«a<
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Sillä meidän ymmärryxem on perisyn»
«utt« liyn pimitetty/ettcm me taida sy».

,ln rascautta ja cauhlulta uöhdll ja huomai»
«,/waan meidän tsyty rucouxella pyhänHen»
gen fipua etzlä/ja sano» : TM minua In«
Ma/ja coetlele minun Sydämen «. sen»

me tiedäisim caicki meidän Syw>
ls» olewan cauhistuien Jumalan edesäzEttä hän lunde ja tietä caicki weidÄn sa-
I«lstt ricoxem / nijn hywin ne pienimmät
cuin suuremmatkin: Etla caicki meidän pa»
het cyöm ansaitzewat et «inoastans «jallt<
sm/wuttq myös ijaxcaickisen »«ngaisiureu/
jame caikcsta taincaltaisest» lehoitetau nijn
nmhttliman/ että se tapahduis Jumalan
Vleieu jäikeu/ joca murhe parannuxen au»
tubcri motcaan statta.
' Eencaltatsen surun tahtone Pyhä Hm<
g! meisä yiösherclttZ / rchn useh, luin hän
Mn mutla mulstutta meille Jumalan an»
M« Wihan synnin ylitzc/ joca en cnlut.
ilvalnen Tuli/ ja polla haman alammai.sem Heiwetltjn: Nijn myös cosca hän metl.
!e mljlstntta Chrifiuren lEsuxen katkeraa
Mlsimtstn meidän ftndeim lähde»/ joca si<li olkcii, ja «rcafit tuiki/ se et taida muu.
ttln elia/ cuin murehtia ja sanoa: Äch,
n«i! EttZ minä nijn ftndiä tehnyt olen!
Nelä/cofca hön «G« mutsintta Jumala»Mnhurscauden j« wymeisen
»«caicki meidän Mtnxem/puhem ja työw
f!ts limoitettamau/ j« jocaltzcn pltä saa,
no» fenMen/ cVln hau tehnyt on. Muk
l«ett-i Inhimiu«n ylsupaldisesta surusi»'Womlelistxt fa epäilcwätseritulis/jaWa-
ttu sais tilaa saattaMs h«ndu epätotwon
>l> epälllyxeen / tule hänen tietä. "

l. Että yhceei, ojftaa» käändymisten ta««
ml»ll Vfi totinz» ja MwZ Us« lEftxe»Chrl«
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lyc, Vlucons Kirjs.

Christuxen päätie. Ia nyn pltä yhden Chii,
siityn tietämän / ensist/ että hän Ewangch,
umista oikein oppene tundeman luuastaM
hauen Personaus / nyn myös wlnans j«
hyVänttc«ll!S> puolesta/ ntjn että hän tich ,
kmeu päälle hän usco: Sillä et>hdelM ,
taida olla osa yancaickistsa «lämäsä/ »««, ,
sillä/ joca tunde sen tottstn Jumalan/j, ,
jovg» hän lähetti/ Pojan lEsuxen Chl!, j
sturey. Sitte ptta bänen ottaman jarlm ,
fangiri uscon cuuljalsuden ala/ «ndamon ,
Jumalalle fnnnian / tytymän sijhen/ cu!» ,
hänen pyhä Lanaus sauo/j« uscöm«n «>ch >

wast/ettö hän tehdä taita/ mitä hän ul«'
luwKnnut o»; Sijnä siwusa paneman täy. h
delllstn sydämen uscalluxeu ja turwan M.
pahtajan lEsuren Chllstuxen päälle/j»».«
scoila ltzellens omistaman hänen onsions j« s<
waiitzulsstaubens : Sillä el se meitä a««/ <,

että me uscom hänen olewon sowinn«n«> «

« Mallma» syndein edestä/ ja että Ii» „,

laon hänen uloeautzauut s«opäälle/etti> «

c«inen/cuin usco hänen päällens/ et pihi
hucknman/mutta tzancaickisen elämän st», ic
man: Maan meidän pltä uscolla sen f«>«,
man itzellcm «llnemalsestl omistaman/ ch s,
«ltä cukin puolestans laita sanoa: Miui st
tiedän/että Chrtstus on racnsiannt mIM/ «

ja ulusaudanut itzens minun edestäni.
tä sijs yhden Chrtstityn ahkerasti itzens <«> ,'e
wahtaman / costa hän t«hto Me pyh«l< l,<
Sacramentllle käydä/ ettei hän luotais K
tehtyyn rippyns / ja että hän on lukcm» !k>
WpMa Rncousia/ itkenyt ja surenul/ O lä
myös muussa taw«Na itzens walmisituwll H,
Mutta alnea.stans ltzens tvalMstaman <ij> N
tä/ettshä'n alnuastaus ufton cauttalEj»',,,
fe» ChrlstMN päälle «cchdolllfex! t«!e. ,f



Costa Usco on totinen ja «»

>, l««ä/ silloinet hän sningan ole turha/ ivaan
< hywä Puu cando hywän Hedel,
« «an/ ny» hän mateutta rackauden cauttac'
/ fchd sia Ihmisen sytämen cuolewaisista toi»
» st<,/.enändä h nesä hengillisen elämä»/lcj»
> Ma »o stmtta hänen palwcleman luma«
» IM totiscsa pyhydesä ia wanhurscaudejä/
>, <« racastoman lähimmätsiäns nyncutn <«

iWs i Silla Christuxen rackaue pitä waa»
» <lman meitä/ että hän meidän tähteni cuol»
» iut on/ettem me eläis ltMem/ waan hänel»
» le/j°ca meldän edestäm cuollut ja ylö«nos»
l' «ut on; Ia että me pyydam lulla w«n<

hurscaixt shristuren cautta / nijn et tule
» «eibän tehdä händä synnin erjaxi sen cant»
» ««/että me ltze pysym synnlsä: Nean o<
! fM meldän ustom töillä ja waelda uudcsa
/ eliwasä. Costa si)s me olem st»witetntlu°>
' «olan cantziz/nyn ei meidän pidä färttä<
< niin meitäm tämän Mailman jälken: Sit»
» te min me olem zhdfietyt Christuren can«

> ft/ «iin ei meldän p!dä hänen wthollisianS
< roMaman cuin me olcm wältta»
' m Mailman saastaisutta/ ntjn ei meidän
> fldi taas meitäm sen sanka fynniltZma»)
» stnpsalle/ ettet wymeiset tulis pahemmixt

Hmm,'-isiä.
l> Erinomatstsit plt» meldän Chrifilttyln/
!' je« me tahdom osoita metlkm olewäl, ei«
< lian Us °n / ,a nijn saada armollisen syn>

< lei!? ««derl ryn mrös «utuaxt te»
n hyödyt, ren lEstxenChristuxcn pn<

Nisiä Ehlollisesta/ahkeroitzema» sen Prhä»
> Hengen awun cautta sijtä/että me wältäm

>» Vlhaa / Wainoo / Cateutta j» näckstrsiä
' «eitän löhimmäisiäm mafian tieicn/ ettei«Dn synbl titjn paljo/ cuin nämat/ sitäl flhäkt Scllram«nttä »asian, sodi / jsca el
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ainoastans yhdistä usco» cantta / IninN
ta ja yhtä syudistä/ mutta myö? «ackouhe»
tantta stto yhden Inhimlsen toiseen.Seulähden pila meidän/ jos we lalMy
«lla mahdolltstl wierat/ potspaneman c«l>len pahudeu / wihan »a wainen meidän l«i,
himmäistam wastau/ia rncolleman In»,,
l«ta jocapälwä/ että hän tahdols lalual»meille yhden ystäwällisen j« soptwaiseu ft>dämen/ «tta hengen hedelmä uäyis meldö,
lylönäm/ Rackaus/Rauha/110/ pitkä«!«>
lisys/hywys ,c. Ia waicka «i yxckäu >
bimlnen käy lEsuxen Chriftuxeu pyhö»«
«htelliselle ntjn isowaisella Sielulla/ jaWtäydellisellä ustolla/cnln hänen pidä'ls;M»
«l cuitcngan pidä hänen «tzens sijtä mt»Mpoiseftää talcka peljättää salliman / w««»
Apostolilten cantza rnc,<l<man/<ttiluW>
la tahd,is hämsa lisätä Usco/ ja wnh»l>
sta häudä Pyhällä Hengellöne/ että hän,'
«ämmin ja enämmin taldats caswaa Al>

meidän HERra» lesuxen Chli.
ftuxcn mudemiseft.

Costa yxi Chrlstltty o» tätä lotisefa I»<
malisudeja itzellens hywiu ajatellut/ uij»
hän taita HERrau nimeen edestäydä iXl>
ptlle / jongg siwnsa hänen pitä colminaisti
itzellens muistuttaman.

i. Mitä HZnen tekemän piti ennen Rlf'ftä. l. Itze Vfipisä. z. Ripin jälken. Ll>l
nen Rippiä / j»c» lap«htu Kircost / v!l«
cahtalatstt edellä käymän; S« yxi tapnht»
Jumalan puolesta j Se toinen meidän ll-
h!m«älf«m puolesta. Jumalan edejä f!<
lä meidän tekemän mettäm caickijn syudl!»
hln wl«pä<xi/ja ntzden iv.Käfiysanain jil'
ken synoejäm catuwaisella sydämellä lmic-
MN ja l«nnnstamst!l. Ahan tsslttn st 5'

».
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Rucous K»M »9,
Dawldin «psalmi/Nllncnin myös

M>assm o«s edestuotetto.
Mwän lähimmälsem edes» pltä tapab»

M«n yxinälnenRippi ja andexl andamus/
ft>>j>« me jollaculla taivalla Vihoittanet/j«
j»t» wastan me rlckonet olem/ elisio se 113

«ll Hiti / Isändä > Emänbi/ Suculaiset/Y«
st»«llt/t«!tka muutoin jocu muu.

Mipisä pitä sisälle täfitettämä» seura»»!»
set cappalet. l. Että me tunnustam mei->
lim perisynnisH syndynext/ j» bäuen wl«<
li sitten monella t«o°syunillä lisänneen, i.
klti me sen canZa olem Jumalan wlha«/
»jolllsen rangalstnxeu ja yancaickisen cado«
iuren «nsainet. z. Että se meisä yhden ft«
»ämmellise» surun ja suuttumisen saatti
4, EltZ me uftom/ja weicäm wastoin son»
ll!Z lohdutam HERrasom lEsuxesa Chri»
fl«xest> / joca meidä!» fijlH klrlvoittwut/j»
l«e>lle syndein andert ft«mlstn loimttNllUl
m. f. Että «« sen pöalle t hdom sänoH
HLRran Pöydälle/ >a Mä uftom w«hwl«
stulerl lEftren Christuxen Ruumin ja W«»
«» wastan otto. 6. Että me senMken lu<
Mlan Armon ja ft» Pyhän Hengen awun
««tta/ntzn paljo cuin mahdVlllnenon/tch«
dm wcidiiu tlämäkermm parata ja Junia»
lisiimnart tulla. 7. Että me rucoilemPa,
fin metti lUmalan puollsts syuneifiäm
f»«stömän/ ja lumaleta «desiä» mcoile»
l»«n. Ia costa sijs Pappi meille syuni»
piistön julista/ ja synnistä pelasta ja päZ«
sti/ utju et meidän pidä seucaltaisia yhd?H
Hnhimisen/»vaan / ntjncnin se myös lotift»
l! en/ Jumalan snen edest Pitämän.
Ripin ja synnin päästön jälkenpiti hs<«n 1, kyttämän Jumalala/

ett» hän hänen svnbeinS lundeou silattanVt
l«/js «öprlmmsstl ru«<!«man/ «ltä hay

j se»



IY4 dtttcsn» Kirf<i.
sen pyhän synnin päästön wotman tahdöij
anoa hänen täydellisesti ymmärtä fydämmi»
sans, ~ Pttä hänen itzens sowittamo»
HERran Ehlellisen nantitzemtseen/ joca nil>
sä colmesa cappaleft seiso:
, i. Pitä hänen sydämens poh/ast harlofil
einxeus huutama» ia rucotleman HERr«<
Jumalala/ että hän annals hänen m«hd«l<
ljsen wieran olla. ~ Pitä hänen Saor,
naa sydämens nöorydellä cuuldelema». z.
Cosca hän tahto A!t>rln lygö edestHydä/
pitä hänen sen tekemän soweljalla nöyryt»
tämlstllä/ntln myös nyden calllsten ja cor»
liasi mahdollisten, asctks-saimin/syoämmM»
sell» tutkistelemlstlla: Tämä «n minunRiw
min/ joca teidän «»estin ulosannetcm: M
mä on minun Weren//»c» teidän edesiaä
uloswusoatetan syndein anteri andawierl.

Tämän caltaiftsajutflstelcmisesa pitäjä
n sen pvhän Ehtollisen wastanöltaman/

ja e< epöllemän/ »aan totisesi uscoman/ «o
ta hän «aftanotta juuri sen saman lEsu<

> xen Chnsturen Ruumin/ /sca hänen tähteni
:stin päällä ripustettu/m hänen syndelni
ydcn cuolemaan annettu oli/ja juuri sm

jamai' lEsuxen Christurcn Weren, joca hl»
« syndeins tähden Ristin puun päällä

uloswuooatettu on.
Tämän cakln Tawaran wastan ottc>mi<sm jälten pttä hänen taas corrlast a- saln<

«utta WapaHtssjatans lEsnsta Chnstxsta
~ sydammellifestt Machan l Nhucuin myii

siwnsa rut«tt<M«u/ että hän tahdoit
'- tämän,ttrwtllisen Sielun rnan ja iuem««

«ni.n bä«etlc wäkewsxi ustoxi Jumalan pääl>
le/ valawari, rackauderi lähimmätftns ly»
gs/ Mlikl» ppftwätsert tolwori ja. kursiwl»
stxz ristin j» mastolnkäymisen «ll«/siM w<>
meistsä moleman hädäsä tulla^ Ettil
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Että tämä tapohduls/ tahboneme wei»

>z» i«asta Taiwalllfic, Isäni sydammellst.
Ä mcollla/euä hän tohtols anda ia laina»''
N/ caikllle Chlstillifille naulltzloille hänen
Pyhän Hengens Almoo/ «ckan Polcans
lEsnxeu Cdlisturen cautta! Ame».

oikiasta
«lsestä Jumalan t gi.

A>Aicklw«l»ias ijancalcklncn Jumala/ ja
V laupias Isä/ sinä tiedät ettet Ihmisen
tle ole hänen wolmasans / eikä yhoenzä»
Miehen wallas entnga hiin waellais ja läy.
mlstös «jennais / enzä me ole soweljat itz« .

Peistäm mltau ajatteleman nyncnin ttzc wel»
stäm / mutta jos me jchongun soweljat o<
leVme/nijn se tu'e sinuldaHERra sin«to«
llnen I>mala/ ermomalftst el ole calumus/
i» elämänParannus meidän syndlsen l H'M
jn Wciem teco, mutta st on sinun nces/
pun pttä meitä parandaman ja kaändä»
«äu/ jos me ptiä käätyfi tuleman ja pa<
«nnuxen tekemän. Sentähden tulen minä
l>z?rällä Ruconxella sinun etees/ O hurstas
Jumala/ tahto on minulla parata ltziänl j«
lÄiimus teh2ä/ mutta en löydä <tzesä«i -y!
Mii woima. Nyt racas HERra/eitäs
olet andanut minulle tahdo»/ nijn annti
myös woima. v luo minun H Jumala puh» .

ö«s Sybä»/ ja anna minullc sinM Mhä
Heligcs/ anna hänen wäkcwöst,ulln«sa wai.
limn «xl olkia synnin tnnoo/ «valaise ml»
mn «wmärryxenl Gllmät/ minä t«n.
llsi!» Syndetni cauhludeu/ culuga siMn wl-
h',s / jolli sinä sondtlM uhcat / on ftngtTl
«s«s/,ja sitä «asian/ sinun laupiudis jon.
Ps lnVauut olet uylle/j°i<a
lincen te?e«äl/ on mäarälöln D iuchma»:
<°ln/ sinä stn waiinltanut olelPv»

t» Mä
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Marläs

O.agdaleu«!< ja Publtcanis / joca lii Riy.
dews j» sanot: Jumala «»«ahda mimw
syntisen pZZlleut. Sencs.lda!v«n
Sydän anna mlnnlle / O «scollluen lum«.
la/ w«tmtn mlnusa oilta fhndeln Calnwus/
«ttii minä lupen Petorln jaMarian Mg»
daleno» cenffa catlerafii itkemän/ ja Ma»
nassen cantza harlest huocamau: Ach HEr<
M minä olen svudiä tehnyt/ tesin millä o<
len syndjä tehnyt/ ,» tunnen minun pahat
teconi. Ia Publicanin cantza Templis:
Jumala armahda mlnn» syudlsen päälleni.
Sillä et sinä tahdo syvdisen «olenma/
multa että hän paranda itzens ja elä. len.
ga sinun call!» walas ja lupauxes tZhbe»
euule ermellisest minun Rucoureni / O t°.
tinen ja iauplas Jumala kijtelly tzancalcki»
sest/AMEN.

2. Is«n 3«ma!stt tygo.
ijllncaicklnen Jumala/ mck

Vbän HCRran ICsuxeu Chrlstuxen Isä/
jsca sinnu pyhälle Eauollts wötelvän !»«!'

mau äLeauut olet/ sinä olet pyhällä lalllzs
Kyn lykännyt minun sydärchäui/ että Nina
nyt mtnun stzndim mta / ja c«ua ts'.2aa/
ja sydämestäut halaan ntzden akmollisic, «n>
ber! andamnsta. Sentähdeu olet sinö myös
sinun pyhän Sanae saanmn lrgö aftttanntRipin? että mlns wlhlljäineu löyhä sMI«
ven IhmtmL siiliä sioun Talwallisen or<
mos nckaudesia osalllstxl tulisin. Ny» tu<
lcu min» nyt minun sytibejäni tnnnusi«'
ma»/ ja edescandanmn/ j« nytä wafto»
lchlwlusta ja vtzsiii pööstö saaman: Ru>
«tlen stnlähden/ ettäs tahtoisit fhlyttä m!>
nun Aden otktan ja tolistn lumalistdcK/
hlmon i« lslwel, sin«» Ärmo< per^p,'!«



Rutous Klrjl». "

197

«n»a «tuulle wahwan ufton siunn lnp«n<
fts päälle; Että walckz mlnä helcko / stt»
l«s ja p»ljäftynyc olen/ en cuitengan sen.
lahden epäiliyxen lanaeis/waan yir.immin
stndein anoext andamuxen oikmlla ustoll,

klndiist VaftanoMslA/ ja sen cauttn sijh«V
»lkian Isänmaahan tulisin/ Amen.

z. Inlnalan pojan t^go.
HERra IESU Christe minu» Wa«

olet sinun pyhälle Seu«
locinlnsslles Malin pqälla ja sen Paltveljoll»
le/ sen pyhän wiran )g Taiwan W.>loacun»
n«n Awalmet anbanut/ wahwan lupauxe»
«LlZa/ etcä mitä he sen wolmslla päästä»
tvZt talcka fitowal/ pnä myös Taiwais si>
tllttu <lt päästttty oleman: longz armon
uöllcappalen edestä mlnä sinua kytän/ ylt»
stän ja cunnloitan/j» rncoilen Sydämeni
pchlafta/että minä köyhä sidottu sondiuen/su» ar«Wsta Pääsiöawainoa tarwitzen/
etlei mtuua sen Helweti» f!tlglw3ttlan cah»
leiss pidetäts/sinä tahdoisit sen Ninuliemt»
«»n ChriMlstn R ppt Isäut cautta «no»
Upahlila/ ja mtuun caifisi» minun Syn«
«tftänt sin«n callin Weres j« wlattoma»
suolemHs cautta päästä, latna mlnulle
Wis Pyhä He gez / ett, minä sen pyhän
6»lwm päästön/ oiklan catumuxeu/ wll«
plttömäa toiwon/ hywan alcoimisen/ wel«
jellftu «ckau>eu ja tytoxen canha wasta»
emlsin / ja wlhoolu «jancalcklstst Muap
luksia/ Amen.

pfhän Hengen tMs.
Pyhä Hengi/ fins hl»rstas jK
Jumala/että mlnä liueu mt°

«un Syndin»/ mlu»n «sioni wahwistApexl/
nyl tulen rlpllle/ saaman mlnnn Gynolä»
«! andext/nij» rxcelltu mmä siuu» OooH

j z mestii
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mestänt/waicut'. mnmsa sydämellinen
laus sinun «lVellistn ja lohdullisen armo.
työs perän: Anna uunuu myös sen hyi.
dytyS ja woima olfein tuta/ ja caickl cuin
sinun Sanes palwella R"!s sinun Ki.
jkys lälten / Mlnun cauhalv pnhil ja tele/
nyn wahwana ja totena pttii/ cuin se sii-,»!'
da itze ialwasta tapah»uls/ja sinä ltze mi>
»nn Synnistä sanoisit. Anua ml>
unn «tkesa wafiointäymlsesä / tuscasa M
kiusauxesa sillä iyens lohdutta ja sijhe, lu.
jastt turwaca. O JumalaPyhä Hengi puh.
difta/ pese/ wahwifta ja ylöspidä minua nyt

sinun tutkimattomalla hywydellas ja w»i.
mallas/ että minä tämän suuren Armon/
Ilon j« Kytoxen cansia lundisin/ ja wah»
»nst ufcolsin/ etten minä nyt minun synne«
ftänt päästetty/ millä» muoto huckua ja c«>
dotemr tulla ta.da/ sijhen minua auttaco»
minun WapahtoMt lEfuxen Christufe»
«Ms ansio / Ame».

5, yhteinen Rippi.
Minä lvalwalnen syudine» Ihminen/ic.

löytän edellä seisoman pag. 147.
6, Rucons Ripille mennes».

KAuptas W/ huricas Jumala Mlnä
ja wlheljälnen synoinm Ih>

mlnen tunnustan sinun «sesäs/että »vinä»'
len et alnoastans lynntsä sijnnyt ja syndy»
nyt; Waau myös caikena minun «llnllcs»
»ani hamasta minun lap>»destani / tahi»
nykyisen hetken asti/ monba rastasta ftndtä
tehnyt. Sillä «n minä ole ralustanut >«

peljänyt sinua minun Hssrra» ja Jumala»
caikest Sydämesi/ «aikest Slelust/ callest
Mielesi,a cackesta Wäcstä: Engä pannut
«sconi ja tnrwani ylitz«« calck.a siliui» päil»
iesl Engä sydä««ft «»<ch>»»tanut j»>yl>B'
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,yt IMUN pyhä Ätmes / waau ltromi,«lla/
Mnuomisella/walhclla ja peloxella sen wää»
N»käylc«uyt. Sinun pyhän OanasSaar»
M olen mini «sein lalml» lyönyt/ ylön»
««tzonnt/ ja aiwan wäha «iuuant sijtä pa»
Mdanut. Minä olen ollut wlnuy Wclll,
hemmilleni jaEsiÄallallent cuulematoln. En
minä ole rac,«sta»ut' lählmmäistän uijncult»
tzeni; Waan wchaunut/ ylöncatzouut/teh»
«yt ja salllnul hänelle wahlngota lehtoa.
Alna olen ollut sijwotoln puheist ja töisä;
Nltuun menollani ja tegotsant minun lä«
hlmmälseut racka«tta »nstan rickonuti Ml-
nun Rlsttweljeu(Sisart«n) panetellut ja pa»
HM jaltlpuhella hänen cuunlnns häneldä
sllslelcanuul. Mtnä olen usein himoin»
,M pah»: Ollut ylplä: Käyttänyt ltzent tH.
«än Mhendawaisen ja syndlsen Mailman
nnodou/j» et Jumalan Sanan ja 3ahdoi«
Me». Minä ojeu ollut ahne/ eade/kino»
lumen ja ylinpa loinen Rnas» jalnomast».
Vielä saattanut j» leholttanut lähimmäi»
seni syndtjn/ja nijn monella muoto minun
pyhän ' Eastenl lijto» ytltzeläynyt. Ehkä
«lnga mtna sinua «astan nyt sondiä teh»
nyt olen/ ollsco se aj»tuxilla /puheilla j«
Mä/ sala eli julkisesti/1« calckt minun st'
l«>stt ivlcani ja jochin finö HER»
l« lUmala/ caicketn syoänden tutkificlta/
tiedät minun wtcapaän olewan/ja parem»
inin tunnet culn mwä ttze; Ne tunnustan
minä <a sydämen flwulla cadun. Minä o>
lenkelwolotn palvella; Ia olen synom cch«
»ytTawasta «vasta»/ja sinun edefts: M
en vle mahoollluen cutzutt» st -un iapstxes/
j» nostaman Stlmlä«i sinun lygöe. Öillä
«ina olen si:nn rascastt wth°t:tanut mi»
uuncauheilla l« monilla synneilläni/ jotta
nlnn». toMl» painamat ja «wat mmulle

j 4 «M°
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Ni,mcu>n rastas Cuorma «.öa r sc«ri lull«;
tznitengin tulen minä sinun tygös Armon
ojalla/,a alnoastans luotan sinun ulllsstno»
««tlomaan tauplutees.OHErra Jumalalle
minulle tvalwalselle syadistlie armlllinei,!
Jo «a siäun rackan Poicae lEsuren Chii.
stuxen wiatoln Ptjna ja Euolem, täydelll.
sefl maxort «ikein minun synoelut elestä/
jaanna minulle Armo parata minun eli»
mänt: Saman sii,unpoicaslEsuxe,»Ch»!<
Mftn meidän HERram cautta/Amen.

7. wiellä toisin.
TaiwallnenIsi yancaicklnen Jumal»/tiedät «lcä ml,,a suurl syndinen z<

len/ ja suurembi cmn mlnä iye sanoa l«l>
«an/ sillä sinä llttlistelet Sydämet ja Mu>
»«scu»l/ >a ll«dät calcki muä «mnä >«!«»!>

Vtuorudtstaal pahoilla «jaturillanl/ ft2«il>
lani j» lölUäul/ c»»klsa minun menoift»!
»:ckouut ja tehnyt olen / jotca caicki ow«smuu tdesäs / nyncuin ilkiä saastainen Rä«»
pale/ rastailla M suunllo tahrat'
«u M hieroittu: Siilä minä °lrn jy« d.ä «h>
nut/ja caick>n pahuteen Minnani harjottlO'
«ut. Senlähdeu mlnä «lmottan minun sf»>
»lnt/ »« en «ala minun pahoja tecom«l/
»uutta lutmust.u sinun edeiäs/ 0 HERr»
«aicti mmun Rtcofe»i/ja rmollm sinua/fuännä »ihas )<l hlrmulsudes minun llli'
ön> pole / peje minua paho st» töistäni/ j»
puhdista wl uc> Synneistön». 0 HWI»/
en mle minä sinulda sencaltaista minun «»<

jiostant rucoileman/ joca en muu ole cuin
sula pahus riettaus/mutta sinun pyhin
S«na« »a «upiutes lähden/nijnminsmnl'
l« j > meidän Isillem luw> nuut olet. Se»<

K laupias Isä/ ä!ä täo oilendch
D«smwlle i»«!VtIM c«n^a/sillä tisin»»
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«eesas yxitän elämä wanhulscaxl tule. K
HL3tr«/ cuule minun Rucourem ja hums»
,! sinun pyhän Sauas tähden/ armahda st»
uuas minun pääUenl sinun laupmdes tsh»
»e»/ pysi'minun Syndtnt pois sinun su»<
«n hywydes tähden/ »le minulle armollmecl
sinun pyhän N<meS tähden/ ja andexl a»«
n» calckl minun Svndlul/sinun rack>,n Poi«
c«s lEsuren Christuxen ilieibäuHERram/
Wspahtajam ja lnnastajam tähden/ joc»
«nna sinun cantzas elä ja hallltze yancaic»
M/A MEN.

8. Mos Ripin »Men.
lalckiwalbtas/ armollinen s« laupiat

minä kycän ja cunnioltan si<
M« sydämestäni laman sinun suuren Ar«
mos j» ianpiudtS edestä,/ jong«S minulle
Mllisest ostttanut olet/sijna/ettäs minun
löyhän sondisen olet jällensArmols olla»
n»t / caicki minun Syndtlit armollisest «n»
lei» andannt/ja yauc»!ck!senElcunä«wast,
u»»est luwauut sinun laclanPotcaslEs»»
ien Chrtstuxen tähde». M«ä rucoilen jl»
n», eackesta Sydämestäni/ettäs minun tä«
st sinua Armosas «»naisit atns pysymän
sen olla/ ja «un» minulle sinun Pyhä Hen»
ze« / että m<nä tämä» synvem andex» s»«»
mistn/ jonga minä nyt saanut »leu/»ah«
»ost »scoisin/ ,a sillä miuuani ldhdntaisi»/
setä nyt että catckena minun elinatcanant/
«nikes muches/ tustas ja ««stotnkäymlfte/
j» wcjmeln cästs Mail»»st« lätzt«l,änt. An»
ua myös llrmojas/«tlä minä tästedes syn«
t!ä «iiänimm ja enämmin wchalsin/ wä!<
lilsin j» «rttalfin/ engs sallis mtnnn lcha«
nl walda Syndlä tekemän: Mucia «in»

.lMtUlla Rucsuxtll» sitä seisoisin/
j« c»cs minun Elämät, sinun lahtos jällen

jz täyt.
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läyltälsin/ f» M nnnä siiheo olen hetck»(nyncul» minä suuren heickoudeni Sydäme»
huocaur La no räst sinulle tunnustin> ntznsinä tahooisic si-un wakewäLä Ganallns j,
Pohallä Hcngellas minua autca ja wahwl»sta/sinun rnckan polcas meidäntunast«j»n>
ZEsupen Ehnsturen caulla/ Amen.

9. lyhembi.
Eljtä HERra minun Sielun/ja calcklmmnsa on/hänen pyhä Niiuens.
Kytä H<tßrq miuuii Steiun/ja älä uicho.
da/miiä hgwä hän sinulle tehnyt on. I«<
la sinulle caickl souots anda aube>'i/ japa<
»ano« c«>ckl siunn rlcoree. löea sinun l)cn>
ges päästä turmelnfesta/joca sinun cruuua
Himolla ,a i>l«ptudella. Mlnä ftzcän sinn«
«aitefta minun sydamestän / 0 laupias In<
»ala ja armollinen Isa/ ettäs minulle si»
»un ri.ckan Polcas lE/uren Chrlstuxen täh>
ten/ myö« tällä tarralla calcki minun Sy»>
tlni armosta sinun palwelcas caucta ande<
fi«n2al!»c olet. Mmä rucoilen sinua niy»
rasti/ ettäs lahdoisit miuu» samasa Anu»'s« mna Isällisestä lMptlä; Ia suoda m!»
nulle sinun Pyhän Hcng>6/ että minä cä>
wän saavu» armoll.stn anoeriand»mtsen lu>
jast ja wahwast uscon. Ia että sinä t<lh>
Voisit coco minun ellnaicananl calkeft tiu»
sauscs ja VsstoMymtfesa' minua lohdut»
<a, Calkesia pahasta woimnllistst warzW
za fnoiella; Ia wymein armoft sen yancalc,
ltsen Elämän anda. Sitä lama minulle
Isä Jumala lEsuxenChristuM eautta Hy.
hän Hengen «otmasii. Joille olcou Cunnl»

/ Hmen.
,0. H»co«s cssca »ocu tahto HNR«

ran mennä,
Cai«l<»aldlas/tzant<»l«lin«n ja l«np<««



WpMja lEsuChr ste! Minä
W ja wiheljätnen syndinen olen cutzntlu si«
»un corkialle Ehlollistlles/ jos> siuä oman
Muumis ja sinun pyhän Wercs meille Ehri»
sttyllle syödä j» juoda «smoll'stst walmi»
stonut olet. Nyn tunnustan minä nyt <tzt«
»i walwaisext syndlex/ joca e» sinun pt««
«immääugin hywötecoos olt:
luilcng n uscon minä täydellisesi/ että fi»
»i teer minun täsä osallisen sinun totlststa
Muum stas ja Werestäs/ia annat minulle
sijhen wahwan ja wij) n Sinetin/ että njlu
M todexl tnlemcM/ cuins meille waiwat»
De syndisillc luwafinut olet/nlm ttain/etti
nicidän Synd m pltä andexi annettaman:
Ia uscon !vahN«stt/ ilman caicte erhetyst/
«itä tämä Ruumis/ jonga minä nyt wa«se sama/cutu minun edestäni
«olemaan ulosnnnettu o»/ja tämä Weri

«n se/cuin minun syndeint tähden uloSwuo»
otettu on. Äyn tietan minä ck:öZ h?wtn<
«lm minä aiwan telwoioln ja mahdotoin ««

II» sichen/että sinä minun cattont al,: tuli,
<il: Waan etien minä itze minustaut pa«
rembi olla taida / engä woi omalla wiiel»
länt tchdä mtnuani sijhen sowlli-lft ja lel»
lvolltstxi/ nijn en tiedä m<nä parembata ne»,
l»°/ cuiu sen/ jo"g>s itze meille kastcnytkll»
olet/ nimittäin/ että minä etzu sinun lau»

tyköiiä apu» ja syndeln andexlsaa-
lulst>« wahwalla ustolla: Sentähden tulen
niinä myss nyt sinun tygös / stncaldaiftllitustolla/el ta minun tot sest tasa sen saama»
fitä/ cuins ulosluwaunut olet/ synbein an»
dlft saamisen/ totisin wanhnrscauden/ loh«
o!ttuxe« ja lewou murbellisest: omalle cuu-
mllent: In tulcmaii, yhdistetyxt sinun can<
tz«s, Eu «lyä epatle siitä/että sinun woi.

t 6 mal<
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Wnlllset Sanaas tosin minun walwasen sy„,
biseni oääleu täyleltämän fllä/ Anun.

«. Toinen,

L-> lMltä jaculnga paljo »!nä sinulle l»«I<
olen/ yancaicklnen Jumala callen

laupluden Isä / sinä joca sulasta Armost,
«rmahdat sinuas mluun päälleni/ waicka
lntnä minun ftimetllänt/sen ljancaick<sen c««
bocuxen ja cuoleman usttn ja hywin ansoin'
«nt olen: Cnitengln olet sinä minulle jacai,
till? syndisllle ijancaick stfl autudexi ja !»h<
dmurext/ calcken corleimmasta rackaudesta
tahtonut läheltä ja lahjoitta sinun aine»
an ja racka» Polcas / että meidän hänen
«atkran Pijnans ja cautta iM<
«aicklsestl stnun cautzas piti sowiteturi tule<
man. Muista/ O Talwallinen Isä! Luin.
ga hän Ristin päällä meidän ja «eldm
syndelm edestä/sinun wanhurscantelles ntzn
«all sia maxannut/ ja meitä häney ruusun»
carw'ts«lla Werelläs ntzn runsasti ja ylitze»
tvuotawalststt «apahtannt on. Ia etten
we tät! hänen rlstläns ja »eristä Uhrians
ikanälis unh?da«s / nijn on hsn säättänyt
ja jättänyt meille (waicka mohdottomil»
l«) yhdext ltztou merkixt ja yldälylläiserl
tawaraxi/hänen pyhimmän ja puhtalmmon
Rnumine ravinnon/että me mtelem johd«l<
ta simhäne,, suuna rackKuttans i Warustai»
simme meltäm sicii hengellistä tautia wastan/
ja caillsa hei.>gelllsisä iahjolsa caswalsimme.
O sinä armollinen Isä i Minä ylönnim ml»
Nlln Sydämen ja Silmä!, sinun tvgöi sy>
dä>n<n fuunlla halulla / ja rucotlen sinn«sangen nöyräsi/ ettäs tahdoifit tehdä minun
Waboolllseri ja felwLlllstrl / että minä nyt
ja wiMeln tääldä läheeisäni/oikein ja l<l<
WbLiftst! nautitztsin,/ Ehrlstuxen pyhimmi»
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Ämmin ja callin Wcren. Paranna sijs
minun Sielun sywät tza«Vat:Mnodata ntj»
hin sinun lanptudes suloista ö"y: Naru.
st« minua «vahwan uscvn ktlwellä/ eaicket»
««hain ylöenousewaisten ajaluftei» ja epäll»
lycen sisälle langemusta wastani klten ml»
«ä täsä Sacramentlsä minun omalle jär»
jtllenl/ ymmiirvxellen ja suckel»«d«lle»t yl>
tiin sia ja tlla salleis/ waan loppnn osti
»stosa wahwana pysyisin. Caunista m!n««
l««s Isä/ totisella növrydcllä/ toiwolla/
lackauoella ja lumzlistlla aicomisella» Ct»
ti minä sinun Klmestas ja eimän tenvelll.
sen Ehtolllsin hedtlmäst ofalllstrt tulisin/ja
minun isowalnen ja janowamen Sieluni
jijtä rawicur ja wlrwotetnr!/ja minä wih.
doin mymein toistsa elämäsä sinun canZas
fitä laiwallistn leipää ftödä saisin/ Ameu.

n. loinen.
WAckaln HERr« IESU! Catzo/ mini

j» suuri syndlnen tulen st»
nuu tygös ja notkistan minun Sydämeni
polwet sinun eblfäs/ja rucoilen fywimma»
si nöyrydes / ettäs tahdolsit minun puoleni
sinun lauplndes Silminä «otzahta / ja mi»
»u» töyhäZ isowaista/ janowalsta la wsi«
funutta Sieluaul sillä Tatmalltftlla sinuil
pyhän Ruumis wolmMstlla Rualla /1» si»
uun callln Weres maltalla ja sulslsella
juomalla sijnä pyhäfä thtollisis / wah,
wista ,a wilwotta. Uhl Rackatn HERr»
lEsu/ älä catzo mlnun «ah»otts<
muttanl/ waan minun suuripda tclrwetta»»
M!i»ä ol«u »cheljätnen/ matwainen/sokta,
ja alastol»: Sinä Davidin Potca armch,
la meidän paallem. Vlinä cosi» cn ole m»h>
lolline» nostaman Silmiäni sinun tygös/
l» M» wshenMlH Gu»ff«nt j» rienalsill»

H»»»
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Huulillani rucoileman si- un edeiäs. Mu»,
älä salli minua köcha ja isomaistaPalwell»
«s rawitzem<ua j» »anowalsna mennä sinu»
tylöäs/ ilman täyty minun tiellä »nlpu«.
Lallin Vapahtaja / minä tiedän ettet sinun
rackoutto täynäns welMnen Sydämes si>
lä kärsiä ta>da/ ettäs minun köyhän Ru«<
vxen »löncatzolsit. Sentähden huudan ml»
ua röhkiast ja wahwast! usc»n/ettäs minu«
tuulema olet »a mlnnn Sielun elämän le«
«ällä rawiyet/ja tzancaickisella elämän W«.
dellä c stat: Sentähden minä sinua syoäme»
siani ltjtän/ja sinun ustoll.suttas ja racka.
nltas aina ja tjancaickisest ylistä t hdon!
Sinun caickeen pyhlmban Nimees HENr»
lEsuChrlste/Amen.

iz. Toinen.
<c>Eßra lESU/ sinä corkiafi ylistetty

Sielun parandaja / minä wlheljälnen/
fhndiä täynäns ja saastainen Ihminen tu<
le» sinun tygos si?ä corkein puhtaus: Puh»
dista minua HErri lEsu sinun callilla Ne»
rclläs/joca meidän caikista meidän synne!»
stäm ainoastans puhtari teke. M.lä tun»
nnstan minun wlhelzätsyoen/ sokeuden/köy»
Hyden/ syndln/ hatän ja hywinansattun 3»>
dstnxen: Wlrwota minua finä elämän löh»
de: Walatse minua sinä totinen Wnlleus:
Lee minua sielun! pu«l«ft« rlckarl cun.
nian CunlngllS/ joca mlnnn tähteni t«yh«»
xl tullut olet/ ectä minä sinun köyhydes «ut<
ta rlckax! tutisi», vta armohis st cadoiet»
tu Poic» : Ilahuta sitä cadonetta iamm«.
sta: lahjoita mln»ll< sinun rackaudes !h«<
ualsus/ fjaucaickisen elämän esinwlU/ sinun

maisto/ si«»u vstäwalltfy'
des councus/ sinun hywybes makeus si,!»»
laupiudes caunlstus. Täytä minua sinnu

Armol»
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Hrnwllis/ sinun Hengelläs / Nnun
l<Uas/ sinun hllMsuvellae/sinun nöyredel»
las »a larsimMsuoeltas. Siizä callls elä.
niin ietpä / ruoti ml!>n» ljamaickisen Elä»
wiän: Sinä callis elämän Ntesi/wlrwo»
t« minua nancaickisest / että minulle sinun
«uttas olis elömä >a täydilli- en tytywäl»
sts: Tee sinulles asuinsin minusa/ ja sal»
li minun y. n alcklstst asu» siuusa; Nij».
«ilius sanonut clel: )»ca syö minun iiha»
„t/j« juo minun Werenl/ hän on minus
j«> minä HZnes / ,ja minä olen herättämä
hänen wijmelsnä päiwänä. Se suo minul»
l< sinä corkiast ylistee.y Vapahtaja lESU
Lhriste/ callin ansios j« maros tähden/
A M EN.

14. Rucous ennen cuin HNRoan
Ehcolllselle meunän.

s.ERra Jumala/ Talwallinen Isa/ mlnä
»l/waiwalnen /a wtheljäinen syndlnen tn«
lm sinun tygös/ja rucoilen sinua Sodöme'
stitu/ armahda minun päälleni/ anna ml»
»un Syndinl anderi / ja »le «lnnlle »al«
»«tsellc sondijelie armollinen. O H«»ra IE»
sii Chnsic minä tulen sinun tygös/ luottalu
sinun ansios päälle/ sinun rackaudes päälle
«lckia cal«w«csilz syndisii sinun we»
les wuobaturen/ sinun Ptjnas M Cuole»
ms/ja sinun armollisen lupauiee päälle/
jollas caickia cygös cutzut. Mlnä tosin e»
«le sitä ansainnut/ «utta sinä olet »inu»
westani täydellisen marsu tehnyt. O <py«
hs Hengi mlnä tulen sinun aw«ll«e/ «nn«
«mun nautita minun lunastajan! JEfu»
lm Chrlftnxen «nsio/ minä tulen sinun lan«
siules päälle/joca mluulle minunHE3lr«,
«! lEsuxen Lhristuxen eaulta luwattu on,»
«!»ä lnlen lEsuM ChltstuM Nimeen/

sijhm
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fijhen mini turwan caitest Sydamestäi,,/sen tantta minä uscon calcki Tyndilll auit.
xi annettaman/«ahwista sinä mlnun nsi»,
nt yancaickiseeu Elämään/ A«cn<

,5. HKRran käydesZ.
calckein armollisin HERra lEftanna ormollisest minun t«s«pyhäsä jacallisaEhtolllsesa mahdollisest ngu>

»tta sinun pybä Ruumis ja callts Wcr«j
Että minunUsco«t sondein andcxi saawlsestsen cautta wahwistil.s/ ja rack«us lähimäl.sen tygs enämmln jaenÄmmln lisännyli.
Slnä joca cl«t j» hallitzet Isän ja Pyhän
Hengen canha/loclnen ja tzaulaicktn»nl».
wala yanc«tck<ftst/ Amen.

Item:
Minun Jumalani j« lu!,astaz«nlH3l<

lEsu Chnsie/ minä löyhä synblmn
«n ol« mahdolllnen/ että sinä siuun pyhii,
Ruumis »a Heres cansta tulet minua syn>
dtsten Syoämmenl, Euitengin sano ainoa,
fians yxi San»/ nyn nunun heicko Sielu»
«i cule tcr«exl/cätckia synKeji wastan «ah»
wtjictuii/ ja yancatckiseen Elämään lätle>
«yxl/ Ame».

VdespÄn:
<A,E3tra lEfu Chr<ste sinun pyhä R»u>

rawttcon «mua/sinun pyhä Ne<
»tS puhdlstacon minua/sinuncatkeraPyn»<
<a Cuolemas w>lrwottacon Minua. Höl)l'
«lEs» shrlste cnnle minua /sinun
Haawols tätke minua/ älä a»>,« minun <.

känäns sinusta luopua. HERra IESU
Christe sileä pahalo, «<holllsel»a warjele
eulnua/«oleman Hetkellä holho minua/<t>
«ä »inä calckein walittuiu c»' siayancaicll»
sest M» lyttäisi» j« l»»nlett«jin / Amen.
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16. HNRran OhtoUijla nautiteft ft>

no.an Sybämesäns nam:
sl.Eßr« lEsuEhrlste fimn pyhäRuumis

ja wahwlftaco» mmu« o,kl»«
st ustoia naucoicklseenElämään/ Amen.

HERIa lEsu Christe sinun pyhä Weres
««jelcon minua jn tvahwlstacon «lkmsa u«

ljancHllllseen Elämään/ Amen.
17. Costa Gacramenti nautittu cm/

semoltKcen nalnl

HHlra yhdistä minua sinun «nsiis/
»«/lltj.icnins sanonut olet/ja mi»
»u» calckljn hywin »öchin/ja ole mlnun l»«
tiiäul/ että minä si mn «ytöuäs tzancatt»
listst pysyisin/ Amm.

iz. Rhtos HEran «htollistn jZlken

HERRA Calckiwaloias Jumala/ ,«c«
imellä ojallislfl leit sinun Sacramendl»
M/ sinua me ruceUem/ «lläs meitä myös
sinun/ ynnä «lckeln linun walilt»ldtn Py<
häls cauha/ sinun
<« Hlrrouoestas »salllsext «kisu/ metbän
HERran lEsuftn Christuxen sinunP°,ca«
l«N!ta/ jocn elä ja tzallche ynnä sinun j«
Pyhin H»ng«n canjia / vydes lumaluVls
tzan«ltct»stst yancaicklslhe»/ Anun.

,y. Toinen.
» Minun ««s HENlant lEfi,

sil,na Svbämestänl kytän/ ettäs
minun nyt jällens runlast, sinun Pöydä!»
läs/ emalla Ruumill s ja Wenll«« r«win«
«ut ja oiet/ ja lucoilen sinua
«ilesta Oydämcsia / anna sen lulla min»»
ftndein anb«xs««mistxl/ usconi wahwisiuft'
fl j« «lomani paraunuxcl» / «ttä minä jen

tantta tästä surun i«tost ljancaickise» An»
«ntein tulisin jehdalelnzl/ 3t«t»,
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minun racas HCRrant lEsu Chrl.
lunastajani/minunWap«h>

tajant/ Mlnun Turwant ja Iloni/ cu,«g<i
wlnä taidan sinua läydettsest tyttä sen t«.
sittämältllmän Armos ja Rackaudes edest,/
ettäs minun waiwaiftn/ cadotttun ja du»,
mitun Syndisen päälle nyi, sydämcltsist «.

mahtanut olet / ja minun nyn callist siun»
Ptz»allas ja CnolemallaS/ Syuuist/ Cu»>
lemaft/ Perkelelda ja Helwetistä w pahta»
nnt olet/ ja «t ole ainuastans andanut M
»mulle sen lohdlllllsenEwangellumin Sqar.
nan cantta ilmoitta / mutta myös säätänyt
ja asettanut Gacramendlt/et olnoaftans fi>
tä w«rten/ että me uydeu tykönä sen«l»a<>
set sinun hywat työs muistaisin»/ mmca et,
tä me myös sijnii sinun pyhälläRuumlllos
ja Wereliäs rawltuxi ja wirwotttuli/ «tj»
myös sen cautta Jumalan Armosta ja m«l>
däl, ljnncatckifcfta Alltudestam wahwisteM'
fl tulisimme. Se on tosin/b uftelltneu ln>/
nostaja/ waywK j» luja todistus sinun ja»»'
maitomasta Armostas ja Rackaueestas «ei<
tä »astan. S HERra lEsu Ehriste «nn«
«innn tämä sinnn awara Armos tuta/an,
W» minun Pyhä HengeS/ että minä Suust»
ja Sydämestä sen edest sinua Wtöism j«
tzancaickistst ylistäisin ja luunlottaisin/ A»
MER.

«. Toinen.
L-> Caickllvaldias ljancaickiuen IU»«l«!

Mu j«ylistän sinnil Jumalalli'
st« laupiasta hywyltäs caltesta minun sydi»
westän! / etläs jällens Minun sinnn
PotcaslksuxmChristnxtn minun HERra»
ttrwtllsellä Ruumilla ja Werellä ramnnut
olet. Ia rucoilen nö?räft/ ettäs tahtoisit
»akulta, mtnusa Pzhsn Henges tantta/ <t>

li
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til ntzneutn minä Suulla sen Pyhän Sncra.
Mtln nyt saanut olen : Minä myös <v„h>
Ma »jcolla käsittä mahda-siu/ja tzancaic»
llsest pltä >a nautita siunn luma.alllsen
Almos z Syndein andefiandamiscn; Mdt-
Den Chnsiuxen ja tjancalcklsen E.
limän: Joita caickla si»ä mmullc casa py.
häsä Saczlamentisä armelllsest tanunut j»
,Mä oftäiseri tehnyt olet: lEsuxenMri»
stucen sinun Poicas mcldäu HEN>
l«« t«utta/ Amen.

21. Loinen.
HiH! Sini lauplas/ mnkia fa racasHEr-«>s.ra lEsu Chnste. Mmä tycän sinua
«tkest» sydämeftäui / ettäs minun pyhän
ssuumiS ja Weres eallilla Rnalla j« Iuo«
mlla rawiunuc ja wirwottanut olet. Ah!
nM cutteugin minä olen/ ettäs minun kcl«
«ottsman olet mahdolllsext tehnyt syömä»
sumn Pöydäiväs? Nina ktjtän sinu» c«l»
len sinun rncksndes ja ustelltjudts edest: S<«
«»m Mchudenottomiscs edeft: Sinun
hiin j, suloisen Ewangeliumis edest: Sinun
«oleman Kttwoltelemuxes ja weristu Hckes
edest: Eaiken sinun piihänPtznas edeft : St<
»un kärsityn HssumiseS edest: Sinun Ha»
wälstyres ja SyliesielemyxeS edest: Sjnnn

ftrcuteloawan RuosilMises edest: SlnH, te,

läwän Orjantappumiseu Cruunus eeeft:
Gi«un Haawlus eoezt: Caiten sinunKipus
edest: SinuliKyneltttes ed.st : Sinun Hu»,
nuxes edest: Sinun Hhdistuxes edeft: St»
»un Ristinnaulitzemlsts edest: Sinun surlt»
«nCuolemas edeft. Minä ttztän finu« eaic»
leln sinun hywälecots edest/ jotcas minulle
st» cautt» l«lm!ttanut ol«: lain täyttäml»
sen edest: Syndein andexsaamlsen edest z St»
n»» tazbellise» ««eoS «dest/minun pah»t«.



«oin lähden: Stnun sowlllamists edestT >'

l»allts«»Iläs ""stal Owu» ansaitun ja lah>jaxt annetun Wanhurscaudes lähden:P,h«,
tämisen edest Pyhän Hengen cantta: Ij»n>
«ntltlstn elämän edest. Joista caltisia hy.
«Möistä sinä olet mlnu» Uscon caullo
»sMstft tehnyt/ j« sinun Rnumis l« W«
«s «liialla j«, tallilla panoilla Sacra««».
lisä minun wahwtstanut. Ah! Mlngä cor.
leimman sinun r»ctaub«s Pandlu/ ja min.
gä suulemman «ahwistnxeu minun «»pah.
«amtsestan/sondein andef saamisesi ja tj«»>
«aick.sesta elämästä sinä «tuulle olisit au>«
«alnnut i Aina/ etten minä sinun sn«««
3ia«t»utlas ttänäns nuhoda/ sinun pyhä»
Cuolemas ama «uifi,s«ut pidän. Stn«»
fyhä Vlunmis ja Weres pyhlttakön jafi».naccou m»n»nRuumin j» Sielun/ ja w«>
jelcon minun cacklstaSynneistä. Ah! »l<<
nnn lunastajani j» A»lu«xtektä«i/ elä sini
«iuusa ja mini sinus», «pysy sinä min»»
st j» minä stnnsa. Poisaja »inu» Syvi»
mesiäni cailll p«h« sisu /a ilkeys. Pldä j«
vmlsta sinä yxlniu» minun syoämeut Hw«e. Minun liyhi Sieluni «n ltzens stam
hun ltzltänyt/ nljncuin sinun Morsiamesl
Ia sinä olet/ sinu« hänen cantzans kihlM
»ut ja yhdistänyt uancaicklscst: Ia on M
lullnt Drsnlugixl/ltti «fta hän si>
«un/ caicketn Cunlngasten Cunlngan pu«<
ltftleys saanut «n: tuiugasta sijs p<däl<
hänin jällenS tetemän tyeas ntjn m»nen sy»
»ein j» saafiatsulteln brjaxl? Cuiuga pl>
l»ä>s hänen synnin turhuden caulta wapa»sucuns ja l»rk«ud«n« jäll«»« cadotlamani
I» ljzens sencallaisen CuningHllise»» Pm'
llston mahdoltomaxt ltlemä». Ah l Eau»
«!si« MNUH O»«i«nt h«g«llislll<i l»un!stu«

212 RncsneMiejs.



M i Tssiwallistlla cauneudella , Wahwal!«
«scolla: Palamalla raclaudella ja tolwol»
st, Sillä callilla nöprydell/pyhällä tälst»
,ilft!»tllz / hartalla Ruconfell»/ ihancll»
hiljoisnbella ja sydämen lfämöilzenllfellä l>«
flnän< sinun ja sen tjancaick sen elämän pe»
l«n: Mijn että minä öinen stc ns sinun can«
D ystäwöllifiä c«n§alälmlstä pioälsi». I»«
<» minä syin eli juon/ maean ett «<,!««»/

llln eli cnoltn; Pysy aina minun tylönän
j« minnsa: Että Minä sinun tylinäs ja fi«
«»sa t/anwicklstst pysyn/aina sinun consias
Mn j« joisi»: Sinllst puhuisin ja weifti»
st,/ilman locka««t sinua ajattelisi». Nij»
eitä minä tosi uscosta unckna, Wtzmeisni
pjitpönä riewneiststa ylösnosta ja yancaie»
l!ft«» Iloon sisälle käy»Z mahdaisin/Amen.

2j. Uston lisZmlscst.
/LTtZ minä nyt olen/ Or«ck«in HER<

lEsu Christe/ uautinut sinun pyhnii
Lluumis ja Weres / nyn «nna st tulla mi»
nulle Uscon mahtvistupcxl j« llsämistxi / j»
mlnun Sieluni parannufef! / Murhes j»
Mstoinläymisee lohdutultxt: pyhttyxeri
waffow minun mahdottemuttani; j« »lä.
«äfl cosca wwuu cuvlemon canho taistele»
n>«» ptta. b HENrs lEsu/ sinä olet to.
sin st Taiwallimn leipä / mluga taita mt.
nnn Sieluni isota? Oinö olet minun In.
malani minun «nhani/cuca taita ollnml,
lma «astoin? Sijtä olen minii n«l l»ahw«
siynu callin Vlunmis ja Weres n«nlitz<M>st.
fia/HElra Zksil wahwisia tämä minun U»
swnt loppnn asti/ittö minä saisin uscon l»°
M/nimittäin Sielun aululen/ Amm.

14. Rucous KlsmZn paronnulestss.
f> Jumala Py>ä Hengi/ joca meidä»

«Sjchu«iftl!<, >HHMNf<!!a j»



,14 Ru«ys Nirji».
Ilolla lärlät/wmnusta si„ulles minunzl,
Sydämesänt «s«!nsi« / warjele minua cal,
lista pahoista A.aturlsta/ Puheista jaToisti;
Vlöswalalse mwua oiklalla lumallst,del>«/
«tt« jocapälwä Chr stlllists awnisa cas«««
fin. Sinun Jumalinen Armos suojelc»,,/
ylöspltäföu ja hywästl fiunatcon m!nu«/
että nyncmn minä päiVapäiwäidä ajolllst»
cuolemaca likemmä ja llkemwä lähenen/
lnahdmsin myös minun Elämä,
»i porata/ olla harras Rucourisa ja Ktj>
toxi «/ ja atua antuollisen Eroon mtnuani
malmista/ c»ule minua minun Jumalani
lEsnxeu Chrlstuxen tähden. Amen.

15. Toineee.
Acklwaldlas ja nimellinen racos 3«l<

«V-waUincn Isä/ auta «tel «lrun us«»,
eiis mollu ja ilman töitä/ »vaan eläki
ja rackauden cautta wnlcultawaincn/M»

ken si.hcn cnlns lastcttyt olet/ osoltade»
itzms ChristiNisellä cnuljaifndella ja jy.
mnllstlla'Elämällä. Ylöspida racäslsa/
se h wö työ cutn sinä minus alcanutolel:
Hlä heitä minua pois Easwos tiestä/j«
ölii mlnulba ota pois sinunPyhä Hcngcs:
Walaise ja hallitze minua Pyhällä Henget,
lä sinun suuren l«l«piudes tatzden: Stnn»
Poicas lEsuxen Christuxen minun HEr-
ra» ja WapalMjan evrkian ansion ja nm>
ron tähden: Anna minulle catuwciwe!! j«
farsitty Sydäs/ lEsuxen Chrlstuxen eallil.
la WereLä prtzsiottttu ja nsto/ rack«ull«
ja hMä «icoimista tsynans/ Awen.

26. Rucous
/ <Mcaickii!,n lumaW

Q»>l«up!as Isä/ minä tunnustan »a wall'
tan sm»» edesäs/ että minulle minun tul»
«eilustg luounesta» o» ««slow Sfbän/

NP



li.

'/

>/

/

W että minä usein ilman rhtan cartza»
l«rsimystä näen minun köyhän lähimmäi»
««i häoän / »ngä salli itzlänt hsnen «chcl»
Mbestäns ohougun armahtamisten myön»
tyä ja taipua. Mmä rucoilen sinua mt«
»»» racas taiwallincn Isän/ ettäs «ahdoi.
ft mluulle «ndcxt anda tämän suuren syn.
«ln ja poisfääutä minusta sen cowan ran,
zalstnren/ jonga minä Mä «usaitzen: nij»
Vyos suolza minulle sinun Armos/ etlami<
««lalbalsin sydämen l«up uden ja ystäwäl»
Hoen päälleni pufe/ntjn että Minä köy»
Me lähimmäiselleni sen palweluren jarac«
I«nden / jonga minä »oin ja hän tarwitze
«ielellänl osotta tatdalsin:)« nijn täsä ma»
ilxms <tz'nt käyttäisin cuin finnn iapfes/ j»
«ljmein Taiwasa sinun sulnsta armrstys j»
!«iipindesias Elämän perlllistri
li,l,sin/ lEsuren Christiixe» mlnn» Wa<
f«htajani eantta/ Amen.

27. 3?ucous sopiwaisudesls.

Alancaickiuen jac«!ckiwaldias Jumala/Fmina tunnustan ja ««litan sinun ede.
D / että mwa usein olen canoanut wih«i
stcaeeutla lählmwatstän! ja cosca
hiu minun jollain muoto Vihoittanut o»/
«Out nopsa wthaan ja ei w«lmls ystäwy.
lm/ el ajatellen minun lyhykäisiä clinaica.
«1,/ ja sinun tulewaista angar» Duomips
Äckllu nyden ylitzen / jetca mleltftywät lt<
h»n töihin/ rtztaan/ cateuteen/wchan ja
!»M> Mutta minä rncoilen si-M istu»M Jumala/ettäs tahdoisit andfti ni-da
nlnullc ta»iän suuren synnin lEfuren Chrl»hren Ansion täh.en / ja anda minulle hy»
»än jaiou ja lepollisen Sydämen/ntjn että
M miMans taldalsin antext anda ml.

NN»

215Attisns Virfck'



Llneeus KM,216

nnn tahlmmälftlllnl l)änt!« wlcars,a rlco,
fene/ nijstuln sinä millulle minun «««<.

»alsen Nelcan armosta andert «ne ««

»let: ja nhn ftur> ta mi» un rncasta HEr««amja Wepahtajani laupudesja hchas».
b««/ racasta m nun ldthellisianl/ rulolll,
hp«ä lzllbän edestänS / joica mmua wlh«>»l ilänöne toiwotta heille muiiu p,,
ha: »aan «aelba ractc «ees/ rtzncnin CHH
stus m nua racasiannt »n/ jolle sinun ftPrhön Hengen «ssta olcon cnnnt» j«A
fi,s nyt )a tzancalltisefi! Amen.

IV.
Rucouxtt loitkin Sckälyin tdessck.

l. Opettajan Vlvcous.
laupias HErra lEsu «hrlste/minil

«»>»len cutzuitu-sis.un pyhän Sonae pal>
toeliarl/ «gä löysä lhesanl yhlän »roim,
nijn «erklon wlrca<in/sentahd<n rucoilenn!!<
n öst ngen nöyrästi sinun pyhäarmo» jalu<
wallsta «pn«s/ täsä työiäsä »irasa/«««
winä uftollisest hywällä mielellä ja llm»
pelwota sinun prhä Seuracuudas (jong«<
«allilla »«<lläs lunastanut olet) Iumalo»
puhnlla Sanalla ylösralennaisin ja ede«<
feiftlsin/ että «ond, minun tanlMi t)W
ealckism «utuuleeu saatettaisi» / Jumala»

Hengi hailitcon nunna / «ttö «toi
täsä prhä<a w«ras»r.yhtttolnba ia pyhä eli<
luök«na pila taivaisin/ ettet Alilan mlnml
sanoistani j» cantzakäymlststänl pahennuls.
Nahwisia «<»ua wyös racas HERra lE>su / etten niinciläu nustä kyltämattömlstä/
ftmalattomlsta j« pahoista Ihmisistä pah«
m». Calctt pilckajac jo«a Jumalan Seura»
«und«an itzeus tungewat/ andacou Inm«>
la t»ll» G?u>«lu< <»»>»»» j« »jttan ««



5, MUl«en/«tlä he caickein oiltm lumÄan
„. j>alwtliat»eanj)l autu>,xi tulisit. lEsuxe»

«' shr>ft«xen meidä» HERRam «ault»/

~ 2. Ganancuulitttt Rucous.
Jumala Pyhä Hengi / joca meille py«

S«nas/jo:a on Sielun oikia Ruo°
,«/nyn armollisesi jarunfast andannt olett
«nna meille hurscat / Jumaliset ja uscollistc
»pettäjät/ jotc» meille Jumalisella Ela«
Mä hy»än efimerll» andaisil. Ann«
myös meille pyhä armos/ että me uscollH
ja Sydämen halulla sinun Sauas wastan>
«llaisim / sen cautta lisännyisim uscos/ toi»
«>o«/ rackaudeft ja kälsimlsesa/ sijuä lop«
puun «ftt wah-vana pyftisim / ja toymeia
catomattoman Elämän Cruunun saisin
lEsuxen Chr stuxen meMn HErram caut»
«/ Amen.

~. ;. EsiwMan Mcous.
>l< Jumala/Taiwan ja Maazz
l« joca olet pannut minun Esi»
>» «Man säätyyn/ja andanut minulle wal«
»< lon ja woiman minun alimmatstenl yliye/
!» HMita heitä. Minä rucollen sinua /ettäs
i< Wo«! annaifit minulle ja ymmö«ä«
»' lläisen Sydämen/ taita oikein sinun Cg»»
!» sts duomita M ymmartä mikä hywä jG
'ä faha on / ja «lialla Sydämellä paitzt
i< «uLdon catzWist > / seurata sitä culn ol?ei.-l
m «n. laina minulle Urms ja woima te?e»
s. «än mm sinulle felwMnen/ ja WlnM A»
!' Immatstllenl hyidyllillel, olis/je tulzs rau»
l/ h»n j» yrimielisyoen hLlhomisexi. Sptt<»
« iniuna ajatteleman/ ettet tämä min»,, wal°
o< dzni «le minnlda itzeldänt/ «aan signlda/
«' l>! finä caickein corfeln Jumala! ja eile>«
" nM Ihmisten/ multa siaun H«Vmiolas pi-.
>« k KKO
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dän/joca olet HErra Taiwast, ja eltä fin.
elet minun cantzant duomtoft/ j« näet caickl
enin minä l«n: Olet myös terra» lystwä/
<n»»!g« minä «oeldanut olen ;ja tutklwa/
«ntnga mmä olen tol«itt<mnt. Sillä mi.
«ä ole» sinun Noleacnndas Wircamies/ <« >
minulla en wshä aica elä ftmast uscolufa
Wlrasa. Sillä se täy «vihdoin ntjn:Tänö.
pänH Cuningas / huomena cuollut. I« »

«ttä yxl sangen cowa duomio pitä stncal» l
iäisen ksii»allan rlitzen käymän / jb«.a c
»ikein hänen wircanS «desseiso/ ja tee si> ,

tä cuin HERra on asettanut/ ja ne c«ln «

woimaUlset ow«t / pitä myös woimallisl» 5

stt ranga staman; Sillä se cuin »n co<c> °

lein HERra / «tj pelkä yhdengän muoto/ fi
«ikä hämmästy yhdengän woimoa; Hän Ii
on lchnrt selä pienet että suuret /ja pi> h
tä yl-d«aldaisen «urhen cailista: Myn au< »

ta nyt laupias yancatckinen Jumal,/ et» t,
tä minä sinun prhän Sanas itziöni opetta d
ja saritta / o"ein minun wircani edes. 3
seisoman. Etten minä lelis eli ftlleiS teh» l!
tä jollemlleylöllistä »akiwalda j« wäär>,'t< ft
tä/ ja en »"nais wäärydelle walda; engä ll
sällis sen itzeni »elä ja po s w«edä oil ald» I«
t«e!dä. Minä olen sinun Pallvelias/ ja si< <!,

«un p-ilcka ptjcas Poica/ rrl lhml.
»ien/ jo«, etz cauwon elä/ jolla on wöhä ym»
mänyst ja blteudesas. Nljn
lähetä minulle «ijfaulta sicinn prhäsiä l«l« ~

ja siyun Cunnios istuimeida; että .

hän oiis minun canh nt/ ja minnn lantza» n>

nl t-öeä tckis: sen päälle,/ eltä minä ym» ..

ja tiedäisin / mikä sinulle lel.
teollinen ia otollinen on: jo a myös minua l

toimeDftsti joyoatals/coilisa minun liisänl/
ja mrjclls mlnu» hauen wotmans lautta;
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että caicki minun teconl mahdaisit sinulle O
HErra/ otolliset/ Chrlftuxesa lEsuxesa m«<«
»ön Wapahtaiasamme oila/ Amen.

4. itslVftllsn ja «HslliymnRucous.
/ joca olet «lckeln Cuntngo»

Cuningos j» caickein Herroin
HERra / joc» olet minn» haloKr» mo»
nm yl.ye pannut. Anna minulle «rteudest
3«tto ja ymmärrys/ wäkt m w»!ma/ tätä
«orlia tvircaa «ikein edesselsoa-. 0 Hkrr«
ninun Jumalani/ warjele minun Sydame»
nl ylpeydestä ja «rmoltomudesia. Anna mi»
nm» waelda sinun suofios jällen / oitis s«
lumallsndesa/ että minä minun Alemmat»
fixnt neuwolla ja hyvällä »simerllllä oilial»
le Tielle johdatalfin/hywlä suojelisin ~pa»
HM jaJumalattomia rangaisisin: elia mi.
nnlla aina olis Jumala armollinen ja oma»
tnndo lewollinen/nijn «yis ractau< ja loh»
l>umsAlammaifildanl:la sitte cosca sinun
3«htos »yn on/ että silloin iloisesi täölbö e.
liäsinjapeitamätä sinun Isiuimes eteen ««

stuisin/ ja sijnä tuulisin sen iloisen Hänen:
H sinä hywä jauscollineu Palvella. Cuu.
le jaauta minua mlnnn Jumalani/ luna.
sioja» lEsuren Chrtstuxeu tähden/ Ameu.

5. Alimmaisten Rucous.
caickittttiiwä ja lanplas In««»

joca calckl soweliasti ja hywin lai.
«t/sinä olet asettanut Esiwallsn Wlran
hylvllle kcjtoxexi ja pahoille rangaisturexl i
Ne ltztäm sinua Sydämefiäm/ ettäs meille
»lmlllllftn ja hurfta» Efiwallan suonut ja
«ntzanut olet/ jonga armollisen ja hywän
HMuxen ylitze/ me Sydämefiäm taidam
Uoita. Warjele/Ocatckiwaldiss Jumala/meidän c»kia ja uscöUineu Esiwaldam/MläaHerran, jaEnningam. Vl»na hän»
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tä oittallK lumalifudella/ «toolla ja ym.
märryxells/ ja anna uscollifet Nentvonan»
dajal j» Kästyläists. Eltä sinun lumali.
ne» «Lnlas ylitzen caickia edeeametufi tnlis
ja meidän racas Isanmaaw hywin.«des.
stisttnrl ja hallituli. Anna meille wyse/ 0
laupias Jumala/ luuljalnen ja nöyrä Gy.
dän/eltä me meidän Esiwallallcm «lisiin u»
scolliset jss cattisa / cniu el sinun pyhä Kä»
fiviis wastan ole/ cnuljalstt. Ia ntjn lu.
mallse» Esichallan alla Rauhas j« iewoft
«läistmme/ catles Inmalisudes ja cuunl«li>
fnbes. Ginuu Poicas lEsuxen Chrlsturm
«autta/Amen.

6. CnnintM! Neuwonandajoitt/ eli ,

zongnn muun corliau Wl»c«mle»
hen Rucous.

laupias/ainoa wljsas Jumala j«
Sinä cu<n caicll sinun Inmalisen

edescatzomtses ja wyftudes jölken «ftcat j«
hallitztt, Ntzn myös nscet sinun Palwell.
oilles iocaitzelle hänen lelwifiäus: Joiden»'
ga seaso min« olen/ft caickeln halwin. öa>
tzo/mlna olen aiwan kelwotoin j« mahdotoin
sielM Armon ja totnteen/ jenga sinä ml>
»ulle teet. Sillä mtlö minä olen/ että si»
»» minun nyn corgottanut/ja tähän Wir»
«aan pannut olet l Minä rncoiie» sinua niy<
rosti/sinä l«hdolsit armosta minulle ande>
pt «no»/ että minä usein täsii »inun cn>
hnmlststnl olen ollut laista/ j« «n toiwtt»
lanut ttickia sinun sanas/ ja sinun pyhön
lahtos jälten. Nh HERra!Poispolsta wi<
«usta st rangaistus/ cuin si«ä sanot: P«>
hastt kirottu olcon st, joca tete HE3!l«n
<yöu lalscasti. Ah HEVlra minun Ium««
lan! Ole mlnnlle laupias. Ia hallltze mt>
«,« l>t«?ä<n sinun Pzhijlö HenMs: Et<

M
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ei Ml»i ojennan cmckt minun cutzumijent
tegsc / »a c««ttminun asimt/sinun luma«
liftn Sauas ,ältcui Emien «lcklo eyinnij.
st stnnn pyhän Nl»es cnuntala/fiilul. W«l<
damuoas ensnnyfta/ ja sinun pyhän «h»
tos täyltamyjlä: Ny» myös «m» uamäi
sanat pioau mlclejänl: Im» mii.ua cunut»
«ilca/ hänoä tayoon minä myös cnimloilta.
Vloswslaise minun ymmärryrent sinun Iu»
«altftU» «alellasi lähetä s«»n wyfauoes/
«l» hau «us nnnun l«nhan!/ j» mmun
Kansani työtä,eetlS. lähetä sinun Eng«.
lie «lnnn «teem/joca cacktsa minun legot»
san» ja wenvisant/minulle tlen walmtftms/
j« potspolstais cailil esteet j Ntjncum slnä
olet tämän Armon «tilille sinun uscollistlle
Psslwellollles osoitanut jo alusta. Tee ml.
nxa myös stweltafl fijhe» Wlrcaau/ja
sieheu työhön/ cum minun toimittaman pl»
l<l. Sillä se uscallns on minulla sinun pääi«
les: Et «tä mmä olen ttzlstäm sowellas
jotatln nenwoa löytämä» : Waan neuwo
sm» minua/ nijncuin smnn wäilcappsle».
l«s/ja sinun Vrmos astiala/tttä mlnane
l»tz>,,t cm» siaä minulle »sconut vlet / »t.
tel» käyttäisin/ finnlle cnnnlaxl/ j» mmun
lihtmmäiselltN» hywaxi. Anna minulle Ar>
m»o ja' hyVästlsiunausta / että eaick» mah<
o«ls sinun tahlos jalken onnelllsestt tapah»
lua; Nljncutu sin« sen annoit Josephille ja
DaniellUt. Esiä ,« hillltze sen pahan Wl-
holltsen wieckaus j« petos»/ ettet hän fijn»
hywäsä/ cnin mmun toimittaman pitä/ ««

lls minulle «stext,» «ahtngofi. Sinä I.
staell» Wartta / w»ln»o ja pidä sinii «z«
minusta «aari: Ia »arjele minun sisälle
ja uiostäMtsen nut.ja yancalckleen/A.
ME N. kz 7. V»^
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7. Dnomann Hucous.

Caicklmaldias Jumala/ <oca «.

Dl«omatt lumaltttm stasa Maan
päällä»Että sinä mtnnn sinun pyhän «dc««
«tzoVists cautta/ olet siehen cutzunuc/elli
wlnun Duomarln wirasa palweleman pi»
tä« Saattaman nglle köyhille »a orwnch
l« oltmtta; Ia auttaman sitä raadoDfi»
ja töyhää oitluteensi Niju yiöswalaise «l>
nun ymmärryxeni /ja w»h«tft» minua si.
nun ArmollaS/ etti wlu<i mtnnn Wirca»
«stollifesti ja ahkerasti mahdaisiu toimitta.
HERra/ »tnä «edän culng, angarasttfi.
nä uhcaat ntjtä/ioica määrän lain telewät/
ja wäälän Duomto» flrjoittawat/ että h,«
sen löyhän asian wäännäisit: Anna minulle
scnlähoeu Ml:l> ja Sydän/ että minä ilman
muodon cayomtsta taivalsin »ikein duomi»
la/ engä c ,tzoa Jumalattoman muoto/ »aa»
«ulia sitä ylöncatzottna ja löyhää Heidi»
toäliwallastans, «otca händä »ainowal. loh>
data minua/ HERra/ sinun totudejas/ jj
tljnnitä mm»» Sydämen sijhcn yyten/ ettl
minä sinun N««es ptlkäisin/sen päälle «t<
«ä minä calttsa asioFa mahdaisin «yststl
toimitta/ tutkia ja puhua cutn olkia »n/
«awahta Minnani ahneudesta/ ja omaupar<
h»n etzlmlftstä/ ja aina ajatella sinun tule.
waista hnrscalta Duomtot«s/ios» sinä ml»
nun la caicki Ihmiset heidän tiltens jältu
duomita tahdot. Auta minua O lu>
««la! Että mmä «lna sinun pyhän ialii
ja läskyS silmätnt «desä pldälsin/ jocapi>l<
hain opetta «tn»a / culnga »innlla »lii
saastuttamatoin omatunbo/ ettei minun «<

ma sydämeni mlnua du»««zls: Waan el»
«« «innlla aina olis »ahw» »scailne/«tti
«tnä si»l»ld« »l«« ftap» s« «»«»/ «<«

Mli!»



minä sekä ajallisesti etls t«rw,«
tzen / Ame».
z. Rucous siunanrest wiran jacaickem

Chr.stilllstlu asiain lolmilufesa,
Jumala/ joca nUnungtn

cntzunut sinun HuoneShaldtax»/ ja
lastenyt wlrcant ascaret uscolllsest tolmll,.»»/

siima minua ylitztu calck«a oikialia lumali»
suoell"/ja anna minulle ymärrys/«nna tai»
to jawotma/ taitawafi tolwllta mitä mmulle
lästctty on/ että sijtä ainoastans Syoämc!»
ilolla waarm otan/ eugä yhoengän mu,de»
loircasin ja toimttuxeeu ltzent secotta. Ann»
minun laupias Jumala catKsa «dcsotta»
misisant ylttzen caickm etzlä sinun pyhän Nt»
mes ylistystä j» lunntala / ja catktsa iyent
ntjn täyttä/ etten minä «mnastavs
mutta myös löhimmätsent parasta latzolsiu/
ja tydylsin minun osan</ jongoe mluulle
««»lliseft andawa olet. Nyt minun
Jumalani äl» mtnnloa sitä klcllii / w«a»
hallttze «lnua ntjn/ että minun Sieluni
aina »tcastnis oiktasa uscosa / uijn minulla
tM on/ sekä täällä että tMcaicklsest/
AM«N.

9. I?hden Awiomichen Vlucous.
ttAuplas Hancatcklnen Jumala? sinä jolch
<» I,mtseu sucucunuan lisäudymisexl / st»Pygan AviosiäjkynßäädynPnradlfisa ase»
tlt;ja annoit myös minun sencaldatsen sää»
tyn luiia. Minä «uc,llen sinua cackesi»sydämestä/ettäs t«hdy,stt sijhen lamata mi,
nulle sinun Isällistä apuasja mrwas/eltH
minulla mahdaw oli» Awiopnolisonl togs
loltue» rackaus ja uscsllisuus. l«ine«r»
m»S/ «llä minä suosiosi, olesieljsiu ja asut.
sin hänen tykönäns loimen Cansa; ja oso»l«jsi»hs«M/ Ma myös armon jaeiömun

k 4 . l«Ns»
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«aus» perillinen on / »«lwollistn cnnnlan.
An»a ««a minä mahdalsin hallita jawnllt.
ta haOa/ nyn myös mm»!, lapsiani ja pe,'
lthtän»/ sinun lundoos ja Jumalallisen cn».
Viaas/j» caicken siwolltsuteen ja cunntal.
llsuieen. Varjele meitä / O rauhan In.
wal«w«h«sta/ ryoasta / eripuralsuoesta ja
niatzingolllsista epäluuloisia. Ia jos j«n<
gynmuoiolsia wtcola taita tapahtua» utjn
«ula meitä armollileji / «tta me ntjn cm«
sinun lapses / maholilsimme ne lärstwäll!.
seftt kärsi/ ja lainen tölsellem andtlija myi»
dm «da. Syuä si.»u« lahjoitameille h?<
uä terweys jaraittus. Oiuna meidän työm.
w« ja ajallinen rawmoommt. laina ustoli.
M«a cnuliaisia palc«ll!sig. Anna minulle
zuyZz/että minä karsiwälllsest riiM cannal.
jtn. I» että m« tämän «lamäi jälken/
«,ahda>si>» toinen totstm löytä yancalcklsest
ilofa ja cnnmast/ Amen.

10. Arpiowmmon Rucous.
lsä,Poica/ja Pyhä Hengl/

tule caictt armo j., tzywasitsiuMuz.
Esstz" minun heicon päälleni siyun armos
sllml«ll/ j»ngas siehenP. Awlostastyyn cut,
zunul / ja pereen emcwuär« säätänyt olet.
Anna minulle sinun palcaptMllcs sinun
pyhä armos/ että mini sinua ennen
racastaista/ sinua etzcsin/ j, olisin aina wal.
uus sinua «lteln pallvelemaon. Nyn myös
sila lähin/ cuu»lot«alsi»/pelka!sin ja raca.
sinisin mmun Herrani ja Hwio. Miestäni/
e: j>« hänelle calke<a soweltaistdeft / tärsi,
wälltsyhM ja hlljaifudella/ tunnmllstsa ja
puycasa tylmituxeft V nöyrydellä c»»li«i<

Hla anna minun olla
ylpeyoesa/lÄ pahenoawaisesa Waatteupar.
Nl«; wKg» i!tä seMtlu IhNMtn m!n»n

syh«'
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stdämesänl on ilman wiipicä/ ja lanulstel»
«lsiweyden Hengellä/j» catkllla Christlllt»
silla awmll». laina armo,/ O Jumala!et»
tc> minä silveydellä/ sinun Pyhän N.me«
cunntart >a yllftöxert / Cafwaian ml,.un

l«pftni Jumalan pelwo>« ja ChrlstiUlsisa
awutsai ja etten mlnH helsä yhlän ipno,/
lipptinsiaisulta eli ylpeyttä salli eil matkan»
saata/ opeia minua ymmärtäwälsesit jatar»
siwällt<estl hallltzeman minun huonettani jn
perhettäni/ tieten se/että minulla on myös
mtnfin yllyenl hallttzia Talwatsa. Anua ar«
«o/että minulla/minun ractalla miehelläni
j» lapsillani/ terweyden ja rattiuden canfa/
sinun Jumalisen tahtos jälten/ mcidäu ra»
wlnoom olis/ «llsima meibämwchamlehlldänl
Vahingoittamat/ ja nijn naulttzemme Ma»
llmala/ ettet se meidän autudellemme este»
rt »lie/ «vaan että me cacklft «ylsimme fi».
»n» HErra / ja ahkeroitztsimme/ meitäm
sinun Isällisen suosios jölten tärsiwäu.sy»
de» cansia rtjiläm candaman / ja fynnirip»
puman sinun palwelnxcias aina loppuu
osti/ ja meidän lopusam sisälle otttaisim sen
lj«nc«tcktseu elämän «snln siaan 3«tw«isa/
AMEN.

ii. Rssmn waimon Rucous.
AAickiwaloiac/ laupias

Maan luoja! W,nä joca sy,»u...z»>y.
lcu olet pannuc mtnun / /n coco cn
Puolen päälle sinun Jumalisen taylcS M.
te» / että m«Mn pttä surulla ja kiwull»
synnyttämän meidän lapsemme, jatäyltä»
mä» maala. Että nyt tämä onfinnu lu.
malt»en «atztos/ jonga minä lunnusta»/ ia
pyhari j» hymari cunutotan j«
Mckl cum sinä olet säättäiyt ja lch <»l/ se
»n r»tch sang«» hywä: m ua ru o.i.n
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sinua/ fi,un
lautta/ että sinä autat minua tarsi vMsy.
hen canha candam,n ja ylltzcwo>«am nml<
n»n luserni. I» että fi„ä ajallens armol.
llsestl tirmotac minun/ minu i cohtunl He.dclmän iloisella päälle coyomis lla, »a mun.
tat mmun suru ,i lloxl. S llä wänllä/ylöspldä minua sinnsa / ja warjele
nyn myös m nun Hnelmäul minun Run<
«lsam/ cattesta »ahi,'g,sta. Suojele mi,
nna/ ette» mtnä t« hede.mällcni »inui, L»h>dnjant vhcän wahmgota/ tapaturmaisen
lange«<sen/ louckamisen/ plcatsen wihastu.Mlsn/eli jodgun muun «antta/sen päälle
«tel minulle pahoin käy. Ama etcä mini
«t«n »«arin mmnn käymisestäni; catkest,
«luun telemisefiältt ja jättämisenäni/ j«
laitan ja toimitan ommärtälvälsesti. Ia«.sca minun aleani tullut on/ että minun syu»
uytlaVan^pitii; ntjn auta että minä pe!<
fämÄtä/siuuil Jumalisen apus m>
flhuutamlsefa/ robkiasti ttzenl siehen a»n«li,
j« smnytäl, yhden elämän/ h»w!l» luoim
jc> ymmäuävalsen Ihmisen Mailmaan/hnun Jumalisen suosios jällen. Suo myis/
että hau saa sen pyhän Casten/ j» ftnl>,
wastundelda Neeeftä j, Henzcftä sihentj«»>

Elämään/ja tule sinun 3a!w«»
waloucllno.:s Perillisexl / palwelemKau, stnua oklasa tunnes» ja Christilltsesäclämi'
fä. O HErr» Jumala/ laupt2< Isä ! W«i
jeie nunaa ajattomasta synnyttämtselti.
OinuL tuhtoos/ joca eaiktsa se par«s o»/
anne?!? minä itzeui sinun haldns annan i»l>

myös minun ruuminl Hedelmän, b nscolllumal«>! sinä olet mmun lltonuti»
luiafiaouc, sinun minä olen: Tee miutnl
cc.usaui nPnuins lehdot, Sluun päillei

,
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ininä itzent luotan/ nijn cauwa», euin m na
«län; siiiö «let ml-inn lohdutox ni ia cor.
lein turmani Chrlstuxesa lEsuresa me<»ä«Hkßraftn/ Amen.
«.wanhembainrncous lastensi, edest.

c)<CH totinen racas Jumal» j» Isä/caic»
luonoocappaldeu luoja ja ylöspttä»

jillmlnäkytän sinua syoämmestiini sen ruu»
M» hedelmän edcst jougiis minulle siu >«uxe«l
«outta andatiut »l«t. Ia ruc,llen si iu« sy.
dimmellistsit / ettäs sanonut olet/nhtonms
«ndaPyhän Henges calkclle nylle/cuii si.ua
s<n edest rucoilewat. lahjoita mi>
nm» löyhät lapsen! Pyhällä Heng liss/etcH
hän sylytäis heifä totisen Jumala» p<l.
lion/ joca oi Vy,ano«!, «lcu« jasinollmn
pmmarryxen/ jocasen jalfen «ke/ hä ien kij».
lexens pysy ljancaiclisest. mysS
HM sinun totijefa tnanosa». Warjeleheicä
mtesta epäjumalan palwellnrcsta ja wää»
tästä opista/ anna heldän olkiasa auluari
ltleiväisesa uscosa j« «ites, jumalisudcs»
Mcaswa j» sijnä pysywälsnä olla/ hamaan
loppui, asti. Anna helle yr! uscolltnen/cot>
le!cw»lnen ja nöyrä Sydän: nijn myös s<
»lkia wljftus ja ymmärrys / että he mah»
loisit ylöscaswa ja wahwistua ljaft ja ar-
moja Jumalan ja lomisten edesä. IstutHheidä!» sydämmms rack.in« sinun luma»
l«llls«n sanos lygö/eltä he owat harcaliiliicouresa ,« Znmalan palivelpreft; cun,
»iallsec Jumalan janan Palwelioille/ j«
»«elluxesaxs sohaista «htan
lHylöxcsans hawtljät; Tiwolsans filviai;
s«i,olft tolts t, lölsä yrlwacaisel; to «,!t«.
I>s, wmäti cutzumuxens ascalelsa onneli?sit, «siols, ymmärcäwäiset; eattlsal»!<tla Ihm.siä wastan biljatjef )«, ystaNäl.
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AncMs Kirfck.
liftt. Narjele hellä lomiin Matlman p«<
hennortsta/ ettet he pahan seuran cautw tu<
«s haucutelluri. Warjele hettö matlwallist,
sia lurbudesta/ ylönpal>iftdesta ja ylpeyde.
fiä. M anna heidän hoijahta tuhlamisen
zasijwottownleen/ettet he sen tantta lyhen,
«äls 'läns / eli statals toisille wahiugvtOi
Ole heldän warjellurens caickinalsee w«a>
ras/ettei he saisi wahingo eli tapatur.
waiscsi huckuis. Hlä anna minun olla h,i.
jiä pllca jahäplä/ mutta cnunia j« <l»a«
senpäälle että sinun Waleocundas wrss
heidän c«nttan« tnlis enalsx!/ j« nydeu
«scrllisien lucu suureri/ jolca Taiwaisa piy»
«ös tslö>ä istuivat/ nhncnin tatwalltset Ol«
ju Puun Westt/ ja sinua caickeln wallt»
«uin cssnsia lyttäisit/cunniolttatsit j«yliM>
s>i: lEsuxen Chrtstnlen meidän HEVIIOM'
w« cautta/ Amen.

iz. 3?f« LapsenRucous. ,

Armollinen/iaup!as/rac«s Jumala«Aja Isä; loca olet se oilialsa calken sen
ylitze cnin tftfi ciitzutau Taitpaifa jc> M««
pööllä. Minä Män sinua caikefiaSvdöm»
weffäni / ettäs olet andonut minulle minun
Walchewbant/Isän ja Hitin, Ia tähän «>

sit v'oepltönyt heitä hywäiä tern>e«de< ja
' meoestyrcs. > Tämän suuren hrwäntecos e<

dest ol«on sinulleKytos/Cunnia ja Mifios!
Ia rucoilen sinna nöyrästi/ ettäs armosta
tahdolsit andexl anda m<nun tottelemalt»<
nmden/ M<' minä usiastt Waubiivbllanlwa<
sian rlckonut sleui Ia pojespolsta se ran»
zaistus cuius sanajas nhcat. Anna minul»
i« cnntt<,!l<sN ja fhtolllnen Sydän heitä wa«
sian; Että minä heitä cnLnioMn/ pelläll
ja racastan, ja sinun In<
lnalltsellc pelwollas hellii <l<chutan: Tnn»
NUstan hcitö lumolfi» nselnMi/j» «vastan»



ota» heidän Ijällisen hzminajatellnn ran»
««istoxens ja nuhtens lörfiwölllsest. bpe»
« m»öe minua ajatteleman / luinga wal»
Mllotnen minä «l«noll«tHlilllen<,Ia mil»
lö suurella lustalla ja toöllä hän mmuu on
l«swalt«nnt. Sitä «vastoin anna minun
«nnlottta händä tärsimi xen/ rackouden/
nörryden ja pel«oncanl)a/ftlä ftnoisa el»
tä tö<sä: E enpäöllc että m nä perisin siuna»
ureu ja en kirousta. Anna minun HER»
«nllEfuren Christuren rövryde» esimer»
lt aina silwäinl etee olcftellaj Ioc« Isöl'
leus oli cnultaiuen hamua» ristin Cu°le<
maan stacka. lahjetta minuLe Ifachl»
tuuliaisun»/laccbi» pelco/Josephin fi»e«
rs/ nuoren Tvbtan Jumalisuus, laina wrös
Wanhln miLcnt Abrahamin usco/ IftchinhywösiisinLans/ Jacobin warjeLus/ Jose»
Ph!» onnellisuus ja «vanhan Tebian l«upi«
«s. Anna teidän lewollisesa elömäsä/ r«u»
hasa ja?rl«lellst)desti wanheudua. Hno.
jenna risti / j««ut» heitä sitä «md man.
C«nl« heidän Rucouxens/ siuna heidän «lä«
«rens. Warjele heitii caikcsta pahastn/ sie.
lun ja rnn«tln puolesta. I« eosca heldan
«olema Heltens / jongfts armolllstfi! «vy»
«Mtötös/ lähesty , Nyn ennä heidän htl<
jallens nnckua. Ia ota he-tä tygöe si,hen
«lfiaan Isänmaahan, lEsnren Christuren
tähden/ A«en.

!4. kestein Rncous,
taicklwoloioe ja ärwollmeu Iun»«la/

sinun caicki ttetöwclstä neuwostas/
jalnmel<!»sia edescftzlM ftst, s/olet töstii
pahasta Mailmasta pojcecutzunut ja tza»«
laicktstm Iloon / minu» rackan »t?t
sinun trlönas autnanPnol»sa«</!« minun
«ahän snlnAM ja wiheljiiiftn llftmEöä»

typn
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tyyn «settannl / nrmahoa uuuun päälleni/
j» anna lärsimi sello jatljtoxella tän ä si««,'
IsäUmen curituxes wastau otin/ ja sijnä N.wusa aia«lla/että sinä Hkßra minun lu.'
walini olet / joca olet auoannt / sinä olet
»yös jällens ottanut/ sinun Nimelles olcoil
tjancaicklnen tytos. Nyt HEMra «,«««

Jumalani/ ole mlunlle armollinen/ anna'
»lnui, calcki sopimattomat «jatuxet poj«3
panna /z» «lnuastans ajatella sitä 110/jo.
h»nga minun racas puolisanl tullut «n/ jo,
hongi minä myös toiwon tulewant/ja ny»
nämäl ma«lma<>set halpana pidäisin. Am
na mmun pubdasta ja elämä
pitä/ täsä surulisest tilaftnt, Anna «mulli
hywästifiunanres/ettän taid»>sin itzenl cun<
ntallisest elältä/ suluun jöäuet lapseut y>
löspllä/ ja cunniallsesi HERran pelFofa
lö«sa'swatta. Irs sinä/ 0 laup!as Jumala/
labdot minua sällens jollakin lamalla loh«
duita ja llahut«/ntjn minä finu, sen tde«
siä lydämestäni fijlän. Waan jos ei/ nyn
lapahtucon/ b Jumala/ sinun tahtos/ j«
,os «<e!ä enä surua ja tusca päälle»! tule/
nyn vlöepibä minua sinun »unsalla lohouo
tnpllas/ että minun «sconl ja lolwoni »ihnsen autta coetellats/että mluö loppuu astf
wahwana p°si)lsin/j« tämän a<«li<en mur»
hen jalken ,a»sin yancaicklseu Ilon/ lEfuxen
Christuren m«chän HErram eautta/ Amen.

'5. Mden Lesten Rucous.
AH sinä totinen/ a«usta>rica«/ suloine»

almollinen Jumala! Ioc« lye o<et
lutzunnl si, u»s isättömän Isäxl/ l« leftetu
Duomonxl: Isätlömäln Isäxl/ette» heillä
yntän Isää ole Maan päällä / joca he täs nyn racasta/ cnl» luonnollisia
l«l»sil;nsl I°lg h«,st« ny» «hterasit ja w<r<

jästl



M munht, pttä/ culn luonölltnen Isä;z»ca helile toimtltapi tarpeeni/ nyncnio
yft Isä; loca heitä caswalta/ lohdutta ja
hetd n heitä armahto/nyinut»
Isa lapsians. Tämä» rackaan ja »aupi»
«n Isän-wiran olet sinä luwannul pääl»
jes ott»; Taidat myöskin sen/ minun/mt»
»un ja calcktn «säilö»nmn päälle lsälllsest ja uscollisist toinutta:
Hellä lMlftst racafta/«b«catz»ä/ eläctä/
ylöscaswatta / lohdutta; Ia He.oän pääl»
lens nyncuin sydsmmestäracaslsä ar«ah«
t«. lestein Dnomar«f! olet sinä ltzes nimtt<
länyl, Että heidän sileä nurlald» M«»l>
malda paljon tarsiä täyty, I« «l howatt»
jotscuta turwa eli lohdutusta: Mutta täy»
ly nljncuin «theljäifieu/ lurwattomaln j«
hyljättyln and« caxti tuulit yltyens täydä.
Dentähden rucolten «lnä sinu» nöyrästi/
ettäs sanonut ol«c/että HERra/joca sinun
tehnyt on/ on sinun Mtehes/ joca caiken
M>,llman lumalaxl cuyutani Ettäs myös
minun/ nyncmu yhden turwattoman ja hyl<
jätyn/lahoolsit otta catcklwalbtasn tnrw««Si
I» et saldla sm häjyn Matlman saatta mi»
nulle »äktvalb» ja mi«llcar»anlla« Mut»
ta warjele ja pyritä «lima ja «inu» s«<
rulllsta Huonetta»! sinun pyhällä lupauiel»
las/cufts näin sanot: Et sinun pidäleste»
ja murhellistxt saattaman; Sillä cosca he
huutamat minun tygönt/ ntjn minä tahdo»
totisesi cuulla heidän huutonS? Ia t«u si«
nnn Waimos lesiixl / ja sinun lapses ««

woixt. Ann» nämät ja usiammac si mu S««
nas / olla nttnu» jaköyhäin orwoini ymbä»
llilä ncjmuin «oihwa Muuri. Plösherätiihurscatta sydämmitä/ jotca vmwärläwat/
että s, on puhdas fa saastatoin Jumalanpalwtlusj Etzlä Oliwoj» ja lestejä lMän

N»s>



murhetsans: Se on/ neuwolla/ a»»lla j«
loh»ul>lrella heitä holhoa. Warjele minua
rac«s Isä / »alh«tlell«tst« ja »ääristä k«>
lista. Hnn«Armos/että mwä tcisä yrinöl'
syoesänl panen mmun to.won sinun «lnoa»
päälles; Asetan sinun tygös caileu minun
lurwaul z Ha s«u totisella nsiolla »a wah.
ivalla lnsltamnfell» täfitän. Sinä tahtoi»
sit myös siunata minun lauhowackaiseni/
nijncuiu lesken Zarpsthis; Joca ivastaan »t>
ti ProphetanElian/ >a älä salli hänen tulla.
tyhjäxi;Eitä myös «inu» Hljyastiatant n>
losmuot» j« cuiwettua« Ntjncutn se tapah»
dni si»e löyhille leskelle/ joca Prophetan E<
lisän siun»«r«n.jälten Hljyastialiane täytti
«aickl hänen aftians: Ntjn että hän iapfi>
neus amuastans Jumalan sanan ja si»n«>,
«xen cauua tuli rawtturl ja ylösptdetyxl.
Senpäälle että mmä tul» mahdatfin/ sinun
olewan minu» Isän/ Vlöspitajän / lohdut'
tajan ja Pelastajani: Gtunn Potcas IGsuren Chrtstnren meidän HENramme caut'
««/ Ame».

,6. MttomZn js HtittoMZN
lapsen Äi«cous.
Jumala/joca olet Isättömälu,

ja sevikia Isa c«tckein yli»
tze jotca lapsirt cutzuean 3atwasa ja Viaa>
<a/armahda sinuas «mun wlhcljäisen I>
sättimän (Äittttömän) lapsen päälle/joca
sijhen watwaloisen tilan joutunut olen/ et>
tet minulla ketä» ole/ joca todell» minu»
p«r«st«nt «atzo. Sinä «l«c minun Isäni
z» cdeswastaMt/holho mlnna läft, minu»
nuorudesaut/ op«a minua otfeiu siuu»/ja
tz«nc«lckiftn elämän tietä tundeman: K««
hoita Jumalisia Ihmisiä «tnua oltein joH,
»gttaman/ <«ä<mlyö,«<Msa lunnjaltsis j«

l»»«l<
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lnwalllsis M«ll»ie caswKisin/ «varjele mtnu»
Mistä pahoista ja Jumalattomista cantz,»
käymisistä/ >a la.tlsia cuin minun paheno«
lssibaifit: Auta että minä cacklnaista tiu.
ftusta ottialla ustolla wastan selsotsin/ j»
sinua oik<asa Jumalisndeft täsä Moilmasi,
»nlwellsin/ ja sitte sinun tytonäs ljancaic.
lisest eläisin / lEsuren Lhrtstuxen meidän
HERram cäntta/ Amen.

17.Rucous / coscs jocn tahto iyens
Awiostästyn anda.

tjancaickinen Jumala/ joca
o»>le, pyhän Awioftästsn säädyn asettanut/
fiunamml j» warjellut olet» Sinä olet mt«
»un andannt sijhen ikään ja ymmärryre»
lulla/ e«a minä sinun Ium«ltjell« awullas
tsivan itzent sijhe» and». Ry» sstta mi<
nullc Jumalinen/ hywö j» totmeltuen Per»
stna/joca tulis minulle suloiserl ja nstoli»
sert puollsart/ jouga cantza minä Iumall»
sudesa ja olliasa A viostästyn rackoueesa ytz<
de-a elä sm/ anna minun oikein ja pnhtast
iästä pyhästä ssädyst amtella ja puhua/ja
nij!, ltzcnt sijhen «nda / että minä ylitzen
lolckia minun Talwalisen Ylkaut ICsuren
Chnsturen mielen jölken eläisin/ joca Isän
<» Pyhän H«»g<n cantza armolltscst minun
Rucouxent j<, hnocaiileui täsä jqeaickts» lu>
walljil» asistsa cnnlcon/ Amen.

,8. Gotamichen Rncons.
Calckiwaldlas Jumala Zibaech! Joc»
sinun Pyhät Eugells myös sijhen toi»

ntttauut ja asettanut olet / ettäs heidän
louttons catkesa Maaft j« calltsa Cansol»
st/ta«cka sodit «li rauhstn ylispldät: Sini
joca Cnningas Dawtdille hänen nuorella
Mäus/ urholltsutt» ja wolmaa nijn «r«
wollisest lahjslttl/,«ttä jän st» f«uren Go,

ltcchl»
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ltachln ilugolla ja löi/ ehtäli wahatnen/warustamatoln ja sola!.nt»«.
tnmalotn: Smä »oca Simsonille/ Pyhä»
Hcngei, «mun cautta annoit ylöuluonnslli,sen a>äke«yden )n woiman Phillstere)ä w«.stan. Ay laupias Jos me<,
däi, afi m/ ioft« me nyt jodin,/ on olli«/(>,utn en me muutoin ttedä) utzn me ruc°l>lemme sinua / ettäs meidän »iholllste» st.oämmec lahdolsit taiwutta »auhaan/e«el
ntzn p»l/o ChrlstilcylnWerta tulis wu«d,<
tetufi: Eli myös äkllistn hämmaMen hel.däa päällens läheltä/ ja nyn meille yh)e»
armollisien W°!t»n/ cuicengln helpolla We,
renmuooaluxella ja mahmgolla s»moll!sestllainata: Sen päälle että tämä Sola nioh.dais pi«n loppua/ ja me sinua Woitonwll.
rellä ylistä ja kyttä salsi«/j«ca caitisa /«calckein ylitze/ ntzncuin caicklwolmaNm»
HERr, hallitzet ja »all>tzet ilancalckiststi/A ME N.

iy, kauppamiehen Rncons.
Jumala/ joca Cauppamiefin

säätyäkin wastan olet sinun armolllse»suosios oftttamit: «nna mixulle/joc» stnn»Jumalisesta taz,dostas tähän säätyyn tnllui
olen/ sinun armos ja finnauxes/ «ttä mini
«tn» Jumalan svdämesäut ja Silmäni ett
st ptdälsin/tuga t«än minun caupasani p<>
läis/ ja ntjn hywan oman tunnon pibaisi»!
I« ett» minä luwalllseen/cohtulliseen/w»ll>
t»«n tydyisin / josta itzenl cunniallftst ru°c<
fia j» ylöspltä taldalsin. Warjelc b lcu»
ptas Jumala/ minun sydämeni ja halu»!«hieuoesta ja Malimaltsten raVaram lM»>
sta; Anna minun yliyencalckia lllc«staT«!'
«alisia tawaroita /ja ntjtä nautita tiilli
»ahmalla uscolla ja peikäVättöinäuä l«!<
»olla/ ja sijtte sinun tvlö.,ss naucaictistst/HM«N. zo.Mp



Rueous Kiris. »35
IQ. N?ircomiehen Hucsus.

Jumala Calcklwalolas/ joca yxl«
«lrearmeyiä et ole unhottanut/

«utta heidängin ja heidän Virtaus pyhä»
si Sanasas mulstanm; Anna minulleugin
«r«os/ että minä sijnä Hlrasa/ johonga
«inä.cutzullu olen Jumalan pelwosa/ cun»
u!«lllsest >a ilman petosta elatustani pydät»
si». Siuno/ sinä HERra / minun Kätteni
työt/ «nna minulle lerweys ja woima mi»
,un edesotlamlsisani/ anna minulle nscolll»
set Työ-Cnmpanlt ja ylitze caickia tytywät.
nm Sydän/ etten minä eadehdl rlcasten
paljoutta/ engä,le «wa köyhiä ja tarwltze»
»la mafian. Varjele minua v Jumala/
etten «inä työlläni pyjä»Päiwä tnimells/
lnutt» sen suurella lumolifudella pidät»
fin/ ja mitä silloin opin/ sitä minun työ-
sänt ajattelisin )a caifisa menoisani itzent
Christllliftst täyttäisin: Ntj» minä toctsist
olen sinulle otollinen / joco minä olen ricaS
eli köyhä. Sen minulle suocon ja andaco»
Isä Jumala/Potea Jumala/ ja pyhä Hen.
gi Jumala/ Amen.'

tl. peldomichen Rucons»
Jumala ja calckeiu luoja/

öisinä olet pannut Adamin paradysin E»
lenis/että hän stta wlljelis ja»arjells/sinii

myös jälk<n synnin langemlft» lästenyt
meidän otzamme hiesä leipim syödä: öayo
mi»ä olen myös sijhe» lutznttu/että minun
maata wiljelemsn pidit»/ odottaman sinun
siunaustas/ja ntzn itzeui kätteni tölstH elät»
tämä». HEYtra Jumala sinun puoles ml»
nä nostan silmäni/ ja ruco«len sinua t»r«
»allisest/ ettäs tahdoifil siunata min»»
työni/ casta stn cnin kynnetty »n/ pojes e«
sti «wal ilmat/ ««,««» »laa» Htdel.msn/



2;6 RucöttssKirjck^
mäu/ ja auda meidän sijtä saada leipä s,z.
däxe»/ siemenen lylwäxem/)« carjsn ruoc,
Elämille. Wariele minua ltlyuloisesta
lnist/ uscottomasta perhestä ja petolM
työ cuwpaneista/ pahmsta ja toimistaly-
lalllMä ja cacklsta culn minulle minun «»>

Niallstsa elaturem toimituxesa «stext ja w,>
hingoxt olla laita. Anna minun/O lanpl«
lum«la / «tklsa edesottamisiftni puh»««
ja saafinttamatolu omatnudopitä/ että pe<
ränt hywän sanoman ja omtllmt HERr»»
sinnauxen jättäisi»/lEsuxen Lyrtstnxeu mei.
vän HERram canlta/ Amen.

21. Palweliain eli psleolliste»
Rucons.

HCRra lEsu Chrlste/M et '«

pai«elisit«can o<« ylöncatzonut/ !"

mutt» olet heistäkin murhe» pitänyt/ «NN» n
minulle cuultatnen Sydän/ racafta j«pch «

well» sinua minun Jumalalani calkesta <h. >»

»ämestä/ mielestä ja woimastai ja «M °>

minä oltsiu us«M»«u minun palwelurestxi >"

Zohonga minä itzent anoannt olen/ etten at< "«

z,u«sta»S Silmän edes ol«s uscollinen/mnc< "'

«a wac« nyncnln HERron caswon edesi/ «l
ja uijncntn minä tahdon että minulle «axet< f°
iaman pitä/jos minun Jumala ntjn siun«/ >"

«ttä minun myös palweltotta pitämän plt§. "!

Anna minulle 0 Jumala Minun Wapah»
«a/ani/tytywäluenSydän/ «ttäu mlnun «>

fani tydyn/ lääunä myös minun Isäudän!
sydän hywänhalulststt mtnua mafian / elti '"

ntjn loinen toisemme, togi hywäu nscolllsn> li»

iden pidälsimme / ftloisest yhdesa eläisimiue "l
ja hywä» omantunnon pidäisimme/ Luule n
minua b HERra lESU / sinu» pchä»
NIMtS täh>«/ A««,

YMw-



z.

!,l

!»

V.
, Rucouxet monmaisisa Tilsisa,

l. Rucous/ joilecnlle «ic<
lt hywin ?äy.

T!,luä bywä ja laupias lumala/finnl»
el ole phdcugän Ihmisen ajoturel

ftl«tut / minä tyllä syystä mulstuttelen ntjtä
»«»li hywtä tecoja / jotta si«ulda minulle
nykyisen hetkeen asti tapahtunet owat. Silä
Mä ole» nantlnnnt min»» autndem »äll<
!»pp«let: Minulla on ollut rauha ja lepo/
«rweys ja yldäkyllätnen ylöspltämys/ »a
<«ickt mitä mtnun hywän tilaani tarpelli°
«n olla t«ita. Tämä el ole tapahtunutml«
Me miun» ansiostani/ eilä minun toimcllt.
sudellani/ waiwallant eli työlläni/ mutta si<
,un sulasta armostas j« laupiudejws/ sinä
>»upias Jumala ja. hyvä Isä: ettö minä
l,llä todella mahdan sanoa: Minä ole»
««hdotVin calleen sihen Armoon ja Totu»
l«» / cnin sinä palweijallee tehnyt olet. An-
»« minulle nyt lytolllnen Sydän/ ny» <un>
n» hywiätecojas stkcintuta/ ja sinua sen
«iestä ylistä ja lyttä / minun lilani jölkeft
folwclla lähimmäistäni erlnomaisest Mä
«nvltzewia. Warjele minua/ b Jumala/
««en minä pane minun sydändäni näihin
Mailmallsijn tqwarothln / jotta sinun «»-

«ostae ja laupindestas minulle «nnetau,
I» jos sinun Jumalinen tahtos ntzn o»/
«las ne mtnnlda pois otat/ uljn «nna mt>
»ullc hywä lärfimistä/ ja «nna mlnnn n««<
iita ne TalWalltstt lawarat. Sinun Poi«
W lEsuxen Chrlsturen tähden/ Amen.

2: Rukpus lohdutuxests ,st rsrsimi-»
stst« mastoiMymiftsä.

Jumala / jsra olet lärst»äln«y,a
«MW/ 9 2Es« Eh»!st« !>««
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lälsiuMtnen Inmalsn Canya/ O sinä P?
hi Hengi calkeu lohdutuxen Jumala/n>u„
data minun Svdöment oilta kärsimys calti.'sa waftoinläymlsisö/ että minä ne kärsi»,,
liscst »astan otan/ ja itzeni annan sinn.Isällisen lurttuxes ala/ lohduttatn itzeni sil.settä jota HERra racasta sitä häumyiss
turttla/ jo on hänelle otollinen nymuin?
Poica Isällens. I« että täwä sinun
linen curitupes on aiwan »vähä ja lewiäse,
rangaistuxen suhten/ «uin minä' s«nue!l!ä»l
emsainut olen:.Ntjn «nuaminullepyhä«»
wos/ että miuä luitengin sen cautta calcll
pahat himot btllitzisin/snrnttomulta «älbiii»
fin/ ja wahwistutsin uscoft/toiwosa/ r«ck«u<f
des« ja hartaisa ru«uxisa. Ia «tt« min<3
ntjn murhen lautta tulen poratuxi/ ja löhe,
nen sinua Hkßra lEsu Chrlsie/uhn kljia»
minä sinua/ ettäs minua niin armollisest
lurittanut olet / ja jollei wielä «le yhtin
llewitysta toiwottapa / ntjn tisä minulle ;«>

eapäiwä kärsimystä/ tydyn mielellini
sinun tahtes/ja annan auderl ntjlle j»tt§«"
minun sinun sllllimisestas murhelltseri ftat,
tanet owat. Anna minulle / v Pyhä He».'
gi lvahwutta minun Sieluni
Amm.

z. Rncons snnreft wastoi«k»fmistss.
/ wälewä Jumala < s«5

wahwa linna ja Paimen: catckein nH
den turwa/ jotta sinnhun iyens luottamat.
Sywydestä huudamme me sinun tygös/
me«»än ahdistureftm: Me tulemme sinun
etees lvcheliäisybesä ja waiwasa/ j» rucoi<
lemme röyrästi: anna meidän rucouxem «<

lees tulle, iällistä corwae huutoomme/ ja
luule meitä nöplast». Gi»ä ahdistus o»
«eldsn Pyriltänvlz j« «< »l« phläkän cui»

mei«
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,eitä 10l dntta lana / mncia sinä HENr»,<!däu lumalam. Nahtnzo on meidän
chdannut; >a « ol« rhläkän joca sen po>e<
iändää tatta/ paitzi si>>>,H HEr« Zchaoth.
,«lwa on päällemme langennut; >« ei ol«
hlätän joca «että siitä ulos oua taita/
,utta sinä HERra/ Ca<ckiw«lbla«/ »äle»
,i Jumala. Sinuun HErrame uscallam»
«, älä anna meidän bäpiään tulla:
! lncan taidahäptään lulla/ joea sinua
Mla. Sinuun me lyem luotamme p äls
>A meitä tyköös hyliäträ: Sillä et cncan
»da tulla tödestös rewälfiyxi / joca siihenylletty on. Sinun tl.gös me hnUdommes
li anna meidän tulla pllaturt: sillä el tn»
!,!>»!< tullut pllcamxi/,oca lygös tullut on.
s!n« cuulet rucouxeu/sentähden caicki l h»
,gis tule. Ach HCria! Costa me scnde»
mme muistamme/ nijn meidän löyly toti»
ji» tunnusta/ että meitä pahudemme täh»
«»waiwotan, /a että meitä lottelematto,
«ltemme tähden suomitan. Täuto sentZH»

»» meidän tuta ja hawatta/ mingäcaldai»
<>, tuscan ja sydäwmen limun/ Jumalan»»Mätä/ ja ei händä peljätä/ m?tcaa»
<»«<»> Multa ni« ustomme cuitengin/ et»
lisinä sinun suuren lotudes jällen/ s«ll<M liusatta ylitze meidän wolmowzwaan
« liusanxesta lopun/ eitä me sen wnmme
!rsiä. Mechän synbtmme meirä »vaiwawal/

! sinun wanhurstas tvihas peljältä mettä/
« pakenemme sentähden melllen eteenastte.
>n armonistnimlS trgö, ,a sinun,Poicas/
<!län Nopahtajam lEsnren Chrifiuxen
llmcen ynnä lucoilemme synde!» andexi
«mistä/ nyn mris ylisantiamista tästä«idän walwasiam ja mastoin tZymlsefiäm»
!»ulo«n e» me rohtenis tätä sinnlda a«
l> Waan ljltze! H Jumala/ sinun Poi'

las
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ca< itze/uijncuin yli wällmles ja »llmmäi,
nen Pappi/ rucoile meidän «destäm; Cutn.
gast» sij« sinä laivaisit kieloa, metloä meidän
anomnstam? Cahdenkertaisella »alalla sinä
«lel waunouut meille/ että mili me itä,
»äns r»«!lem hänen nimeensä/ pitä meille
annettaman: cmngasta meidän sijtä pidais
sijs epäilemä» ? E«kö meidän pidä tylämme
Dawtdln causa loboutamo» / ja sanoman,
HERra cuule meidät, «alltuxemme: Met. ,
dän R«c«ulem HERra ylösotla: Calcki me!< ,
Kän Niholllsemme pitä häpiään tulema»/ j
>fa tacaperl» täsnbymän: Mutta enme c«> ,
scan tahdo unohta sinun hywyltäs j« to> <
lnultas: Na«n saarnata sinun Nlmelles j» l
julistaa s«u» ty?ostas aina ja jocayssicae. >
Me tahdomme myös mielelläni wastau »<>!>

ta sen terwelliscn Ristl„»aljan/ja ju«d« sij< I
lä r ijnp ljo cninS meille siselle panewa »< l
ltt; Mutta laina sinä meille sijhei,k«rsiw!il<
lisyttä. Ia /me tahdomme myös lupau. ,

max» caiken C ansan «des: Ia sinxo ,

tästedes palwella pyhyydesa ja wauhursco» ,

»des«/ »un sinulleon otollinen, v HER>
ra auta/ 0 HERra anna hywlu käydä! Sl< ,

«un pyhän Niwes cunniaxj /ja meille «j«l< j,
llftxi ja hancaicktsexi hyödytyxexi/ Amen. z

4. Hncous simresit Mmhest: j« «

Ahdistuxesa. «

ERra/HERra7 HERra sinun wihal ««

< pys? culteugin ainuaftaus silmän läpi» "

yren:Anna hänen lauhtua: Anna häneny»
litzekäldä: M rangaisl minua wlh«sa<l
HERra ei minun w«twa«l ole «innastani "

«lconalnen/mutta myös sisällinen / seutäh» AKen on minun suur! hätä turmasta / mntt» "'

sinä ota »vaari minun Sielustani/ ettei hi»
hucuis. Mlnnn Stllnnen s-lltutla täVi" "



»i«s/ miMlu syubMt owat tylli loiilsenäm.
wön «nsninet/ mutta sinä Hkßra lEGU
elel cultenglu «lnnn ja ealken Msilmsl»
stndeiu «estä kärsinyt tuscan ja «vaiwa»/j« sinun Stelus on murheistns ollut Cuol<»
««» asti. Ei ol« c«ml»l»<M yhlän st«<lii/jota ee sius «l« sstsittanut/ et ole yM»
lsn (catuwalnen) nhl» suuri syndtnen/jonl
<e sinä armois »ta: Nijn lohduta mium nyt
Dun Armelias / huojenna minun tnscasi/
varjele minua epälllyxestä: lisä minulle n»sco: Wahwista minun tolwoni: Hlä minu»
zlsnanna. bPyhä Hengi lukee ja wahwi»
sta minua/ettiin täällä sotia tvahlvast w«h«
»»isin/ jaEnolema» eantta eloon tulla tai<
»«isin. Amen. Cnule j« aula miml« mi»
un» Jumalani/ Amen.

s.3Hde» Mrssttlhmist» RneeusH
YjH sinä lonpias/ «rmollineu Jumala i«

Minä valitan j« tunnustan sin«»
«lesas/ etts minä haman tähän «sti/ eli»
näui ftnge» pahoin olen täyttänyt: Ei si»
»«n cnnnlares / «vaan minun lihallisen ht«
moni läyctämisext. Mlns olen «uämmi»
tzelleni ja Mallmalle elänyt culn sinulle»Ah HERra cninga se minua sydämmesäni
»«iwa/ että minä elämäni lyhyen Mia»
»hn pahasti bten enluttanut: Senlähde»«inä nyt tunnen/ettäs minua synbeini M«»<n etz<sielet/ja tämän sairauden eygöni lZ«
j««t/ c«y»ares minua p«ran»»reen. Si«
»ä duomltzet minun/HERra/otleuoella/js
nngssifet minua» Senpäälle etten minä st»JumalattomanMailmau cansta tults cadw>
ttturt. Sinä muistutat minulle tiimän f«i«
nuden cautta/minun cuolelvalsudeui, I«<«hKot opma minua/että minun elämällä»
«l määrs »n/ minun Mdä pojes



24» .3tMusKirs<i.l
minun pätwäui on kämme» ,

nen le««ys edesäs/ ja minun elämäni «„ <
nijncul» -t mitan tblsäs. Ah! Cuinga pe. ,

»öti tyhjät «tv« laickt Ihmiset/ jotc» c«i> l
Hengin nyn suwttomafii «läwät? He lähte.
«ät pojes ntjucnin yxt warjo / ja tetoult i
cheliens suurta telwotolnda le»ottom«lt«/
j» l»co»<tt/ el tieten cuca sen saaman piti. 5
Vlyt HERra/ miss minä itzeut lohdutan? »

Vapahda minua synnelfiäni. Ah HER> ,

»a! Minä tiedän/että mlnnn elimänl seis» «

sinun tädesäs: Sinä olet kirjoittanut l«!c> „

?i minun pälwäni sinunKlrjaae/jotca wie.
la oleman piti/ ja et cucaau nystä tullnl 01.
lu. Ei minun lunni ollut si«nl»a lätletyt/

mini salasi, tthty ollu. Ia että st !si,
nyt sinun tahtos on/että minun pitä s«lla<sua oleman, Ntzn anna myös minun tälli
sinun «ahdollas olla tytywöinen. Ah HEl> »,

sinuu nuolee »n minuun lijnnitetyt/ l« !fz
sinun tätes paina minua: Ei ole yht««» ,„

terweyttä minun Rnumisani/ sinun uhc««> <„

xes tähden; Ia «t yhtän rauha minun lm> ,

fani syndelni tähde». Sillä minun syndl, >,,

Ni käywst minun pääni ylitzen/ ja nyncum „

yri rastas lnorma ow«t ne minulle ylöina» ,«

scaaxi tullet. Minun sydsmmeni w«pife/ ,„

minAN wolmanl o» minun hyljännyt/ja li
silmsini »valo ole lssna minua. Sillä ml< ,«

„ä olen lehto kärsimää), / ia minun työrl
«n jocapattsssa edejani. Ah minun In««' j,<
lan! Warj«le minun Sieluni calllsta liust» »,

«ftsta. Anna, tämän tuumllllsen taudin °l» il»
l>, siel«llen,i p»l«nnuxeri; Että hön sefl cant. ,«

ta ttrwexi tule. Warjele minun sydäm» «

meni ja taitoni/minun HENrasani lEsu» «

Christux«fa ja hänen cauttous. War» !«

jo minua Dun warjellurlLas >a kllwel' ,„,

läs/ <aMa Ptr!elen llchsia ««olia »asian.
SiM



tzillä sinä HERra tiedät / että minä olen
sinun tattes t«o/ ja «ttss minun sawesia
icjnyt olet.. Me olemme Sawi; Ia sinä o<

!> let weldän telläm. Ah euinga pian minä
» olm murrettu! Sentöhden sääfiä minua/O
t «ca< HERra: Sillä et sinä hyljä ja «i^
/ tost s muserra sinn»kättes työtä. Sinä o>
.l« wttänyt minun Mini cohdnsia /ja olit
? minun tllrwanl/ cosca mins »ielä Hllini
' linnoilla macaisiu. Sinä olet minun al<

» «nl Juuri ja el«M«ui HERra /ja sinull»
' ?«. Jos se nyt on sinun tahtos/nyn osot«

«innlle sinun laupiudes/ nijncui» Ennin»
z«s Htskialle/jongo «lamalle sä lisäisit wij»

e ftolstafymmendä ajastaica. Cayo lurw«»
>' ji« on minulla suuri hätä, Wartioltze sy>
' himmistäs minun Sielua»!/ ettei hin tnr<
' nielluls; Ia heits eaickl minun syndini stl<

> löt laca. Jollet tämä tauti ole «luulle
> »olemaxi/nyn auta minua jällen jalwoil»
> llnl: Ia paranna minua HERra: Sillä
!' «<nä olen sangen heicko. b sinä Taiwal»
' >!»en parsndaja HERra lEs« Christel O»
«l» minua sinun lvaarinpilämistes: Hnojeu»
>' »o minun kipuni: Ia paranna minua si«»un hllsswais cantla. Anna sinun catlera
' PtMs /a Cnolelyas olla minun p«rannu«

l' l»i/ja sinun pyhäSanas jaSacra«Mtts
»l»un turmani ja wbwolUWi. Mutta

>' j«s st ou sinun tahKS/että mlnn» tiimälz
" iwdln ca«tta/pltä waeldanmn caikeuMs»
" ilman tietä; Ny» minä sinun pyhään tah>l» ws lydyn: En minä ole parembi «in m<<
>' m Isani. Ia laske/ HERra/ siulm pal.
l' »<llss rauhaan menemän/sinun Sanas jäl.
" m: Sillä minun Silmä» omat nähnet si.l' W Mtn«>!s/jongas«almlstjt calMeCan»
?> li M«:
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soille: Walleudtft walatseman P«e«nolt«/
,a si»nnC«ns«s Israelin lunnlax/Amen.

S. 7.8. Wielä Colme lyhembäts.
VnsimmailnenIsän I«m«wn tygs. <

FyAicllwaldltts Jumala/ lanplndenIsä/j« '

lohduture» Jumala: Armahda si. '

«uas minun p««lleni/ nynculnlsä lapsia», !

nrmahta. Muista nijtä callyta cntz, <

puhunut olet: Minun lanpiudent on suml.
Muista lijs että sinun lacasPoicaslEsni
«hristus/ »n minnu tähteni Ihmisexi tullut.
Muista «ttäs M«ilma« niju racastit/tttis <

»lveannoit aiuocalstnPolcas: Ntzn että j«> l
««<«» luin usc» hänen päälleus / «t pili l
hnckumau/mutta tzancaickisen elämän fta> «

maa. Seucaldaisesa nstosa sinun Poi«s h
lEsnxen Christnxen päälle/ jongas minull, j
Zllhjoittaunl olet/ luleu minä tHgös. Hän»»!»tähtensä pidä minua mulsiosa / j« ylos»<« e
wwna «lmoin. Sinun halduus annan A «,

«ä Sieluni:Anna «luun tjäisesit olla fi«m lk
r««s lapsts armoisas: Ia osoto minulle st< n
««nlanpludes cosca minäwielä elosa ole»/ l«
j««s»« minun luoleman pttä; Sinun r«c> >,
tan Potcas/ mttdän HERran IEM» st
thristuxeu tähden/ Aweu. f

Toinen Inmalftn pojan tygs. ti
ChllM/minun «woa t«< l'

ja apuni? Ioc« minun sairaus «

«< «annoil/ja syndeini tähden haawollettii».
«lnä Jumalan Car<tza/ joca poisotat M«<
tlma» synnit; ble sinä minun Wanhlirsca> r
«deni/ minun PylMeni/ ja minun lnnast»'
zcni. Paranua minun ltpnnt sinun Ho<«w«« tantta. Hlä sinun »<a<»in>a Wert«<
mlnnn päälläni ««n» hnckaon tulla. Hl« y
sinunPyhä Hengees ot«, pois minulda. H'
lä «Ma plön»»»» »in«« lVDejsesä h«< >zl)ch'
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»äsänii Mutta a»e« minua »opiastl läoltze/
hancaicklseen «lämsän. Ajaltel» sen pääl»
le/että minä ole» yxl sinun löyhistä lam«
botstas; lazsinä mtnn» uscolltnen Patme.«ui: bt» Minna Käfi»«srell« / j<l cann»
«!nna sijhe» riemuisten Paradysijn. R«na
myös minun nöhoöz sinun suloista Caszysas
j« stnun cuuniat«,»/ Ame».

Colmss 3um«l«n
s«n tygö.

Jumala pyhs Hengi/calcki» murhel»alisten alnoa lohduttaja, Nshlvisia ,«

l»hd»l« minun helctoa jasurullista Gydält»'
»änl; Warjele milmn »scont/ Dngas «l>«ns« watmtat i Ia älä salli snitzewaisto sy.
liindä W«r/el« minua sen pa»
j«n Witzolllsm kinftuxesta. Älä anna mi.
«un svdämmeul hämmästyä cuolemam/ ja
,fät«iwoon langeta, bta pojes kärsimät,
timone i Anna mtnn» mielelläni olla minunHERralle Inmalallenl cnuiiaiuen. Anl«
«Mull/että minä eloni autualliststi ja ilol.
l» lopetatsin. Warjele mluunSyoälnmeni
j« Mieleni/ minun HErrani ICsnxeu Lhri.sturen rauhasa. Ia cosca «n minä sille»puhua taib» / nijn warjele ja luftze Slne»

M«s minun sydämmeheul/ se pyhä lEsu.l« Nimen mxisto: Ia anna «luun sijna
M«sllisesti Ämen.

y. Gsivan RncoM.
HERra meidän Harandajam/ joea

'"olee köfimyl/ cosca joc» sairas on/
«»collemsn nhn hän parnuda
Wen 5 Minä ole» »«scan Taudin olla /

«ga muiden waiwain cantz,/ minä
vyudeint cansia anftinnut olen: Erlno-
«aistst «tten miu» sin«» terwen Ruumi»«estä kijttänyt ole / ja »ftin ok» «inu»
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Termeydent olöncayonut ja määrin tänna.
nyt; Nyt mmä ymmärrän/«tet mtkän l»,
wara ole terwe» Ruumin wertamen / nyt
näen minä / että Terweys on callis lohia
ja tawara. Mutt» HERra Jumala sini !
armollinen lunastaja/joca tämän Sairo». <
den nijnculn yhden Sanausaattajas mtnul» «
l« lähettänyt olet/ muistuttaman minulle,
parannusta ja Synnin c«tumust«. Mmi: <

lähetän sinulle jällens/ b HERra/ Hart», ,

Rncoujcen/ muistuttaman sinulle sinun i«»>«
pinttas: Armahda minun päälleni / «n», i
«alcki minun Synolul «ndert/ ja paran», i
minun Sieluni: Ia josse on sinulle oM. j!
mu/ ja minulle hyjdMneu/ ntjn paran»,«
«,ös minun heicko ja «aiwetttu Runmi»l/ ll
ja anna tämän Sairauden olla minulle «< s<
plxt/ että minä tästälähin Terweydm s»»>!«
lemasa arwos pidän/ ja syndlstä elamäli sl
ahkerasti wäldau/ waan jos sinun TalM »

on/H Pyhä Jumala/ «iuna pldammW !

tämän cnorman alla pltä/ nyn anna mlm» n
olktalla kärsimisellä/ uscolla ja tolwollafi»» j«
sa waywana pysyä/ «tlen sinnstst pois l«<«
puis tjancaickisest/ Amen. E

iv. M toinen.
Caickiwaldias Jumala» ja ra<as Ist! <«

minä walroaine, syndinen tule» K
täsä sinun etses / täynäns syndiä j« wt,
heläysyttä: Sillä ei ole minulla yhläu muu»»
täjougatygö «insturwalllsemmasti men»«'s<,
taidan. Ginä olet Isa/ ja olet ntzn pa!j«j,
chywä minulle osotlanut. Sanomattomiin g
hywän työn sinä olet osottauut/ ettäs
nna »let racastannt. Sinä olet «ndau»l U,

minulle elämän ia Slelnu/Järjen ja Mle<
le». Sini olet minun rawtnunt ja w«rh«»««,
»nt/ liMn», min»» elit,«lcall«»i/pä«lift!hz

willi
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i. »lella olet sinä ainoan Polcas auoanut
~ cuolemaan miuu» edestäni, «ttä minä yan»

,t l«lcklftn elämän stifi». Mutta minä töylM
a syudloen/ olen «vähän sinun hywtstä teolftiiSi huilinut j sinulle «lna ollut ktztlämäcöin j«
,< ftttelem«toin z nyn etten minä olewahdolli.

» M cutzutta sinun lapstxes. En mwä el«
!« mcastanut sinua ylltze caickia cappaleila;
ii. «gä nyn luottanut sinun pyhtzn sansis/ mi»

» fttanyl oits. En minä myös ole racasta»
~ M m«un lählmmäifiänt/ engä käyttänyt'

, ltzcni händä wasian nyncuin stpts.ut olt«:
« losin en minä ole yhtäu sinun kästysanoi.

l. fts pitänyt. Catcki sinun lahjaa cuins mi.
» »ulle andanut olet/ olen minä määrin käyt»
/ iinyc. I» olen ollut nyn Jumalaloin ja

!« Ma/ «tteu minä/ cojca minun hywinkä.
,< »l/ ole taitanut oikein ajatella/ cutnga ra»
i smsti minä sinun wlhoitlannt olen/ ja m!l«
« »inä pahalla eläwällsnl olen ansainilllt.
i Nntta nyt/ ettäs minua olet etziuyt sat.i mdella ja hltckondella/ hawaitzen min»
i> j»s« ymmärrän / että minulle tahto oll«
„ »lwan työläs/ jollet M osota Armoos.
> eentähden en tiedä mins nyt yhtään muu»

t« uenwo /cuin p«et« sinun tygös/ jocanljn
«molline» ja laupias/ ja olkia M olet;

! lunuustaln minun rucoilen cai°
»«st, sydämmestä / ettes läwis oikeudelle
» »luun köyhän syudisen cansani. Minär»«
l?>»ile»«rmo ja «n etkentta» tee mmun ean»
l sont armollisesti/ nljncnlns luwannut olet;
pftet cowastt/cm» minä ansainnut °les.
<l>linä annan iycni rocas Taiwalllne» Isäjinnn PyhijnKäsijs. Hlä catzo minun hlr«
' Kuisia ftndejsnl ja suuna,ncoxisrt; mutta

l> jinun rackaan Potcas lEsuren Chlistuxenl'»!»a« cuolemata ja catisram ptznn / cutuk min»n ja Me» Nlallman sysse!» täh-<
' »4 «N



»4» Lw«n« Kirzck.
deu kärsinyt «n j ja attdeexl anna caicki «sim»
syndwij sinun laupludes lijtoftft jezcnnnia»
ft/ Ame».
«i. Ktjtos-Rucous/ terweyven edestZ/jälfen ulosseisotun sttraude».

tijlän si»na Calcklwalbtos In.
ja Isä/ettäs mlima minun s,M

«ewt tahbey/ »tjnlMisesti etzlnyt j« curll.
tanut olet. Se on mmulle sulvineu/ eti««
«,tun« növlyttänyl olet/ HErraj eltä wl<
„ä fin»» vltendes oppisi», b Minun I«m<!<
lan l Cu ngss psizsti minä ole» ajatellut/ ny»,
<uin Hifita: Nyt et pidä minun sille» näl«,
»nän Zhmijlä/«li olla heitä läsnä; jolcaal.
Musa ulse- elämät. Mlnun aleani o» pols/,
ja «mnlda poj« otettu/«iinculn paimenet
Maja. Nyt HErra leicka minun elämM
ntzucuinCauguri/hän c«t«ais« minun p°ick!/
«tzncnln helcon langan; ja lopetla Pätwi»
»tnulba/ennen culn chto tule. Mutta milli
«Ben minun Jumala» / «t«l minun saltan,
deni ole ollut cuolemaxi/mult» Jumalan cm>>
ntaxl; «la sinä/minun Jumalan/ sm ceutto
lultsit yllstelyxi. Sinä olet lEsufeu kt«n»
ja carkeran Pijnan tähden/ armahtanut!!'
«u«S Minun vöällsniz ja minun SielM
fydämwelllststt waffnu ottanut. Sinä M
htltlänyt catcki mln«n syndint stlkas ta«!
j» snonui minua ptdelNos elä. Cnenga hy.
«vil> sinä olet minun satrauoent muuttan»!/
j» nnnua «ijn axmslliststt auttanut? Wiliä
Man sinua «inun Jumalan; mm« tyM
jinna sybämmenl pehj«st«/ etsäs minun jäl>
ln,s ja w«hwlstanut olei/
«tts minä jällen sinun hllonettas «tztä/ lu«
«oalllfia teuänt ja poiwjanl waelda/ja l»t<
mlluMi tomutta taidan. Tan-a lalckl on
jinm, hywhdes / HERrH! muut»t» olis j»
«lcaa, M«W Ms«ttj «lssjsuMWl. S! culii»



g» usiaMfltimmnuMlleleman/ Am» I«
sailistn lusttuxes wltzsl M tzäptmsn/ ««H
«li»» sinun uyn wttzot«<nmlole»f MWlbeK
«rcaman stmm »th«as. A»m nyt HEir«
«lnun Jumalan/ «lla «t«ä »«3M ttr<
»eydellä/ myös uuben ttäWHltrr«« «lcaisiln.
Hnnaett» unHK Nmtes «linHyltstci»/
ja että Wtuä sinun lWosias atn« stmMtpt»»

. »an. Mlns nyc mtelent jahd»c<n»/»NMV««
PllhMlssni sanat: E»tz«/ sinä „l«t p«<lA«kk

, ali M«n syndti tee /ettet sin»lie f«he«ba«
, lumM/ PMlls HenMas / e«K »tUK
, «tns elätsilt Dun WnMM/ j« lätztmmU»
, ftn! hyödytMxi/M «lisin «M minun wi,
, lssstni ja tttgfmi. laina «rmos/ette» mtnZ

i«stez«sMyitäni lhLNilll <u«K wFirydcH
, «M: Mttt<ll»malM wmhurft3ude»ss.
, s«fi/tttK palmells tMaisi» si«3 mi»»»I»»
, malan/pyhydeM j» «anhurstaueeft/laicki»
, na minun elkmtc«mmt» EM «n«3 mlttss^
, NMLM» /ftastMt«m«Mma3<t SteluKe Mj»
, l»tsell<t slzd«mmM/sin«V tank»j.mweWst!«,
,

«yncauwan cut»mtnä Mnt Ia siltm simW
. ftnä si«ref« t«t<v«Wf«SmracM«si,tz,»«
, «Wlftsit WtöG« i« cmmtottaHn/Mnen^

f«V«tffm «antM MW».
. s>lianc«MAm/ nmnhnrstW ImmlH iH
, MH olet «h««nnm calM« t«l«

z ttlcMtwmA shNiiM MWwaiM t«»3eWl
, l»/r«M« («jexills) MstnnM/jH »<!W«
. t»«>N«f Ms Mmuärrä»/ että my tam«l»
, «aiwan »leMne hywlwmsMm/ M paneM
,

syl>zW«stäW pich«B/ «ttH >«« t«wcail,alseM
langatstuxea otemme p«Me»N< Velani

, Nu«H ole «MealmMy/a» M we slem
, hltlot z p,»r<mna «M/ M ««My tu«m«
. U omt yfWMtt. Ach'.MFWFtnh»zK
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Rntons'Kirf<».
tllnwan? lääunäsinuas/ HErra/ja pew
siq meidän Sielum/auta meitä lauflndez
lähden: Sillä cuolewas et kengän muista
sinua/ <uc« ltjttä sinua Helwells? Wapah.
dä meilä käsiltäjän paulasta ja wahwgM.
festa rutosta. Sano murhajalle/ että h«„
pldäls länns t«caperln/ja eienii lois sinun
Cansas. Waan jos näet/ «rmo täyuaus
Jumala/että me tämän sairauden canlia
«tetan pM suuremmasta »nuettomudesta/
«tjn tapahtncon sinun tahtosi Annamelbi»
«auo» wllM kirsimtses / sillä me olemme
Lyndla tehnet sinua «vastan. Me tahdoin
langeta sinun läsijs/ silla sinun lauptudes
»» ftnrl. Sinä «let meidän Istm j« pe.
lafiajans/ ijätl »n st sinun Nimes. latu»
Pyhän Henges »rmo/ettei mikäneroita wel,
lö sinun rackaudestas / cnin »n thrisiures
lEsuxes meidän HErrasam/Amen.

Rucons Sodan aicana.
rauha» Päämies / HERra lEs»

/ joca meille sen hengellisen r«u>,
Hz» «usaiouut olet/ jonga edestä sinulle/I.saa ja Pyhän Hengen canha olcon kytos
Hgneaickisesti: Sinä olet myös tähän astt
.«ndauut meille matlmaliseu lauhan/ jot«
><n «e ntjnsuuren hywän työn edestä/ cm»
Don/ ole pitänet/ ja sinua sen edestä kijttä.
plt: Waan usein meidän suruttomudesam
1«n WZarin kayttäliet / stntähden olet Pnä
hywgslä syystä meitä rauha:tomudella j»
rascallasodalla etzlllyt. Anna meille anderl/
H HER?a/ lö«ä kijtttimattömys ja «lcki
ftuuit / t«r/n p«<s st julma »ihollmm/ ar<
Wnhds «eitä siim» «hztsietluja lapsias.
Sinä Hiet mMön, auttajam/ auta meitä

, hfldästH/ g<ä salli lvlhdlltftn ferfca.:Ustä/ siNW pg!wejjoistas;>
C«ul«
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«ncsss Nirjck. M
Luule jumalisten rucouxet, cotzo/ 0 lan«
plas Jumala/ turwattoMta lapsia/ jotcor
nyös waaras »wat. Anua meille rauhcr
ineidan elln . ajcanam / että me sinua estä.«M täällä palwellsim / ja sijlte tämä»
elämän perästä sinua ilman lackamata yli»
Msimme j« tMifimme/ Amen.

14 Rucoilcam.
lsa tjancaicklnen luma<

Cunlngas ja HERra yl tze
zaiwan ja Maan/joca sinun Heuges caut»
l, c«!cki hallitzet / sinun edecsatzomlsts caut-
l« eatcki laitat ja hywln asetat. Sinä olet
nuhan Jumala/ jolda caicki suosio ja yxi.
Meltsys tule. Me rncoilem sinua/meidän
HERram lEsuren Chrtstuxeu cantta / et»
li« calcki meidän synoiu» andex! aueaisit/
j« armollisesti «ejlle yximlelisyden ja wch<
»au rauhan lainaisit / että «e sinua pcl.
»»s j« »«plstoxes paltvelisim/ ja sinun Py»
ii Nimes aina ylistä jacunnlotlt» mahdai»lim/lEsuxen Chrisinxen meidän HErrKW
<«««/ Amen.

»5. IHi Toinen.
Jumal», jolda pyhät

»euwot/ ja wauhilrscat tyottule.
«>«</ anna sinun p«l»el/oilles st rauha/jo,
t» mallma el and» taloa/ että meidän sy.
lilmcm sinun tsstys «la a»n«tnt olisit/ j«
ulcki wihamlesien «euwol särje; että mn,
t«n «lämäm siuu» »arjellufes alla lewesa»lls/ lEsnxtn Ehrlstuxen melden HTnam
zwtta/ Amen.
ii,Auco»s Msan hedeimsll edessä/ wch»hlngolista Ilma jacaliifia atcaa waftan.
AAickiwaldlas Jumala / armMue» Isä/
»'iocnsinun hywydes lähden/täytit Maaz,
W»«istll<, Hedelmällä/ josta Ihmiset ja

z 6, Wyös
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myös mm« lu»«»««PP»ltt/ iln«nt llmas,
Nalat m«5S> j«Elälmet ledola/ stawat e>
?at«lf<««: Me «collemme sinna/ sinun I,
Olltsen laupindest»utta/ettäs »«idön r«c«
lauMnmaamlymillä joVliMtllä «rM.«ischi lwnautahdeifilj Anna M««ncaftv,l>
««tarplllwtnllma/i» varjele se Rakehil.
«« j»Rajuilmatta/Nllnlda j» Kylmydel.
SZ/ VlKnpaldlstld» miVudelda M märkydel.
»3/ t»riloild» i« «lllkiuajstld, lurmelufel.
»«: Tannista wneden 3«l» hpwndelläs/ja
«nn» »MtS tlnck» lihawndefia. Warje.
le/ V Jumala/meitä hedelmättömistä Wuo.
Mi,/ Näljästä ja ealllsta Ajasta, ja M»
«eMvlllsesti metdZ» puslehem. M« tunm»
siam meids» Syndlm/ sinun «deläs/ mule
meidän arm«llin«/
La slsZmeitZ ylin asna/ «mm stuna me«
ts lalckinaifilla/lninsmeille rawiu»»ll ss«t<<änyt «lej/finlm pyhän Nimes ylistnxexlj»
««»«iaxi/Iksnren ChrlstuM meidänH«,
«M t»ntt«/ Men.

17. RWHUS LOllillS jB ftWM «3l«,
jsn ajalla.

ja «mM«n Wmal«/
rslckl M««Za lastsatst Ihmisien

ylöspitämtsefi/ j» «iäinhm raVlnuoxi/me
«lemu» ««idän ltzttäMätlsmydelläm/ yli»>
«MMeVan» ja «rmottemudellamme ?Z3»
Kiä waMn/siunn Vihaa»Khoittalut/ittä<
«iet meilds MnjMM pM, pitänyt/ ettil
»ueZäljs» tshden näännpWme, Ah
In«Äl«/ cgtzs meibä» wstaam ja hiitääm»
V,e/cuult «ijde» wähsiste» iasten snrlla »a»
iitns/ caisl iusndocappalet kärfiwät mei«
dän mntzatn: Huejenna/H Hsßra «r«»«
Ms tämä cowa rangaistus /««n «e peli.
H Mnnp ja epäile/ anna kärsimistä ny»»
«WWK» lW Mg Pk s?/ guug Me js sil«
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»austa sille wiihälle«aralle ja huonoleßu»
«le. Sluua taas meidän Maam/annasta
Mlias Ilm«; Suo meille armostas se «iMe
«» rawlndo / jongas Ihmlstm läh»«u luo»
n»t olet: Ia cosca me sen jällens saamme/
,tjn anna myös Armos/ «nä «e sitä tijto.
Ma cohtnlllsest ilman sinun mielee rickowa»
U nautlyisi» / engä ylsnonnais »tjtä löy<
tzii. Anna myös meille sielun Ruoca/ yn«
«s jocapäiwastn letyäm eansia/ nijn me fi>
»«a ltjtäm/ Mtäallsettä ijancaicliftstl/
lEsnxeu Lhrlsinren meidän HERram eant»
<Z/ Amen.

,8. Simon» cssa, Ucksine» WstZ.
peljH«z»z Jumal»! GlnnnNl»
pits catckt «elmatliset Maa»

Päällä lnnnlata candaman / ia w«ou«msn
sinua pyhäsä kannilwxeft; Silla sinä ol««
Hkßra «rllasi» istuimesi,. Sinä ositatfi«nnn Woimas jaWäle»yd«s csiltst, pakoi.
st. HERrau ääni läypi suurten Wettt»
päällä; Cnnnia» Inmala jylise. HEStta»
isnt tsypi cnnniatla ja«voimalla. M«a wa«
plft/j» wuorten pernstsxel wärisetvät. S«»
»« suitzt hän» Sieramistans/ jaluln«a«
«» Tuli hänen Gnnstaus/ uljn että hijlet
fijtä sytyit. Sinun majas ymbärllläs o»
pimeys/ ja synsiä musta Pilat/ josas s«.
la<t« oluz Ia pimtl)« on sinun jallaisal.
l». Sinun walostas hajottavat iyeufil pil-
»«. HERra jylistä Laiwaas/jaylimmäi.
«u «nda pauhtnans. Sinä annat Xnulet
«destnla salaisista patcoistans/ ja ajat hei.
»H» jällens stall«ns / eosta he sinun löstys
tchntt otvat. Caicki tappalet on sinnn «lles
«onelut/ ja tntmustawal finu» luojaxens/
j» waplsewat sinun Jumalallisen M«h««
steltz e»A Muyltt» l«ck«la» <« »<r« sy.

»yy,
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354 Rucous Kirjs'
«yyydet hämmästymät eoscas C«<
cv Maan pizri wertse: Meri ja West p«l<>
ne sinun wthas ebest. Htzßran ääni ltjcut»
tacorwen: HERra on Ennlngas yancatckl.
ftstt:Hän anda Causallens wotwan. HER<
ra fiunapi lanftnsa rauhalla. O hywä
Jumia! Säästä, mettä sinun julman Wi-
has edestä / joca älw«» rastas on. War>
jele meidän elomm» ja elämämme/ Huo»
n«m«e ja Cotomme <nllpal»sta ja walklon
Hidasta; Ia Tulenleimauxen sytyttämlsel»
dö: Hirmuisista säteistä ja uckslsen Pauhl»
nasta /ja caifesta tnrmelluresta. NarjeK
myös Maa» Hedelmä rakeista ja rajuilma»
sta / ylönpaldlsesta märkydests ja ealkesta«vahingosta. O HERra Jumala! Warje.
le meitä äkillisestä cuolem«st«. Isä In«a.
la/ cninPoicaus audol sen c«leranßistin»
ptznan karsia meidän edestäm; Plöspitälön
meitä'. lEsns Cyristus cnin on cuollul «el.
dln tähtemme warjelco» meitä! Pyhä Hen<
gi/joca meitä uudistanut ja pyhittänyt on/
snojelcon meitä!Etttl meille mitsn paha t«»
pahduis/ Amen.

Hhtoe Inmslan armollisen A»
wu» edestä.
,l«t finii HERra/ HERra/'t-sjoca saatat murhelltferl/ ja jälleus loh»

dlttltt sinun suuresta l«upiudest«s / minä o»
ltu wiheljälneii ja huusi» sinun tVgöS ja fi»nä antit «iuuu catkesta hädästä; Ia calcki
sinun sulasta Annostus ja Isällisestä hymy»
destäs/ seutöhden tahdon minä sinua ainattzllä/ja sisnn ltztoxes MH jocapaicas ole.
mau minun Suusaui. Minun Sielun pl.
tä sinusta k«rstaman/«tta ra»olilset stu cun»
lisil ja iloitzifit. o HERra «lnnn terwey»
bent lumala/wahtvisi» mjnna «»»ll«s/el«
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llmlnä sinua ylitzen catckia racastaisin/ j«
Ninun lähimmäistäni nljncuin ltzlä'«/ja fij.
n« »acuoesa loppnn saacka wuh»ana py»
syisin / autuastt tääldä eriäisin/ ja csickci»
wailttuin cansia sinun lijtostas yancatltlsest
julistaisin / Amc».

20. VN Rucous rucailla jongn»
syndymä Päiwanä

s>> HERrs Caickiwal»ias Jumala! Sinäasunet Cunlnzasteu Euning s/ mikit., «.«

molllnen ja laupias Isäni. Eumga teiwo»
lsm j« mahooloin olen minä sinnn töyhii
lapfts caickeen sijhen Armoon ja hywyyttcn/
minS minulle osoltanut olet. Minä noiK»
stan sinun edefäs mlnnn syeämment Polwcl/,
j» suurlmmasa nöyrydesä heltan ltzeul/ si>
nnn cunnia°3«!wes etehen maahan/ stu»
joca loefeudesa ja, pphyoes» asut / mutm
euitengin Isällisestä rackandesta olet calckia
«ytä läsnä jollia nö«ra Hengl »n/ja sinunLanaas pelkäwäti Ia tahdot melloä wihe»
liäifildä Maan < maooild» hengesä ia totu»
desa tulla rueotlluxi. kytät»
tänä muu SyudymäpäiwänHni/ «täs mt»
»un/ eosca en. minä tolel» ollut/ cnitengln
loit järjellisclt Ihmisexl minu»
Chrlstlllisistä Vanhemmista oiliasa Awto»
wnoteesa siztö ja syndyä. luilla j« Suontl»
la olet sin» minull yhdistänyt; Elämän j«
hytoauteon olet sinä tehnzt minulle: Ia st»nnn wartioitzemlses suojele minun Hengent.
Sinä olet/O laupias Isä» Vetänyt «tuun
nlwos Nitmi cohdusta calckiValdialla kädel»
!»«/ ilman »iryetä j» wlata. S>nä ollt
«lnun turmani costa minä wlelä Äiti»
»t wmLllla macalsin. Sinä asetit Enge-
llttes martian ymbörillent/ «lei «itän
»Wngs tajt««ut mlnunn rphlys. Sluu»

«ln»«



«.nsa Armas ja hywydes olt fe/ että v«.
«6 ss?n tnsa sijhen pyhään «rmolytcoen

.
Cssst«lf«; losch miM lnownw pols Herte,
lchä/ catcklfia hänen tilMs »a teolffan»z
«päalic»t pul» Christuxen wanhurst«no«»/
j«ltu!!n tntzutuxt Cbrlstityxl i fiMe °l«u,
sijhen ChriMlsee» SenracundKan / pyhäin
IhNlsten yhteyteen; josa se VMi Henzl
«nntttiu «lnulli pantixt ja kttmityxefi ln.
nastnxen pAwHän astl7 Zeca Pyhä Henzl
walMtsta ufton i wallsta minn» HenZMft»
ptmeydlnl/hengelllstsH asiotsti tßchlvGa ml.
nua lapsuudesta; an3a mielen M tahdon In.
walata palwellg i waelda hänen pelwsftnsz
handä rac»si»« ja rsckaM pits myötä j«
wastoinkäymisesä/ etämäsä ja«olemasa; j«
ostcta rackautta lätzimmätstä wastan: Job
ta coickla lih, ja Werl et taida m«tc«,
laatta.

- 0 hywä Jumala/ cninga callls °n simn
hywydes/ e«H Ihmisten iapftlla «n turm
ja «arjo sinun «r»o sijpeis alla. Me j««>
t»»mme ssuuu armslabjolftas: sinä lshjol.
M meitä huumalla nljneutn Wlrralla/ j»
olet sinun «sseies / latcken» minn»
otcanant «nhWnt ti«zkuH tthawndestai M.
«un hyVydes / laGtuhes ja uscolltsudcs/
on ollut ftuli ja woimallMn yiltzent/ ftlö
hengelliM että aiMftila t«w-,lla. Mutta
minun syndlui ja ktjltiimöttömydeni «n siti
V«stss»ak«an suuri «llnt, O HErramtny»
Jumalan/ älä sitä mtnnlle tygöc l«e; Hti
««»«»<»»» fe»«>eftH kärsiä, yancaicklsest/
stnn» ftnre» «rmos,a laupiudcs/ M sinun
rackan psicas NEftM Chrtstuicell e.<Ma
«nsi«» tähden. EM «inä nst«stt IhmtN.
ftstä heickyudesta/ tteten j« tietäwätä ,te»
langennut: Siliä enea hawaitze cutyga nsi»
W h«» f!ss? NW MMe MDM smä/
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H tjywii Jumala/ minua pojes heittänyt tz
Ulntl» pitänyt minua kädestä >« jällenS y»
lieojendaunt. Sinä olee tosin minua Isil.
liststi cnrtttanut/multa c»lte»gin cohtudella;
Ett sinä «le cniltngan kätkenyt tajwoas
mwulba sinun lelwottomald» palwellaleas
(palck» Pijcaldas.) Sinä oltt tosin anoa»
nut mtuun tuta poljen ja suurta lujc«/«ut«

t« sinun lolMtuxes on tlahnttanut ja rl««
muttonut minun snfulllseu Slelnni. Sll<
lä sinun Sanas on aina ollut lmnu» lotz«
dnlureut/ ja sinun siWis marjon alla on
minulla ollut watzwaturwa. litsuxenChrl»
sturenjpyhällä Ruumilla/cuin edestäni <uo»
lemaan annettu on; I« lEsuxen rusuncar.
Vaisella Verellä/cuin minun j« caikenMa'
ilman synde»» täyoen on nloswuooatcM x
l>n minun isovatuen ja synnistä wolmchotn

usiaftt tullut rawilnfi ja.wlrwo.
ttturt / «scont wahwisiurert / .elämäni pa»
«»nuMt/syndeln «udext saamtsext/ja,!»»
paurext iloisesta ylösnousemisesta jtl Wn«
lllickisesta «lämästs calcketn Jumalan En»
gelttten ja pyhäin stasa Talwalsa. H «r«
mo ylchen cmckeu armon! Joe» melllen «<»

helKsille syndisille/ tzancaicktsen Isän/lop»
,pumauomasta rackanöesta/ Pojan lEsnj-e»
«Ltzsta ansiosta/ ja Pyhän Hengen lohdn»
tuxesta ja oMlsndestg/tarita» ja jä«t»n.

myös / H laupias Isti/«uda«
nnt minulle terweei, Runnuj»/ että min»
j»ucosa olen saanut mennä sinun, Huone»
seeö/znljden lestelle/jotta siellä juhla pitä«
«ät, Ia ktzttawäi sinua Jumala HUMU»
ees; Ia yiistäwät sinun Ntm««/j°ca ntz»
lohdullinen on / ettäs ntjn «telellas autat.
Ninä olen myös saanut toimitta wtrcani
ly3l/siM l»tzumlsts« johongsstz min»» l»«

tzunut
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yunut olet. Minun elacuxent olet siltä nyn
hywäfil siunannut/että minä olen löytänyt
sinun hywydes olewan uuoen/ joca Aamu
minun ylltzcnl/ja sinun nscolllsudes suuren.
Otuä uscelllnen Painien ett «le sallinut ml>
»uloa sinun kiyhäldä lambaaldas/ coscaan
«llälän puuttua: Sinä «let hywyden j,

»udanut minua seuraca eaicken»
elinaicanani. Sinä «let osettanut j« »pet.,
tanuc mmulle Tien/ jota minun waei«a<
manpltä/ja johdattanut mmu» Silmilläsi
Cutnga usigsit olet sinä andanut Eugclell.
les käskyn/ että he owat minua warMet
caiklsa minun Telsäul; S»ojelllt minua
Pertel«n petoresia/ jolla hän joc» Hetki etzl
Minun köyhä Slelnant turmella. Mutta si>
ynn warjellnxee j» Engellltes suojelluxen
alla/ on hän tullut warjellurt. Tämän cai-
len edestä en taida minä minun heickoude»
ftni/ ntzncutn tahto olis/ jonga sinä hywä
Innala kssllä näet/olla kytollinen. Nyn pl.
tä culttnginmtnun Sieluni kyttämä„ HEr<
r»a/ja caicki mitä miunft 00/hänen pyhin»
»a Ntmeens. En minä ikänä unhoda sitä
suutta hywä/ c«in hän minnlle tehnyt on.
Auringon nousemisesta ntjn laftemiseen a»
fii/ «lcon HERron Nimi jocapälwä yllstet»
ty? Calcki jolfa Hengi ja elämä on/ ktjttä»
lät minun HERra» Nimee. Hal»
Illuja.

Nyt HERra minun lumMnl/ minä «n»
n«n itzeni ja minun omaut tänäpäiwänä
ja jecapälwa fin»» käsijs: Ota meitä sinun
Jumalisin suojell»xes ja warjellures alla.

meidän aina olla sinun halouns au»
netnt. Hlä ota kättas coscan melldä pols/
Jumala meidän «ntnuoem. 2inna meille si>
»un armofias jaIsällisestä hywydestäs/mt.
tä siM« lllwolziNenonz leszssS nätt m«ll«



le hgsdylllsen oleman; Ny» hengeliifisä cum
luumilllslsa asislsa. Anm me,lle tytywal'
neu Mieli: Sljna on meillä täysi woitto.
Anna ChrisitLlltä tärsiwällisyttä / w«hwa
tolwo/ joca et costa» «nua lulla häptaanj
Mlpitöin racknus Jumalala j» Ihmisia
wast»n osocta. salli mettä Mailmal,
ta/ matlmalllstlda himolda / lihan pyynnöl-
tä )» ylpläldä elämäieä costan tull» wte»
teldyxt. iatna wahwa ja luia Ust»; Ntz»
emt taicka elämä eli cuolema/ne cappgiet
culn nyt owat/taicka tulla taltgVat/ calda
eroitta mettä Jumalan rackaudesta/cuinozz
Lhnstuxesa lEsuxesi, meidän HERrasam.
Että me sinun lapses saisimme nfton 10.
pun / cnln on Sielun tlancaickinen autuus,
b HERra minun Jumalan! Anua minu!«
löyhä Sieluni / jong» lEsus minun Wä»
pahtssjani ncjn calllsti on lunastanut/ aina
olla sinun baldnus annettu / erlnomattam
luoleman HttkM. Sillä caikillZ on hänen
atcansa '. Syndymällä o» hänen atcans
Cuololla on hänen alcans; NM minä myös
tiedän/ että yxi wnosi o» se wymeinen wns»
fi; Jona mlna «inu» «tzmeistn syndymä.
fäilvänt pidän: Ia ylt Pälwä on c«ick«
ticktn st wymeinen Paiwä. Seutähde»
annan mins tänäpatlvänä Sieluni sinn»
hnomaas/ nyncuin tämä »lts st wtjmetnen
«j«staic« ja »ymelnen Päitöä/ M» mins
täällä elä». Ia lytän sinua calckein päi»
wäin edestä f Ia odotan uscoft ja wahwa»sa to!»osa sitä am»»lllsta Päiwä; Etla
mlna catcketn Jumalan pyhäin cautzo/ s«aw
tulla palwelemaan Jumala» tstulme» «teen
yitä ja pälwä ilman lackamata, Eya/
Eya/josca minä siellä olisin! Nyt mlnä n»
ftoi?/ sentähben minä puhun/ ett» mlnun pt>
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tä näkemiin HERran hywyyttä eläwitten
Maas». Ann» minulle/minun Jumal»»/
hengen urhollisuus/ joc« ylösojenda j« aut.
ta minun heickonttani: Etten mtnä/mutt«
lnmun lEsuxen eläis »inusa; Ia pyhäl.
li Colminalsudella olis asumasta mtnus«.
Älä sentähden minua hyljäii, Jota helcom,
mclri minä tulen; Sitä enämlnän wahNt.
fta minua awullas, lioitengin wijmetslllä
Hetkelläul. Ylöswalaist silloin Jumala P».
häiHengl minun nscont hengelliset Silmät;
Ette» minä cuolemas» poisnuckuis » Ett»
«iuä silloin löydätfin lEsuxen ol«««n
«un Elämiini/j» cuolemau minnn woltt»»
ni 5 Joc» et saa minua «vahingotta/ mutl«
pelasta minua tästä fangludesta: Ia nijn
lnkifia Minun maallisen Majani/ «ttä «i«
»ä Sielun ja M»umtn eantza saan tulla
sijhen Cotoou/culn tjancalcklnen on Talmoi.
fa l Iosi» Jumal» se Pyhä Colminalsuus
«n laicki calkis», Ia meildä tzancatÄifesti
tule.ylistetyfl j« tunniolcetnxl/ Am«n.

21. Rncons coscnRuumis haudatan.
Hs>Calckj»«ldias i» laupias ljaneaickinel»
«»/Jumala/sillä jocasynnin tähden/»lel
Ihmisen päälle sen WWUt /että hänen tuo»
lemanpttä/ sinä j«xa myös( etttl.meidä»
hancalctisesti cuolemas olem«n pidäls) olet
psunut cuolema» sinun ainocaiseu Pstcas
lEmxen Chrlstnren päälle/ jolla «i yhtsl»
syndl ollut / ja olet ntzn sinun Goicas cn»«
hmas/ meidän cnolemam muuttanut/ «tteise saa meitä wlihingoitta/ käännä nyt sinun
IfZllmen caswos / meidän sinun köyhällli
lastes puolen/ ja «un« meille sinun pyhl
«mios/eltä «<ms «eibän palweluxe» olis
sinulle otollinen/j» me ltzeculiu tämän hau»
tsmist» «tzn käMsim/ «lts «« se» «in«

«Klo»
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»lelesäm pldäisim / cninga myös meidän
< costa sinun pyhä tahtosulfn on/ettäs >ne<«
tä eutzna tahdot): pitä maaxt jällens tule»
m«n/ ja sen wisnsti mielesäm ptdsisim/ ettei
meillä täsä wiheljälseS «lämäs/ yhtän wah«
«>« «siunasia ole. Anna <»rmos O laupias
Isä / että me sen ijancaickise» jällen etzl»
sim/ ja ntjn sinun pyhän t«R«S jällen täsil
strleudes waellalsim/ että »etiu tamön
meidän Christi. Welje» ( Sistrem ) canft/
nijmeisns päiwsn ylösnousisi» tznneaicki»
feen elämän. Sinun Poicas lEs»fen Chrl«
siuren meidän Htrram canlta/ Amen.

,i. Rncons cnin taitan weisata Al»
tarin «d«ss jällen Mumisten

hanlamlseu.
s>HErr« Jumala/joc» syunlntähde» an»

lhmisten cnollo ja maaxl jällenstul»
la,- opeta «että ollein ajatteluna» «ttämel»
län kerta enoleman pitä/ että m« ,«mä»«
tswäisexi «»hdalsimme tulla. Merncoilem»
me myös sinua totlftn «ston «desiä/ sinun
Polcas Iksnxen Ch,istuxen päälle/ joet»
meidän syndelmme lähden «n «uolemaan
ulesannettn/ ja »neidin walchnrscaudemm,
tähden ylösheräletty/ j« «ls ljanealclisesit.
laina meille «rm»s/etts «ejocapätwä »o«
lisimme synnille/ja «taisimme catlesajuma»
lisudesa: senpäölle/eltö costa meidän cu«l«»
ma««e hetki lähesty / me sillain »ahdat»fi«me liyttä Lhrifiillisesii »almtstnxesi,
läälbä pojes eriämän. Ann« meidän run.
mlmme haudoistnft lemolliststt l««äts/
fijhen «fii enin he ylösnosta »y«
melsnä pä<lys,z tzOMlckse» «ljimssn/
AM«N.

?i.Ms«l-



VI.
Maalla taicka Wihtllä Mat.

cusiawaistenRucouxet.
I'Rncons Matcss ftlcssis.

Totinen Jumala / hywä Isä! joca
ntzn larlnstt tullit ja c««tc.

let/ ettäs hänen afatufens jo caucaym.
wärrät. loco hän istu eltplösnluse/ nun si>
na sen tiedät: j»co hän kiiy cli Maca/ntM
olet hänen ymbärlllaus/ ja näet calcki hö<
nen Tlens/ «ttes tarwltze tvsyä keldän, elli,
wyös sitä sinulle pllkaldä ilmoitta. Mac.
can tosin me olemme eleemme ottanet;
mutta en taida sitä ilman sinun siunanstoe
luille ja päältä. Sillä »e tiedämme/ HEr>
ra/ ettet Ihmisien teot seiso häueu «oim«.
lllns/ eli jougun miehen
hänen waeldoman jakäymistus ojeud«m««
pitä. Sentähden tulemme we sinun lygös/
ja ruc,llcmme uöyrZstt; anna meidän löy<
tä armo/ sinun Silmäis edesä: anna onni»
tähän matcan: Sinua meidän uloekäyml.
scm: anna onnellista motea; tee fiunatu'.
rt meidän cotla ja sisälletulom: etlta mehy.
«l>, lähdemme / tämän matca»,
onnellisesti toimitamme / ja wymeln hywi»
toimitetuilla asioilla cotia tulisimme. Me
«nuamme ja ruumlmme sinu»
halduus z anna heidät nyt ja aina tälli
matcalla olla sinun huomaas ustollislsi «n»
«elut. Me halduus «nn«mmt meidän r«c<
taat colon<i «lewaisel omaltzewme, murhe»
b< heidän edestäns/ ellei he «eitän p,lsll
oll<ftm ajattells itziänss ylouannelurl. Me
«nuamwe siuu» halduus / meidän calumwe
j« tawarawme; «varjele hellä sika siellä et.
t« täällä j ettet meille mtsäläu patcnsa ,'e.
tHcnt«>«hiug» t«fahdnls, V« «n<,amm<
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sinun halduns meidän wlrcamme toimltu.
fet >» cntzumlftmme ttot; fiuna nljlä/etlä
m« ne jocapaicas hywln «im!talsiWme,St<
nnnnlwees me lähdemme mattaan; Ann»
sinun Pyhä E»g«lis siiatta ja/Ehdatta mei<
ti mattalla/»ijn cuinTeblan/ itze «tlellä/
«ikesta maarasta »arjella/ nijnculnEli"»/
«rpttäwäisillä teillä lohdutta / nynculn Ha»
gorin; Höllä mntcasa tlahutta / nn«cul»
Iacobl» ; nljnmyes sekä Yöllä että päi»
»ällä / rallilla meldZn teillZmme za pol»
zuillamme j«hdatta/utjnc«ln Israelin lapsi»
heidän rascaaft mattojansa Egrptistä/ sen
stngläu ja tiettömän corwe» läpitze / Ca»
»«an maalle!S!nu» huomaZs/ IsaJuma.
la me meltomme uftomme. Ettäs meidän
»ljn thmesisesti luynut / ja hamaan tähän
«stintzn Isöllisestl ylöspicänyi olec / uy»
sinä myöF tiedät meistä edespäin wlelH-
mxrheen Sinulle HERr» lEsuChrl,
ste me annamme meltäm. Ettäs meidän
sMtstä/ tuoleman ja «perkele» mallasta
lunastanut j» wapahtaAut olet/ nhnsinä«yös taldot Ihmisien käsistä «utla. Ia si.
«ulla/ O Pyhä Hengi/ me mettämme loh«
llllam/ ettäs «eitä aina tähän asti eaike,
st totudeft johdattanutolet/nijn sinä myös
tiedät wielä edespäin meitä tällä polgull«,
«letä jo talutla. Shheu astt «uin meidän
««ös aicanansa si»un w«imasts/ lEsuxenlhrlsturen meidön w«p«ht«jamwe cautto/
!«a an ainoa 3ie Isä» tygö/ waeldawa»
Mä/ hänentyzönfä taimMeen Isät» Maa.
h«u/ A«e?<

i I?xi toinen lfhyMstmbi.
sinä totinen lumgla/ j«« tnl«

SydZWet l«» ilet ajawstm Dn»«
«arl/ sinä tiedät ett» tämä matta on mK
«lie bnööylliutn jaMl?«Lil,eu/ «tzn siuns



»s<. Vlueol<«Virjck
nyt minun uloskäymiseni tälle Mattalle"/ '

»«rjele caickt minun eotia jänetomani«««. ?
lesta pahasta, Anna minun asiani hytvtn
toimitta/ja Mattani ilola päättä /ja li». °

ts minun «mani tolwotns» Tilasi,/ ja et.
tä minä omaisteni ««Ka/ sinua b ia», >

pias Isä / sencaldaist» sinun Armos edefiz '!

lyttäisin ja cunntoitaifin/lEsnxen khrist»,
f«u ««idän HErram cantta/ Vmeu. s

3. Hfi toinen.
Ehriste/stn calckiw«l.

yancaickisen Isän «ansio/ Pyhi»
Hengen yhteyies/ totinen Jumala jaItzn>!> ?

«en! Ioc« oletXie/ Totuns jaElämä: j«
»let Israelin lapset Egyptistä/ fijhen lnn«< f'tnun Canaan Maahan/ wieuyl/ se» lietti. '"

wän ja syngta» Corwen läpiye tnrwallist.
fil ja ilman waarata; nijn ettäs heleä pii» "

lvällä pilwen patzaalla/ ja DillH tulen p»<
haaLaihmellistfti johdatit. Ginäjoc«w«°< "'

wtjsaat Miehet idäiftlds «»alda ennen/ "°

fieldH cotin jöllens/ tähd«l>
lä/ wel: ilman wahingota: Nhnmyismml Asinun Pyhäs jauloswalitut ystäwäs / jott»
silzuhul, wahwalla jaltznoMii uscolla owo!
lnrwannet / ja sinnldaaiuoalda apua / tu»<
Vaa ja warjellusia etztuet. talkilla Heidin "l
leilliinsil/ ilman wahingota «rmojlisest suo. "

jellut ta ««rjellut olet. Minä rucotleu sin»«nöyrästi / «ltis uwös tahdoifit olla minulle
yrl armollinen tien osotlaja ja johdattaja/
tällä «luun «teen otetulla matcallani» jahei»
l>än atcomisensa «siä/jotta seisoivat sen pe»
rään/culnga h« minna «liminun canj)«cuN« W
Paneitaut wahinzoiylsit jaturmelisit. War<«,
jiele mlnni» racas HErra lEsu Chrisie/ cai» j°,
lista minun «ihollisistanl/ M HengMsi.»«
M «tt» l„»«Wst<»i j» l<,<t«st« sijtä cnl, ,!l

m<n»l< ses
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minulle w«hingol!lnen t«lta olla/ruumtzin/
Sielun taicka cunnian puolesta, Anua mi«
gun sama matca letwenna pästtä. llatncal.
Alfien sinun arnwtltsteu hywäin tecois läh,
dtt, / tahdo» minä mielelläni,Sydgmmest»
tMZ/ ylistä ja cnnnioilta/ Amen.

.4. AKMtt Siunaus MatcMss.
KAupios Jomala ia armollinen Hfä/ sinn»

calcktwaloias hywydes o»
minua tänä PönZ lhmelllstst suojellut ja M»
kesta Naarasta ja wZhingofta «mMsest»«rjesut/sinun pyhä Nimesolcon sen «de«
jtii ktztelty ijancalcklsest, Sljhen saman siun«pyhän Nlm«s nousen mlnä ylös ja matl««

<tm edespäin; Siuna sinä HErra yltzälbZ:
8!«W käymiseni/ warjtls mtnun lalcani/lttä minä ci?eil« wäellaisin / «ngä harhalle
Me exyis: ylsspidä/ ja warjele «inun cp»
ila jäänet LMÄni: Anna mtnun hywän j»
ftnatun päiwä Mottan perästä' mlla hy»
«alle yönsialie/hywänlahtolstL ihmisten tygoxKeholcaheitä ja calckta/ joii»a n,inäjolaki»
ilnapan ja cnffella tällä maecalla tarwttze»hyVäncahtolstzct minua wastan; ja an»«
ninllllt tytyipZinen jaftztollinen sydän/ «ai»
llft culn minulle tapahtua taita/ tuule
«« «nmMsest «inun Jumalani lEsure»lhristupen tähden, Ameu / Amen.

z. Rttc«»s onnMseu mystHk»Mls«:«
edestä Matcall».

ja laupias I«mala/joc<s
minua ntzn armoölsestt tähän «M / ml»

«n «»esottllllla matcasanlanttMut olet/M
lsitltllamtnun teilläni nH« ust«Bistst hälllnut/'
lchdattanut jasiunannutolet. O HEera mi»
»«n Inmalaut/ sinua minä ktztän/ siLä sinii
»let hytvä/ ja sinun hywydes pysy ijancalchi»
s«st« Ann» m<»«» »i«l« edespäin sinun I«.
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«alisen warjellures alla waelda / ««en M.
nä lamalla sijtä paicasta/ jozo,
minä aiconut olen/ estetyri tulis/elta p,<
hoilda Ihmisiloa «itän paha minulle c<i.
pahouls. Anua enne ja siunausta/„>>,
nun luwalltsiin Toimituxini/ioidenga tahi
den minä tämän työiän Matcan olen ««< !
nl ottanut / ja sen onnellsen TeimituM ,
jällen/ johdata min»a ilolla omaini t«zi ,
jällenS/ että minä heidän cansians lin»« <
tämän suuren Armos ja laupiudes edisti ,
mahdaism kijctä ja cuun oitta ja savon,» ,
Kljtä HERra ml«un tzieluui / minä toh. f
don HERra lytlä/ nijn cauwa» cutn ml»« «

«län/la Mosta weistla wnu» Jumaloi.
cuin minä täällä olen/N r

s. Ehtosiunaus Mmwllst. °

lväfewä Jumala ja minun W
lunastajani/ minä kijtän sinua jl«

nun suuren lauplndes edestä minua «,«>

stan / ciinomaiscst ettäs olet anbanut ml»
nulle onueltsen Matcopäiwän / ja warjll'
lut minua callest waarast ja
Sinä olet wrös minulle osottanut rauhol,
Mn Vönsian/ joft mi ci toiwon Rauhoft >
lepswänt. Sinua mmi HERra / Sylä.
niestänt rucollen/ «nnc, miuuTe audeil/ »

niitä minä tänärfliwäuä jn coickem ei!M,
lanani sinua wofisn Ajaturllla/ Sanolll« ~

ja Teillä >r!ckonut olen/anna minun S!«<
lunl'nufa lewonlövt«/ ja rnumint ranhsl»..
liscst maata: T?nu pois minusta/ b laup!»

,

as luwHla/calckl Satanau lcawalat lue» ,z
«et/ fuoftle mi,.ui> sinun p!>ham EnZ«,:
leis walcwallä «arjellufella / jo cojca ml>ns pimiön Pon rauhasi, sinun cl» v
mMsen apus cautta lewäunvt olen/ niln he<
kälä minua Pätwän walteuleen/ että li'!"»

siNU»



??uc«us Kirj<j. ,('?

kytosins julistaisin / ja HERrau pel»
Vesa edespäin matcustaisin. Cuule minua
Jumala lEsuren Christuxeu lähden/ A.
7.<50t0n« olewaistcnRucous nffden e«

desi/jotta Matcan lähtenet owett.
Pyhä ja armollinen Jumala/ joca ar

olet meidän täsienyt rucollla
«ickttn Ihmisten edestä/ja luwannut meitä
«rmolltlest cuulla/ minä rucollen sinua cal.
lesta Oyoämestänt/minun rackan Mieheni
'(lsäni/ Poicani/ Weljtut/ iangonl ett.)
edestä/ jöca nyt on Waellujcesa ()«, wiera»
sa paicasa) jot« läsnä en minä Ruumin
puolesi olla taida/ w,an alnuastans Sy>
lämen Halulla ja,Huocaurllla: Cuule HEr<
m minun lumaleni minun Sydämeni h«o«
couxet/ ja warjele händä Sielun ja Ruu.
mln puolesi: Anna Rauha ja terlveys/
lorpelinen ylöspitiimys'/ hurscat ja In<
!N»N!et Ihmiset canlakäVMlses: Siuna
hindä catklsa Christillisisä edesotlamisisa:
Käfi llnun pyhiä Engeleltäs/ «tläbe war«
jekwat Hcn2ä caifisa hänenTeisäns/ja saat»
ltiwat hancn Ilolla cotia zällens/ että me
Mä yhdesa sinua tämän suuren armos
j« caickew ftnomattomain hvwäin t«<
cels edestä kylläisiin ja cunuiottaisim:
Ia jos sinun armollinen Tahtos nlHn
»n/ etten me sillen toinen totstam ruumtl»
lisillä Silmillä näe/ ntzn anna wlvulle/
b armollinen Jumala /hymä färsimistä/
«nna meidän Ustosa pysywäistc olla/
että me yancaickises Ilosa yhdesä löyt.
liisi-/ia siellä sinua ilman lack<nn?t« lW«
liisim. Kuule Olumala/ minun Nucouxem/
»»Huocauren!/ lEsuxen Chllstulcn tähden/
3meu.

edestä,
m l Sl«



Nn«us Nirjs.
/I: Inä ustolline» Jumala/ ja ärmolllnin

culnga pitämlnun sinulle««.
ttrexi Stnlui awamou? Cuiuga taidan «t.
«Zheicko Ihminen täydellisesi ltjitä sinn«,
stn suuren Armos edestä / cuins tölli «m.
«alla osottanut olet? Sinä olet fiL.
nannut minun rauhalla j« terveydellä /j«
i,wänlapaifilla Ihmisillä cauftkäymistsä/
sini olet siunannut minun toiwitUMl /

ja minua calleft vaarasta armollisesi wor.
iellut. Ia uynluln yxi Isä olet sini min»,
ravinnut ja vlöspitsnpt/ nyncum hyvä lie»
Johdattaja olet sini minua oiklacu Tiet,
myöden vienyt ja johdattanut/ nilncu,,
«»fewä Sangari »iuna holhonut ja wnr.
jellut. Minun Huonent ja taloni ja! caicki
mitä «lnulla on/ nljn hywiu suojellut/ ei»
ta mini nyt sen tuta taidan / että sinn»
pyhät Engells o»«t minun ja minun T«.
loini pyrittänet: Tämän Mken/ja caickell,
sinun Jumalisten Hyvätutecöis edestä/
tahdon minä calckein minun omaint canK»
sinun Pyhä Nlmes kyttä / ylistä ja cunnt.
oilta. O HERra/ catzo laupialllftsi meioi»
Ktztoxem Huocauxia/ettii «e olemme hei.täydellisesi kijltäm»n/ja aula mel»
tö tallen waiwan / lyön ja vaellnxen pe.
riistä/ meidän Taiwallisen Isänmaahm
»aeldaman/ «tti me siellä täydellisydesi il.
m«n lackamata. sinulle Kytöstä welstt»mahdatsimme / Amen.

li. Rucouxel MerM.
~ Rncous Merelle menness.

AickiwaldiasJumala s« «rmolinen Isi/V>joca olet luonutTaiwan saMaanjaMe.
ren ja ftn cuiwan/ ja olet opettanut Ib.,
mlfis/cuinga he itzens W«den ylltze «ut!
lgman pltä/s»n»n pyhZnNlmWS ota» mi.



ni «teeni tämän Matcan / ja astun lalca»
« Hcchteen/ astu stna myösHEßra ICstl
muun lantzanifisulle/ estä cacÄi cowal II»
nul / anna «rmolliseft meille soweljas luuli/
»arjel« ftkä Ihmiset/ että Hahci ja caln;
A»ua meille T«r<oeys ja Woima tätä mat/
la tzVwln culutla: Anna meille hytöä S««
«ma/ hywä toimitus / za auta Ilolla jäl.
Kns täcaperln tulema». O Jumala Pyh/
Hengi/ opeta meitä uscolllscft rucollemans
ft »ahmalla toiwolla ainoaftans Jumalaan
mwaman/ jonga talckiwgjoiag Woima
j» Zzzmalinen ebesca«omtnen meitä sen pan<
hWaist» Meren ylitze »lekön. 0 Jumalapyhä Colminaisus / ole meidän «pum ja
«rw»m/ nyn «e sinua ktztäm sekä Ml»
lä/ etlä ljancaicklsest/ Umen.

2. Asmusmnsns MerellZ.
iNlnä «orkeln Jumala ja lunastaja/ js.

mtuun ja Hahden ja Lalun ja catt»
li läftäolewaijft / nlzn armollisesi tämän
pimmn Wn ylitze sinun pyhäin Engellnes
lautta varjellut olet / ettei mlkiin Cauhl»
lws ole meidän päällem tullut/ etkä mitan
vaara sattunut/ sinua me kijtäm/ yllstäm
jllmnnloitamt jarucoilemme caikesta sydä»
westä: ettäs tänäpäiwänäktn «nbaisit sinun
l«n?indes meidän ylltzem paista / »nrjele
lZeitä tänäpälwä»ä Sielun i« ruumin pno.
lest/ etlä me syndlsiä Elämätä wälctäifim/
cnga sinua wihoitals/ ja keholtals mettä
»auMseman eowalla Ilmalla ja muulla
»»«ralla. laina meille/O ujcollinen lum,.
K/wah-va toiwo sinun suuren Hywyoes-
päälle/ «nna meille siunattu waellus päiwä
j« ama meitä sinun tahtos jälk«n hy»än-
Vuaman/ että me jällens wirwetetux tu>
Wm jafillua cassen Armos ja l«npiudl« e.
M kgltaisim/AWee.

m; z Dc»
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z.locapaiwäinen-liucousMercll». "

Htz:Rra/ HEMra täja me istumme
macamme/hetcosa astiaft/ joca pl. l>l

an turmeldua taita/ me häälymme Tatwan >"

ja weden wällllä ja o» meldän ja cuoleman !
wälillä ainoastans heicot landac: muira >i<,z "

»let taidat anoa meloan hah. 2
dellem waywuden/ia ntju wähäu ivälicappale
cautta meltä maalle autta. lewltä sinun sun,
rt lanpiudes meidän ylitzem/ ja anna meille
soweljas Ilma/anna hywäymmärrys/terwl,
ys jaWoima ntjlle totca Hahtl» hallitzewal/ V
täännä pois armolltsest caickl cum estely

,

olla talla ja anna meidän calcki waarot l"
walttä. Anna meille laupias Jumala w
Rucouxcn Hengi/ että gnu» Sydämestä
anphuudaisim/ nljn uscollsest palwelisini/ »«

että sinu>la Syy olls/meuä ounelisella mat> l»

call» siunata: Ia jos sinun tahtos olte/l)
armolinen Jumala/ anda jouguu wasteln»
käymisen meldän päällem tulla / ntjn «nm »>

siihen kärsimistä ja wahwa Tolwo sinun or> p°

mollisen Apuus/ joca meldän sijtä ulos au> w
tat siuu« pyhän lnpauxee zälken. Euule/ au.
ta ja wahwista meitä/ «rmias HERra I»>
mala sinun pyhän Ntmes ja lnpauxes täh<
den> Amen. -

4.Ehtofiuttaus Merell». '

«<H HERra sinä suuri Jumala/ sini»
on tollsest suuri/ joca täni< »

pätlVanäflU mettä meidän Hahtem ja Calum
nrjn Isiilisest ylispltänyt ja warjellut olcl/ »o
ettei meldän päällem yhtälän hätä eli wai< cu
w«l tullut ole/ sinun pyhä Nunes olcon st' «:

edestä kljletty tjäncaicklsest Ia ntjnculnplm!» st
Yö nyt lähesty/ M enämbt waara näky e< ><>'

desä sejstwan/ nyn pysy, meidän tykönäni »><

armollisin HERra IESU Ctzrtste! hlNitz! »u
Mlri jaAallot/ ettet ye mettä plösnlelis/ »!
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Mjele meitä Sielun jaRuumin puolesta/
Mpidä meidän Hahtem ja johdata mettä
ellia retle myöden Weden ylltze/ ann-l «lli
B sinun armollisen lvarjellurcs alla rau»

' hasa lepäisin,/ ja Sielu sinun tygis w«l.
»ois. Anna meidän / 0 H«Rra meidän
lumalam/tulewa Päiwä Ilolla nähdä/
j„uuteu tolwon finnn laupindes päälle mci»

' i«.l,astan/y!»s herätetyn tulla. lEsuren
Lhristnren m«dän HERrnm cautta/ A.

z.Zxilyhembi.
,' HErra Calcklwaldias Jumala'. ioca ft.

sanonut olet: jos sinä täyt «vetten
läpiye/ tahdon minä olla sinua läsnä/ «tiet

, Virtain pidä sinua upottaman. Me rucot.
z lemme finu» sydämmellistst!/ ole myös met.
/ län cauhamme tän» pimtänä Yönä. I«
~ warjele meitä/ ettet meille ja meidän Hah.
>' lellem yhtän walwa elt onneltomutta ta«

pahduls. Stnnn halbuns annamme me itzem.
ä me tänä Yönä ja aina Ruumin j^SleltM
.. puolesta/ sinun Isälliseen suojelluxees ja
~ «arjelluxees. ole meille armollinen ja war,

~ jele meitä/ sinun rackaan P«lca« IEsM»
~ Lhrlstuxen cautta/Amen.

6. Rl?cc»us eostft myrsty jK h«t«,
ombi tarjonameresä.

N<H! woimaline» tMcatckluen Jumala/
«Hjoca taidat setä Lalvasa/Maoft ja me.

- «sä osotta sinun pl»«ttumattomau lpoimas»
M näemme nyt sen samin waptse oaisel»

,< l» Sydämellä/ täft angarasn myrskyjä/,
,j. cuins nostanut olet; ja tteoämme/ettäs cun°>

>, les cautta taidat meidän Hahtemme catkeli
,z sirle: Hosin ntjn/ettei tatoa estä/
e. jos cailtll etahdolsit lopun tehdä: sillä Tai»
« wchan patzat wapisewat ja nocklstuwat si»
», nun curiturestos/ ja sinun w?tmas edestä
~ neri äkiloä pauhc». Mutta/H sunrl japy>
,h M 4 h»
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ha Jumala! wnywasttusi
«mme/ ettäs olel mellä läsnä/ ja laidae
tewiilstt tuultu asetta/ ttcä st tywendKyi
'Glllä Mert ja catckt Cappalet pttä sinulle
luultaiset oleman: Sentähden huudamme
»ne sinun tygös/ sydämmellisestl ja «iMäsi,:
HERro wnpahea meitä/etten me huckuls.
HERra älä rangaise mettä wihasas/älä
myös tulita mettä sun julmlldcsas/ mult«
«oahwlsta mettä sinun «mullas/>» sillä wske.
«älläheugelläs tue meltck «ttem me täsil wn«>«asa lulls hyljätyxlja?<ufatuft ylltzemeiiöl,
motmamme. Ach HERralEsn Chrisie! m,
Uncotlemme sinun pyhää Nlmecs/ ja sluu»
«alltjn Msios tähde»/ ettäs lepytstsit sium
HaiwalisenZlfäli/ jongame meidän monl,
«aisilla synneillämme olemme wlhotttamt!
za toimita meille apu» haoäsä: sillä calckilh.
mlsteu apu on nyt mrh». Anna sinun Py<

Hengts wahwifta meidän Sydämmm
me oitlasa «ftosa j» luottamtsesa sinun l«»<

päälle/ja sano meidän sielulleni/ sini
«tet meidän terweydem. Pyhä Colminaisuml
meidän fydömmem mulftntta sinun sanaoll
«teidän pttä etzimän minun Casivoont, st»,
»öhdeu me myös etzlmmc HERra sinun Ciis.woos:me anxlhnnoamme sinua häoäsä/am«meitä lnnptast/ ntzn w« tahdome ylistä simu/«täällä ajalltftst ja siellä tzaucalcklsest/Amen.

«f. VHtos hywitt pZ«tetfN tNstcan e»
. desiä Merellä.

meidän Hkßrom/ sinä M
sinä oletCalck!»alotas/l>>

«lllt sinun wätewällä Kädelläs / j« p?>
HZHEugeleis warjeltixeLa/ meibän tälli
M««alla weden päällä ylöspltiinyt/ suo/el»

j« hvniän sataman ihmellisest auttanut!
Oe» «desi ltzlä» m«sinua/ b Jumala/ >l<

Wl» sinmz ja ilM!l«m sivu» thmettie/
«lii
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että sinun Ntwes nyn läsnä sn/M" Mun
jänes käy »ellen ylltze: HERra »yeltän»
Jumalam/ älä anna meidän.ckanäns un«
hott» sitä hywä/ c»in« meille tehnyt olet:
Anua metoän lama ja calckl sinun suuret

tecos tylolLN cayfia tuta / ylisiä,a
eunniollta/ täällä attain fttiwaifts Seu»
r,cu»ua!a / ja sitte täyttätu sinun kqtostas /

ftua Taiwallstö sunreft Seuracnnnasa /

veisaten Halleluja yaneylcklstft.
i. Hncons sut»«llistn lopun edestZ.

AlmolltNl» ja laupla< Jumala! Mmclseu hywln/ euel Ntuulla lösä Mg«
ilmasi, ole yhtan wahwa asuma si«; Ia että
minä jocapäm)ä waellan nislemata waftan:
Sentchden opeta minua oikein ajatteleman/
että minun cnoltwan pitä/ se on/ jocaHetki
minua sijhen «valmistaman aulualltsesmKpnM sinun tygös huutaman jahnocaman.
Ia cosca wWeinen H«k< lähesty/ «UZ mt»
»un tästä Mailmasta eriämän Mii; Tosia
minun Silmän et sillen näe/ minun Corwa-
ui ei Mn cuule/ winun Kieleni ei enämbt
puhu: Ntzn anna S HEMra lEsn/ minun,
»ah»» Nsconi/ «jainrent ja sisiilltnen huoc««
«rent älnuastans olla sinun lygös/siunu werl».
sten Haawats/ sinun brjantappurotlla. «n»,
uacun Pääs/sinnn suomitun3ln»»ijs/si»nl»
täwlstettVlu MtteS ja lalcaiK päälle; Iotc»
calcki sin» minun jacallen Mailman Syn»
lein tähden kärsi!vällisesti ulosseiftnut ja t«ir»
sinytolel. Ia cofta CuolemaSydälieäntwlj'
mein ahdista i Ngn anna myös sen O armot»
linen Wapahtaja olla hamNasiymätcömän,
V laupias lEsu! Wastaanom sinä minun
Heugent? Ia anna händä EnZeleildZ «iets
Abrahamin Helman/ nloslvalittAln Geum<
mndaan. Ia anm» Nunmtjn söHilvnsil tulla
lkx««mNle»sa/j<pod»ttastlä sj?»»Hst« P»
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Z74 Nueous Nirjs.
löönou emistä siuun juurna tulemists PHI.

, wa..ä. minua Isä Jumala ICs».
xen Ehristuxen lähben/ Pyhälä Hengest/ H.
«en/Äiueu.

2. lAi toinen.
/"> Sinä ystHwällmen ja laupias HERr»

! S,nun Isäs lunni,,,
Walo:«-mä amoa wauhurstauoe,,Aurina.»!
loca minun walwnlstn Syndtsen lählem ny,
ylöicatzotun ja
«Vt olet, Ia itzcs ristin Hirsipuuhun/ meckeil
WaGurftaubefl uiosanoanuti l»na minul»
leAr,»s/«tä minä alatl mahoaisln muiM
ja iu tistclla/ ja Sydimmesänt kätke sinun
la.ter.u, Karsimlses/ j» coivan Cuolemas:
nyn eilä mlnä sta cautta mahoaljm autu.

olliftst! cuolla cilttlsta Synnnstä / Matlma.
sta ja Himoista jaPyynnölsta; Ia
losca mmun wijmelnen Heckent kerta lähesty
«lä m<>ä sillom kijndiäjll pysyisi,, sinun Ar>
mosas ja!aup°udefts: Ia nljn sinun canstlis
sisälle fäuihä Iloon ja Riemuun.
K HERr Chr stes Auca jz tukee minua nch
,ue .l»a Henella.i: Tule mmullt Awuli j«

i>w
>, AilrMe j> suojele mlnu» cackilb»

nunun )>cho>i siwanl: Uiapahoa minua cuo<
Zcm<l>, hädästä: ishyuca/ w<,hwcstl</nlöspl»
da «arlökw.a mlnua armoin sun tM»äs. si
HERr Chnste! Anna Armo/enä si.
liuu wnmelllen San«s R.stin paallä/minuU'
Sroämmeni,a Suuni sullea wahdais/ cosc»
f, sille» pnhua taio> . 0 HERRA
Chrtste! Cxule silloxi m nuu ftbämeni Huo<

sioä «yöe tästäMailmafta ertsit/
l?Ds ftnott,' W sinunKäW annan minä
Hengtni. Olnä.ollt minun lunastanut jaw«<
pahwMt/ st.is tonnm Hnmoln/Almn.
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Lltanm.
eleefon l Kyrle eleeftn l

WM Chlist? cleeson! Chrtste «leeftnl
Korie eleeson! Kyrle eieejon l
HERra cnule meidän Ruconrem!

HERra cuule meidän Rucouremj
HERra Jumala tatwalinen I<ä. ,Armahd««
HERra Jumalan Polca

man Vapahtaja. späälleml
HERra JumalaPyhä Hengi. >
öle meille armollinen. Holho mettä laupias

HERra Jumala!
ble meille armollinen. Auta m-itä mnplas

H«Rr» Jumala l,
kalkista Synneistä.
Caiklsta exyxlstä.
Catlesta pahasta. Wnrjele
Verkelen Petoxisia jaluoulfks. mettä
Pahasta ätiliseftä Cuolemasta. laupias
Rutto Taudista jacallista Ajasta. fHERr»
Oodista ja Tappeluxlsta. luma»
kapinoista jaRiidoista. la!
Liafehlsta ja waaralisesa Ilmasta.
Tulipalosta ja walkiauHädästä.
Ijancaickiststa Cuolemasta.
Oluun pyhän syndymlses tähden. Änts
Sinun Kärsimlsts/ Kilwotufis ja meiti

Weres wnodatnleu tähden. lau«
Sinun ristis l« cuolemas tähden. ptas
Sinnn Pyhän llVlisususemtses ja HEr<

Tatwasen astumlstsztähden. mlu<
Cnoleman ajalla, mala!
WtzmelsellälbnomtM.
Me waiwatset syuoisel rucoilemt sinua.
Ettäs pyhä Christiestä S«ur«cnndns

Hallitzlsit ja warleltsit.
m s Ettäs
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Z76
Ettäs caicki PisM / sanan palweljat "

ja cnullat / terwellstS opis ja pyhäs
«lämäs ploälsit ja Varjelisit.

Ettäs caicki «väärät opll ja pshenno.
xet asttatfil.

Ettäs caicki exynet ja lvlttellyt palataisit,
Että «e PerleKn meidän jalcalm ala

poltla mahdtilsim.
Ettäs Astollist, p«l»tllolta sinnu eleos

lähetätsit.
Ettäs Sanans cansia MuHenZes ja ,

wotmas andatstt. .

Ettäs caickia mllrhelltfia jahelckomielisiä »

lohdutaisic ja auttaisit. ?

Ettäs caikllle Luningoille jaRuhttnoll 3
le Rauhan ja sowiuno» andaisit. »

Ettäs meidän HMyewaifia Cunioga. °'

ftam/ Drotniugeita/Cnningalifia ye 3
rilliflä/ ueuwon andalta/ yhteisiä sää. H
Jytä ja törkeitä Wlrcamiehla «rmol» "

liftfifiuuaisit/lohdutatsit ja warjelisit.
Et'äs Vetajoncelt Maalla ja Merellä H

armollisesti siumlsit/ »»hvistaisit z« Avarjelisit. '
Ettäs catckia nytä/ jstca tnscas ja hä°> ?

däs ow»t / auttaisit ja Varjelisit. Z
Ettäs caickia rastalta Walmoja ja lap, 3

§eg synnyttöltH silinalfit ja auttaisit.
"

Ettäs caickia sairaita armollisesti loh.
dlltaisst/ holhoifit ja auttaisit.

Ettäs caicki fsyhät fanatt päästäisit.'
Ettäs caickia lesslä j« Otwollapsia/ loy»

htä jastrtnja/ eorjaisit jaauitalsil.
Ettäs meidän wihMsillem / cadchtloil>!

lem/ja wa!»2Mieh:lle« heidän syn!
dins andezct annaisit ja heitä täänätfit.

Ettäs caickia ««tcamiehlä Maalla ja
Wedellil/ sinun P. Engellttes canlis
KUoListsti johltgtgjsit j<» varjelisit.

.

Etlas



LltM<i. Z?7
Ettäs hidelmät maanpäällä/ uijn myös

wuorten lyiil/ ja muut tumalliset e. «

laturen wslicappalet armollisesti siii' Znaisit/warftllstt/ ja armo lai«aifit ntj> ?.

tä oikein naulita. ?

Cttss armahdalsit siunas «eickein Ib- ?

misten päälle. .^>
Ettäs meitä armollisesti tuulisit. 6»
g lEsn shrtste Jumalan P»tca. Armah.

ba meidän piiälleml
K JumalanC«rltz< / joca pois otat Mail.

mau synnit Holho meitä laupias HEr»
ra Jumala!

O Jumalan Carltza/ joca pois otat Ma»
ilman synnit. Cnule meitä laupias HEr»

ra Jumala!
K Jumalan Carltza/ joca pois otat Mail.

mau synnit. Armahda meidän päällem!
Chrlsie cunle meitä. Chrlste cnule mettä?'Kprie «leeson. Chrlste el«son. Kyrle eleeftn!
HERra ölä rangalse meitä meitä» anstom

jälkeni
Hlä myös costa meille meidän «söräin t«» .

coimMen.
Cli;

Meslem ftnbiZ behuet meidän Isäimcansi V
Me «lem wsörin tehnee / j« ollet Imnss» ,

tallomat.
Rncoileam:

HERra lalckivaldias luWla/ j«« ,
h»»ea«?la «l ylöucatzo/ ja '

Mllrhellisten sydänden h»l»ux!a et hyljä > c,i. ,
tz, armollisesti meidänRncouxem pmken/
jonga me meidän hädäfsm edes tuomme/ja
mule lmttä lanplast/ että caickt »e c»tn
PeMeldä/ Ihmisildä ja m«!dän °mal»«
iihaldam mellä Mafian selfewaj/sinun or>
mos neuwolla / estetyri ja t»lisit.
E«Z me ilman wahlnMs M «tzdWsto /

, sinn»



Z7B
sinun pyhäs Senratunnasas/ sinua alat
tiettä jacunnloita mahdaisim/ sinun Pottns
lEsuren Ehrlstuxcn meidän HErram cant.
la/A. Totuen.

HErrau wlha wypy Silmän lä«
päyren.

Ia hän ihastu elämästä.
Rucollcam»

Jumala TalwMnen Isä/
tahdo synnisteu Ihmisten cuole»

mat«/ etlä salli heitä mlelelläs cadetetta:
Mutta tahdot että he parauuaisit itzens j«
eläisit. Me rncoilem sinua caikesta syda»
m«st/ ettäs meldän syndlm ansaitut ran»
gaistoret/ armollisesti pois estäisit/ ja anna
meille pyhiä armojas / että me meldän «lä>
mäm parata mahdalfim/ sinun PoicaslE»suxe» Chrlstuxen meidän HERram cautt»/
Ameu Toinen.

HERra älä duomiolle käy siimu pal»
weljas cansia.Sillä ettei sinun edesäs löyta yM»
eläwä wanhurstaxl.

Jumala Taiwalinen Isa/ si.
joca tiedät/ etttn me utju monlsa

snurlsa luftisa/Ihmisen heickouoen tähden/
taida sejsowaiftt olla/ anna mellleßuumin
ja Sielun wolma/ että me caickla° uljtä/
«utu mettä synnin lähden waiwawat/MH<
baifim sinun pyhän apus cautta pliyeu

' tvoitta. Slnun Poicos lEsuxen Christurenmeldän HERram caucla/ A»en.
Toinen

Anua HErrarauha calkille Maacunnllle'.
Otwl ja terweysltzecuiiengln Säädylle!

>, paatos rucousten psnlle.
HERr» lEfu Christe JumalanPoica

«vapahtaja/joca cajten hpwy»
ve»
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denalcu ja juuri olet/ sinua me nöyvösti
mcoilemma/että» catkista nätM pahoista/
mtn me nyt. ylös luimme / ja myös mnistn
Stelnn jaRimmen waarolst/culn meille
d»ls tapahtua/ armollisesta meitä sinun töy.
hiä palwelioltas päästäisit j» wapchtalsit.
Gamallamuoto ettäs myöscalckinalsec heu»
gellisetjaruumilllsit lahjat/culnme sinuld:
olemme auonet / sinun Talwallistlda Isäl»
das tahbolsit mellle ansata la saattg / ja
meille sttte «Htä sinun mleles jalken ulosja.
ca/ wahwistaa/läydyttä ja llsäyttä meidän
hywäxem ja tatpercm/ ja sinun cunniaxcs. '
Sjnä wvlt sen maltan saatta/ sillä ettäs o«
let calckiwaldias Jumala/ sinun tule myös
mellä autta/ Mä että sinä olet meidän Cu.
niugam. Sinä myös taldatlsäldäs nämät
parhain mellle auo ja rucoilla/ sillä sinä o.
llt meldän yllmmätnol Pappim/ joca calckl
Isas salaudeltiedät / jolda myös Isä «t ml.
län taida fleloä. ble sijs aina meidän ty>
könäm/ auta ja holho meitä / nyn me sinua ,
ynnä Isän ja Pyhän Hengen cansta ttjtiin: >
ja cunnloilam ilman lackaiyat/ Amen.

calcki tapahmcon O racas Tai. '
»walllnm Isa/ meldän rucouxem ja sy» ',,

dännnetiseu pyytämisen jällen/sinulleyan> !
caicklstxt kytorexl ja cunntarl. SM että si< !
nä olet wtelä nyt utjn rlcas/ wäkewä/ hy. l
wä/ lauplas ja armoillnen / cnin sinä ikä»
näns alusta olet ollut za pysyt tzancaickisten '^
atcan.Tentähbenolcon sinulle aluealle tht".) !z js luonoocappaleiloataitoaÄS/
luuies/ Meres ja Maasa nyt ja Mli tz«,tj«
lalckiftsta nljn tzancaickiseen / Amec».

RM
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Äh! ah! cunga curja culjew 3^

WlMen-ReMeVl.
A. ,

Aamulla seisoin warham 494
Äch HErra älä ranZais 59
Ach lEsu Pysy kykönän/ 305
Äch Jumala tänn catzahda ?<>;

Äch mik' ombi elom tääll' 358
Äch surutöin coftas synnistä 541
Adam Ewa alust fyndi teit 279

Ah! cuingan maiwätan 4M
Äh! cungan culkenen zcj?
AHHErm Hläwihasas 34
Ah HErra Christ/ synnitwiffisi 339
Ah ZEsu minua armahda s°;5°;
Ah Isä Jumal cuin asut taiw. 41:
Ah ILpäällem armahda 4' 6
Äh Jumalan rienn auttaman 1 i

Ah Jumal cuin edesmisin käy «3
Ah mix olet ihmisraucka ??«

Ah ollem mH outo aino ?47
Ah sielun anna mallit HErran 3YI
Äh suru suur ett näen juur 185
Mn HEeran tygö turwannem 76
Ainoan Jumalan corkeudes 21Z
Ainoan Jumalanpäälle turma 3s'°
Am wtzifttcam HLrraT 92
AllMailollluM !°8
Au Jumal jacapäimäistH H.-;
Armahda pWem lumM ?!

Armon Won Engel 224
Asiani annan HErran huoman 52»

»?»me/</<VI, />e«s
Aurims nyt «n lMnuz 4s°

Wtst
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Rcgisteri.
Auta armösigs""^
Auta mua lum. täsä tuscas 79
Autuan onni on/ joll Jumala 435
Autuas autta köyhä waiwaist 61
Autuas le cuin eikäystele z o
Autuas se cuin pM HErra/hän 104
Autuas se cuin pelkä HErraa/ja lt z

C.
Cahta HErra anon sinuld 401
Caick cuin Christusta cunnioitit .
Caick cuin maa päälläns canda 485
Caickein luondocappalden si!m. 45 ?,

Caicki Christityt iloitcan 144
Chrlstemailmanwapahtaja 2^3
Christe paiste/ kircas päiwä 479
Christe päiwä on kädesäs 48^
Christe sinä apum ehdi 449 1
Christewalowalkeudest 471!
ChristicundChrisiuxell kihlattu 267 z
Christus alas astui taiwast 145
Christus astui ylös taiwaas 21 z 1
Christus caritza pyhä pijnattin »97
Chrtstus cuin euoletettin 191 Z
Christus cuin edestäm cuoli t°: Z
Christus cuolemankiwus sanoi 45
Christus jaApostolit aicanans 5
Christus Jumalan Poica t;6 5
Christus kW sanans säarn.
Christus nsus ylös cuoleman zZ;
Christus oppians ilmoittaman 2.
Christus tluwaas ylssmem i

Christuxen pijna muisiacam l?z l
Coco mailma iloit mahm 99 i

'Es



Coco mailma walittane 522
Costa aicani tullut joon 527
Co<c murhe ia wanva paallen 103
Cuin Christutz Seuracundans 4;6
CumglEjusielussydärmnes 186
Cuing tule näljän hadäst 425
Cuin hätä cowa kasis «n '423
Cuin lEsus astui hahtehen 234
Cuin lEsus wuorell kircastui 248
Cuin kirckast cointähti coitta 154

f Cunnioittacam Christust Cun. 13?

zi CutzuChristuscaicktygöntulc. 268 .

! Cuulcat Christityt caicki 513
Cuul Jumal rucouxemme 3oy

Eija mun Sielun juuriloisesi 545
Ellei cartanoit jataloja 112
Engel ilmestyi taiwast 149
Engel paimenill puhui sanoill 147
Esaqall Prophetall tapahtui 135,

l' Etkös ole ihmis parca / aiwan 36?
Ett warjelit 468

H.
' HaudattammeRuumis tämä s^^
HädDn huudan HErraa . 115

K Hädäs huudan etzin HErraa 8 5
1 Herä sielun ja mielell 474
< Herodes härjyn elkinm 273

~ / HErra aicanam rauha laina 4' 9
HErraa hywää kijttäkät - 127!
HErra Cansas psrittäwäs pääll 86
HErra Caswos käännä puol. 34°
HErra Chrisie sinua catkin 45 ?

. HA-
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HErra Christus tuli lordanill itz
Hsrra cosca surkia huuton 5;;
HErra cuca sinun majasas 4°
HErra cuin armollimn olit 92
HErra cuin asetit Mt 451
HErralEsu ainoa auttajan 337
HErra lEsu Cbrist/ minun :6;
Hsrra lEsu Uhrisi suas 3 °9
Hsrra Jumal asuwa taiwas 3
HErrakqtett olcon Isäinlum. 4^4
HErra mixis kätket sinuscauw. 3 5
HErran Hengi ilman Klust 212,

HErea on mullwalo/ autuus 5
HErra sinä minun tutkij ti?nn. liz
HErra siuna meitja auta 55^
Historia on tosin itzestäns 25 ->

Jerusalem pyhH Caupung i 2. 5
lEsu armost alcawalle '59
lEsu elon/autuuden! i8;
lEsu meidän Lunasturem 205
lEsu minun ilon / autuun ; 94
lEsu onnen/ osan oman 165
lEsu sinun waiwas cowat l 8
lEsu sanallas sä sielun 3 5
lEsus armon aitta 356
lEsus ChristusLunastajam 2,

lEsus Chnstus sielun turwa
lEsus Cbnstus!Hu! niille iy^
lEsutz Christus wchw. 20c,

lEsus cunman cruunun canda 162
lEsus luolluis MMs 195

lEsu
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Rezisten
'

lEsus Isäns tahdon täytti "^7
lEsus nous cuollmst ylös 194
lEsus Ristin päällä rippm 179
lEsusta tahdon kijttH 341lEsust sielun hala 35;
lEsus tääld woiton/cunnian -a;
lEsus ystäwän on paras 3; l
lEsuxen cuollo wiqtoin
lEsuxen muisto ihana 165
JEfuxen Nimeen' waellam 443Ihminen jong Jumal loi 5;?

" Ihmisen elämän surkeudest ;6i
Iymiftn luondo turmeldu on zzl
IloisestlEsuxellkqtostweisat 19;
Iloitcam Pääsiäis Juhlasi 19aIloitcam ms laicki 155
Iloitcat nyt tähän aican 29;
IloitzeChristicund sydämesi 141,

,' ZloHeMunHErrasa 3 1i
> Ilon cans weisatcam 151

>

ls aiwan läsnä aica on 5;:
1 loca corkeimman turwis isiupi 95
,Jo heräjä Christicund synnistä s?'

' Jo jouduipsiwä armas 48;
Jo loutu armas aica 424-

' Jolla raicis ruumis on 4^?
Jollen woi mastoin käymisi ;36
Jo loppu wanhall wuodelle »5«
Jo nostat caikin ahkerasi
lo,s ei HErra auta meitä «!»

. Jos ei HErrarakenna huon. ili

Jos HErra MM MhM «-»5



ReMeri
Isä Caickimaldias" , 22^
W haldia maan/ taiwaan 443
Ijä Jumala taiwahast /M 218
Isä Jumalat knttäkäm ; 14
IsäJumal »valdias HErra 220
Isä meidän ylhäll taiwais 14
Itz Isä asetit armost 4,7
M Jumalan uwsi (teidän) 4; 7Jumala asetti AwiosWyn 434
Jumala cuin caicki lei 4;;

Jumalan pääll panen turwan 319Jumalan säädyn perästä 473Jumala päällem armahtacon 78
Jumalasi en erit tahdo 385
Jumala suuresi hywydest 287
Jumalanna meidän Cuningall 419
Jumalalakijttä yliaica mahd. 4°6
Jumalat kiittä mahdan, 45 8
Jumal aut minä taivaisin 176
Jumal on meidän wäkewH 69
Jumal on wedet miehen 244
Jumal seiso lumalden seas 88.!
Jumal taiwast Isä hywä 398
luur hartast mailmast tästä 5,1
luurwirtaiswieresßab. ,17

K.Käy nyt sielun caikell mielell , 436
Kehu kielen muista mielen 2;
Kielen kerkiä ole tärkiä ,37'
Kijtän sua Poicas cautta 467^
Kijtän suä Isä Jumal 47«
KijtetolcenlEsuxenNimi ,6^
Kijttt oleHErm Jumal 456'

Kijttt



, Recflster
Kijtet ole Israelin Jumal 131Kiitetty olconH. Israel. lum. 130
Kijtos olcon Mlsämaan ja 4°^
KijtorenHErrasinull/tääll 466
Ktjttäkäm HErra/ cuin 457
KijttäkämHErraalumald
Kijttäkät HErra/Mtäkät ,^
Kirjoitta on minull miell, 36;
Kyll cauntjn tiedän cuckaistn 3.2^

l'Kylwäjä siemenens 237
L.

Lasse nyt HErra sinun palw. 132
Lauluja nyt lastecam 146
Linna luja on Jumala 6z

M.
i suur jaawara 49
; Mailman menon turh. meille 2.60
' Mailman menon turhudest 37^

Mailmasmainittaw.menot 357
ch Ma ilma sinun jätän s°?
i Mä herätesän aamulla 46;

Mä nucun haawoin lEsux. 5 "

Mä sinua kytän luni. ; 24
,i' Me cuin eläm maan päällä 519
§ Meidän IstmMia ruc. i?

Meidän linnam on lum. 67
Mcill taiwmicsrkiaUuning. 15»

, Me kntoxen nyt sinullen 475
Me sinua Christe Wäm. 48;

. Me. sinua lEsuylistäm 184
Me yfcomMl yhden lum. 12

Me ustom yhden lum.pM 5
Ms ustom yhden lum.päNl. ,6

Mie-
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Mielen mix suret mailman p. zB4
Mikä silloin taita puuttu 43
Mun mielestän mailma on ca. 365
Minun sielun Mken nyt pian s';
Minun sielun kijttä HErra/ ia 1° 1

Minun sielun ktjlä HErra/mvn. 99
Minun sielun suurestkijttälH. ,29
Minun sielun suurest ylistä H. 123
MinuN toiwon on tjäinen lum. 497
Mitäs Jumal tahdot tapchtu 35;
Mix kerscat wäkewä sangar 7^
Mixis wijwyt cauwan ulcon 496
Mix kiucus sanowat pacanat ;»

Moni awios Wy laitta 2^
Mun HErran hywän pääll 502
Mun lum. sua kijtän ain 459
Mun sielun iloitcan rlemuisest 439
Mun silmän/käten nostan 1°y

Murhettan coscan muistelen 414
Mustan Muldaantuhwax 5^6

N
Näin suuresi Jumal armchtan 2; z
Nämät ne kymmenen Wy «

Nnn cauwan cuin me eläm 492
Nijncuin Hsrra caickein pyh. 38°
Niincuin Peura janoisansil ' 6^
Nijn lEsu racas pHHtetty 189
Nhn lEsus puhui wertauxill 251
Wn on Kireon menomme 3 1»
Nyt caickiEhrisiityt iloitcat 285
Nyt caikin kijttäkät H«rraa 4° 5
Nyt H«rra ylistäkäm wah. 45;
Nyt I«sust lohdutustani 2°,

Nyh
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Nyt näemme sen siunatunpäi. 469
Nyt on meill HErran Sabb. zO6
Nyt päiwK edes culun on 434
Nyttänä huomen hetken 47!
Nyt tänn tulcat Christityt ja 3

O
O caickein cappalden luoja 488
O Christe cunnian Cuningas
O Christe »vapahtajamme 139
O Christicund morsian puhdas 296
OChmsiit smuas walwista 5; °

O Christityt nyt iloitcam tg
O corkia taiwan Jumala 4^
O euinga ihanat asuinsias z?
O HErra Caickiwaldias 4'«
O HErra corwas caList tänn ;;

O HErra cuin asut raiwaas 275!
O HErra lEsu waiwaisien 444!
O HErra ilo suuri nM io6
Ö HZna Jumal armoNnen 15
O HErra Zumal cum caicki zz;
O HErra Jumala T- me kijt. 219
O HErraMm:taiw: mekyllä 3 7
OHErmlum:taiw:olet 9;
OHEualum.taiw:wmkiasti ;6?
Ö HErra minua auttele 64
O HCvra sä turman ainoa 41
H HErra sun pyhH ftnas 291
O Hywä Jumala/ isld caicki 40° l
OlEsu Christ cuin luondom inl
O lEsi, Christ cuin olet wiW ,64
O lEsu Ohriste JumalanP. 493
OlEsuChristelsäMMn

OH^,

288



AlEsu Christe wiatoin 5^6
O lEsu corkein lohdutus 345
y lEsu cuingas olet prMttu '74
0 lEsu elämän HErra Z4Z
O lEsu leipä elämän 26
O lEsu pftnas cautta 3^7
h Ihminen ain ajatte! 49"
O Ihminen ajattel aina > 259
Ö Ihminen muistel syndis p. l 6 3
O Ijäisys pelkän pituuttas 5; 5
Ö Jumal anna minull armos 38 t

O Jumal tjancaickinen 316
O Jumal ftancaickinen suur 2^2.

O Jumal kenen edes walitan 3; 4
O Jumal ricas hywydest 2^5
Ö Jumal sinua kijtäm 9
Olumal sinua m? kijtämmtz ?

O Jumal sinun hywytäs ktjt. 454
Ö Laupias HErra Jumala 77
O laupias Isä HErra Jumala 217
Olcon HERra sinull laupias 44
Ole armollinen minull lum. 70
Ole yywäs turwas Chnstitt 5°5
Ole.kärsiwä/nöyrä ja siwiä ?54
Ole kijtetty lEsu Christ '43
Ole Kittet Isä Jumala z: 5
Ole sielun iloinen 389
Olettac te mykät nW racki 7?
O Paras paimenen 4^y
O puhdas Jumalan Caritza 181
O Pyhä Colminaisuus " 46;
O Pyhä Hengi tule nyt tänn 21?

O Pyhä Hengi tule/ TM 2 -

n O s!^
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, OPnä meidän Isäm ylhäll" 16
Ota pois Jumal 410

P.Baitz miehet miehen Jumalan 15
Päälles minäHErra ustallan 54
Päälles O HEna aina 421
Päästä nyt HErra palwehas 1;
pääsiäis päiwä nyt pitäkäm iyc,

Pääsiäis pyhän pääsin 198
WwH nyt ehti ehtollen 481
Päiwä tyköm pois culke 479
Pilkin synnytti Bethlehem ,66
Pois makia mailma jää 35Y

«H//,> ?> 167
Pyhä Christicund ilvitzi ,4!
Pyhä HengiHdämmell. 2,;
Pyhän Hengen armo 2°?

> MhH on M Jumala
R. .

Racastaiwallinmlst iz
Ratk callis hywaasia 9?

M Ratk riemuita,me mahdam 15°
Rack Taiwaisa/rack 545
Rachas rM Md nyt >:)

VNemuitcan maa/ taiwas :;?

Memuit mahdam wahw. 14°
Auomi rsM cuing kätes ? I l

, S.
Sanoi HErra asuwa taiwas '°l

Zanoi Pietgr Duomiopäjw. 5
Se cuin tsthto amuas slla '«

Se cuin Nhto Christitt olla
sn autuas mk s^,

Se»



Sen HErra aina autuax 3 76
Sm suuren HEnanJumalan 4; r,
Sen juwen suloisutta 54»'
Seuracunda ilsitze l;;
Sm on meill iloinen aica 145
Sinun pyhä Kanas O lum. 298
Sinun tecos O HErra lElu 44^
Sinun tygos HErra Christe 332
Sinun tygös HErra tulen 114
Sull lEsu mlelest nöyrästä 2 g
Sun edesäs walitan Christe 346
Sun halduus racas Isäni 3 2<-

SunHErra kädesäs on cuollo 44?
Sun hywyttäs me kijtäm 157
Sun portis/ owes awaja 134
Sun tygss turman Jumalan 81
Suo meille rauha HErra 418
Suru ilon edell 387
Suullans tyhmät kyll kerscaw. 3 9
Suun/tz>dämen/sielun kW. '^4
Sydämmest muista mahdam 46°
Sydämmest racastan sinua 39^

' T. ,

Tain elämän peräst parambgt 543
Taiwan Waldacunda on wed< 23 5
Taiwat ilmoitta Jumalan 4;
Tapahtui täällä min päiw. - '42
TäLajallautuall ylistämme 219
Tänn HErra corwas rallista 92
Tänn HErra corwas mm. 46?
Te Christityt cuuleat nyt 5
TeEhristitytylssheräM 265
Tulcat tänn caick sano 270

n 2 Tu-
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Tule Chrisiitt Christuxesia' 226
Tule Luoja lohduttaja ;°9
'Tule P. Hengi HErra Jumal 21«
Tule P. Hengi Luoja 203
Tule rauha suloinen 42°,
Tule toiwottu turwa tänn' 13»
Tygös HErra lEsu Chrisie 32 ;j
Tygss Jumal lkäwöitzen 5 °

W.
Waiwamen walitan waikiast 335.
Malitta waikiast mahdan 333
Warjel Jumal sinun Sanas 397
Weisan yhdesi corkiast Cun. 6;
Wcisatcam sydim. pohjasi 45 51
Weisatcam nyt rickast miehesi 239'

//l»K/' 2l!

WM lEsu Christe sen tied. 516'
Woi HErra cuinga cauwan 3 8
Moi HErra cuinga usiat 3 2,

Woi meitä Mhnsyndisit ° 234
I).

Mlpeys on wica sangen suur 2 5 7
Mlistän, HErra sydsmmesi 476

DlWnHmm Nimeas 122

Ytisiosolcön sinulle 462
Annä yxi yhteys/Kestin. 116
As hirmuinen nyt hnmäsiy: 465
Vö on nytmeild edesmennyt 46^
MCuningas tchdoi lucu laste 2 6

Hx Ihminen synnisHndinen 3?i
Dx lapsi synnyiBethlehemis ,6!

Ax oikein ajateld aiwoitus 3"
Mricas mies wäkewä thös 24'

A



Zion waikiast walittapi 3 Z -
Ä.

W sielun ftre surkiasi '3^s
> Älkäm pahaxem pango sitä 414
Mwss sinä pahaxes pango 5 7

Ewangeliumein WirttenRegisteri.
1. Sunnuntama AdwcntlL.

Ihmlsen luouoo turmeldu on 18! ,!,

l Maa suur- jaawara 49
Geurscutida lloitze iz^i.Nlj» cauwan cuiu me el<lm tiäll 492
K Jumal anna mtnull armos ;8^

ja Apostsllt aicnnans 52?
;. Ktjtett olcou lEsnren Nimi 161

Sanoi HERra asua 2äi»aas ic>!
Tygös HERra lEsu Christe z^;

4. HERra Chrlstus lult lordanlll 18
Ehrilius Jumalan Poica
HERra lEsu Chrlst ,6;

Jouluna.
1. Caickl Christltyt tioltcau ?44

l Sijt «n meill iloinen alca «4l
la«!lu<a nyt lasiecam , «46

2. Lalckt Ehristltyt 144
Dle Kijlttty lEsu Chlist 14;

l Rat? riemutta we mahdan» is<3
z. 0 lEsu Chrtst cuin lusndom sait ,z?

eatckl Chrlstityt lloitcan
l Engel yaimenill vulM sauoiL ,47'

4. Calcki Chriftllyt iloilla» :,4
lVyhä Chrtsticund iloitze 141
Cunntotttacoiu Chrlsiust Cuning. ' ,zy

G«nnunt«ln« loulust.Caicti Ehnstllyt iloitta» ,^
O lEsu Chrlst cuiu lnondom fttt 357ole tiMtp lEsu Ehrist 14; !

"H Uudm

«»3)(o)cz«»



Uuren wuoyen Pckwän:
Calcki Chrlstityc iloltcan ,44j
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